
MALEDIVY 
 

HLUBOKÝ JIH 

  
EXOTICKÉ POTÁPĚČSKÉ SAFARI 

 
Rádi bychom Vás pozvali na týdenní plavbu lodi AMPHIBYIA na korálové 

útesy, na nejjižnější atoly Malediv. 

 Huvadhoo atol patří mezi největší atoly Malediv a potápění k těm nejpestřejším 

na Maledivách. Můžete se těšit na žraloky velrybí (nejen při potápění s 

přístrojem, ale i při šnorchlování u lodi většinou až několik hodin)  

Žralok tygří je rovněž na této lokalitě často pozorován a nebudou chybět manty 

rejnoci a hejna kranasů, barakud a mnoho dalších. 

Hluboký jih na Maledivách pro potápěče je velice oblíbený z důvodu malé 

účasti potápěčských lodí 

Však je nutné z Male přeletět na jedno ze dvou jižních letišt (Gan - koodoo) 

odkud vyplouvá loď na týdenní Safari.   

 
 

 

 



 

Termín: 17. – 26. únor 2019 
Cena safari: 36 600,- Kč 

*cena neobsahuje letenky(předpokládané ceny cca 23 000,- mezinárodní 7 000,- vnitrostátní Kč) 

 

 
 

V ceně je zahrnuto:  
• Týdenní pobyt na lodi s neomezeným potápěním včetně nočních ponorů, 

obvykle tři ponory denně (lahev + zátěž – zátěžový opasek vlastní)  

• Plná penze, voda, káva a čaj (ostatní nápoje nejsou v ceně)  

• Bezpečná a kvalitní organizace potápění včetně provedení pod vodou  

• Vybavení pro první pomoc (kyslíkové záchranné přístroje, velké zásoby O2) v 

případě nouze  

• Palivový lodní příplatek  

• Pojištění CK proti úpadku 

 

 

V ceně není zahrnuto:  
• Zpáteční letenka Praha – Male včetně letištních poplatků  

• Zpáteční letenka Maledivy (vnitrostátní přelet)  

• Cestovní a potápěčské pojištění - doporučujeme DAN (pojištění bude nutno 

předložit před vyplutím). Informace k pojištění pro potápěče DAN naleznete na 

www.raydiving.com (ve spodní části úvodní stránky) rádi ho pro vás zařídíme, 

je POVINNÉ!!!  

• Zapůjčení potápěčské výstroje – je nutno si předem rezervovat!  

• Bakšišné min. 80,- USD  

• Pobytová taxa 48,- USD  

• Nitrox 8 USD/lahev (v případě, že budete požadovat, pro certifikované pot.)   

• V případě potřeby 15l lahve 

 

 



Potápěčská jachta M/Y AMPHIBYIA 
Motorová jachta M/Y AMPHIBYIA byla