МАЛДИВИТЕ - КЪСЧЕ ОТ РАЯ
Жарко слънце, безкрайни плажове, тюркоазени води и спомени за цял
живот!

Трудно е да се каже как хората по света си представят рая. Но е сигурно, че онези от тях,
които са открили Малдивите, ще посочат този наниз от острови сред Индийския океан като късче
от рая.
Красотата на това приказно място е поразителна. Островите са пръснати из океана като
изумрудени перли. Край тях се вият огърлици от плажове с бял фин пясък и изящни палми. Водата
наоколо е толкова прозрачна, че от птичи поглед се виждат „градините” от разноцветни корали и
пъстрите риби, които се гмуркат в топлите морски дълбини.

Почивка на Малдивите с организирана група - есен 2018:
Дати на заминаване: 16.11 – 24.11.2018 и 01.12 – 09.12.2018
9 дни / 7 нощувки
Маршрут: София - Доха - Мале - Доха - София

ПРОГРАМА:
1-ви ден:
Среща на летище София, Терминал 2 за полет до Мале авиокомпания Qatar airways. Прекачване
през Доха. Пристигане в Мале на следващия ден.
2-ри ден
Кацане на летището в Мале – столицата на Малдивите, името на която в превод означава „велик“,
„голям“. В миналото градът е бил обграден с високи защитни стени, които биват разрушени покъсно, когато Малдиви става държава. Следва трансфер с моторна лодка (или хидроплан) до
избрания от Вас хотел. Настаняване в хотела. Нощувка.

3 –ти – 8 –ти ден:
Неслучайно Малдивите носят наименованието“едно от чудесата на света“ ! Тук са най-добрите
места за гмуркане, най – уникалните плажове и най – романтичните залези! Страхотно място за
каране на водни ски и гмуркане!
Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии, предлагани на острова:
Plumeria Maldives 4* предлага богат избор от екскурзии и водни забавления:
 Вечеря на лодка - $65/човек
 Половин ден на необитаем о-в с включен обяд - $75/човек
 Целодневна екскурзия до необитаем о-в - $85/човек
 Dolphin Cruise - $35
 Традициоцен малдивски риболов - $240/човек
 Водни ски ( за начинаещи) - 30 – мин. урок - $ 70/човек
 Водни ски ( за начинаещи) - 20 минути - $ 35/човек
 Водни ски ( за начинаещи) - 30 минути - $ 50/човек
 Урок по Уейкбординг - $70/човек
 Урок по уиндсърфинг за начинаещи - $70/човек
 Гмуркане - $25/човек
 Полуостров Sand bank - $30/човек
 Полудневен тур до Bank с включен обяд - $55/човек
Нощувка.
9 –ти ден :
Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Мале. Полет за България.
Край на програмата!
Хотел: PLUMERIA MALDIVES 4+* - http://plumeriamaldives.com/
Цени за настаняване в стая Deluxe

Период

16.11.-24.11.18

16.11.-24.11.18

01.12.-09.12.2018

01.12.- 09.12.2018

Изхранва
не

На закуска

На
закуска,
обяд и
вечеря
На закуска
На
закуска,
обяд и
вечеря

Цена на
човек в
двойна
Deluxe

Единично
настаняване

Дете 2 – 4,99
г. с двама
възрастни

Дете 5 – 11,99
г. с двама
възрастни

Трети
възрастен

1205 евро /
2357лв.

1144 евро /
2238 лв.

1400 евро /
2738 лв.

824 евро /
1611 лв.

1015 евро /
1985 лв.

1400 евро /
2738 лв.

1449 евро /
2833 лв.

1595 евро /
3119 лв.

824 евро /
1611 лв.

1137 евро /
2223 лв.

1282 евро /
2508 лв.

1221 евро /
2389 лв.

1477 евро /
2889 лв.

901 евро /
1762 лв.

1092 евро /
2136 лв.

1477 евро /
2889 лв.

1526 евро /
2984 лв.

1672 евро /
3270 лв.

901 евро /
1762 лв.

1214 евро /
2374 лв.

Цени за настаняване в стая Super Deluxe

Период

16.11.-24.11.18

16.11.-24.11.18

Изхранване

Трети
възрастен

Единично
настаняване

Дете 2 – 4,99
г. с двама
възрастни

Дете 5 – 11,99
г. с двама
възрастни

На закуска

1254 евро /
2453 лв.

1144 евро /
2238 лв.

1497 евро /
2929 лв.

824 евро /
1611 лв.

1015 евро /
1985 лв.

На закуска,
обяд и
вечеря
На закуска

1449 евро /
2833 лв.

1449 евро /
2833 лв.

1692 евро /
3309 лв.

824 евро /
1611 лв.

1137 евро /
2223 лв.

1331 евро /
2603 лв.

1221 евро /
2389 лв.

1574 евро /
3079 лв.

901 евро /
1762 лв.

1092 евро /
2136 лв.

На закуска,
обяд и
вечеря

1526 евро /
2984 лв.

1526 евро /
2984 лв.

1769 евро /
3460 лв.

901 евро /
1762 лв.

1214 евро /
2374 лв.

01.12.-09.12.2018

01.12.-09.12.2018

Цена на
човек в
двойна
Super
Deluxe

Цени за настаняване във вила на плажа (Beach Villa)

Период

16.11.-24.11.18
16.11.-24.11.18

01.12.-09.12.2018
01.12.-09.12.2018

Цена на
човек
Beach
Villa

Изхранване

На закуска
На закуска,
обяд и
вечеря
На закуска
На закуска,
обяд и
вечеря

1327 евро /
2595 лв.
1522 евро /
2976 лв.
1404 евро /
2746 лв.
1599 евро /
3127 лв.

Трети
възрастен

Единично
настаняване

Дете 2 – 4,99
г. с двама
възрастни

Дете 5 – 11,99
г. с двама
възрастни

1266 евро /
2476 лв.
1570 евро /
3071 лв.

1643 евро /
3214 лв.
1838 евро /
3595 лв.

824 евро /
1611 лв.
824 евро /
1611 лв.

1106 евро /
2164 лв.
1228 евро /
2402 лв.

1343 евро /
2627 лв.

1720 евро /
3365 лв.

901 евро /
1762 лв.

1183 евро /
2314 лв.

1647 евро /
3222 лв.

1915 евро /
3746 лв.

901 евро /
1762 лв.

1305 евро /
2552 лв.

- самолетен билет София – Мале – София – с полет през Доха
- 7 нощувки в избрания хотел на посочената база изхранване
- трансфер летище – хотел - летище c моторна лодка или хидроплан
- Медицинска застраховка със ЗАД "АРМЕЕЦ" (покритие 10 000 евро за лица до 65 г.);
- водач при минимум група от 10 човека
Цените не включват:
- разходи от личен характер
- допълнителни екскурзии

- Застраховка „Отмяна на пътуване“ - възстановява заплатената сума, при отказ по
здравословни и други причини. Повече информаця можете да намерите в нашите офиси.
Допълнителна информация:


Местната валута - Руфия (MVR)



Необходими документи:

-

Mеждународен паспорт валиден минимум 6 месеца след датата на завръщане;

-

Няма визови изисквания за български граждани



Ваксини - няма изискване за задължително ваксиниране



Непълнолетни, пътуващи сами или само с единия родител - нотариално заверено

родителско разрешение, преведено и легализирано на английски език


Настаняване след 14:00 ч., напускане на стаята до 12.00 ч.

Условия за записване:
Задграничен паспорт валиден 6 месеца след датата на пътуването.
Депозит в размер на 50% от сумата на човек.
Доплащане до 30 дни преди заминаването.
Анулация:
В случай на отказ от пътуването, фирмата възстановява заплатената сума при следните
удръжки:
до 60 дни преди датата на отпътуване: без неустойка - глоба за самолетните билети,
определена от авиокомпанията.
от 59 дни до 31 дни - депозита
от 30 до 0 дни: 100 % от целия договор
Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на часовете на излитане
и на реда на провеждане на екскурзиите.
Вид използван транспорт: самолет, хидроплан/моторна лодка

Водни спортове и забавления – hotel Plumeria Maldives 4*
Продължителност

Цена

Банан ( мин. 3 човека)

30 мин.

$40

Банан ( мин. 3 човека)

1 час

$70

Каяк

1 час

$15

Каяк

Полудневно

$40

Джет ски

30 мин.

$65

Джет ски

1 час.

$80

Екскурзии (цена на човек)
Шнорхелинг

$25

Нощно гмуркане (мин 4 човека)

$35

Пясъчния остров Sand Bank*

$30

Dolphin Cruise (мин. 4 човека)

$35

Пясъчния о-в Sand Bank – половин ден с обяд

$55

Половин ден на необитаем о-в с обяд

$75

Необитаем о-в - целодневен пакет

$85

Вечеря на лодка

$65

Среднощен риболов

$35

Риболов (рано сутринта) - 3 часа

$65

Традиционен малдивски риболов

$240

Шнорхелинг пакети
Семеен пакет за гмуркане – 12 бр

$250

2 дневно гмуркане + 1 нощно гмуркане

$70

5-дневно гмуркане + 1 нощно гмуркане

$140

4 – дн. Гмуркане + 2 нощно гмуркане

$150

8-дн. Гмуркане + 4 нощно гмуркане

$300

Забележка: комплектът за гмуркане и спасителна жилетка са включени в екскурзия
* Sand Bank – уникален миниатюрен остров само от пясък и супер плитка вода около него, десетки
метри навътре.

Екскурзия със скоростна лодка

Продължителност

Цена

Водни ски (за начинаещи)

Урок 30 мин.

$70

Водни ски (за начинаещи)

20 минути

$35

Водни ски (за начинаещи)

30 минути

$50

Уейкбординг

Урок

$70

Уейкбординг

20 минути

$35

Уейкбординг

30 минути

$50

Продължителност

Цена

Уиндсърфинг ( за начинаещи)

Урок

$70

Уиндсърфинг

30 минути

$35

Уиндсърфинг

1 час

$55

Забележки:
 Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лева спрямо долара 1 USD =
1.65 лева. В случай, че обменният курс се завиши или намали с 5 или повече
процента, туроператорът си запазва правото да внесе корекция в общата пакетна
цена.
 Пакетната цена може да се преизчисли за различен брой нощувки
„Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна
застраховка “Отмяна на пътуване” на ЗАД „Армеец”, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за
туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване
на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно
явяване на дело, съкращаване от работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на
чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 17 904 1315 0000500638 на ЗАД “ Армеец”

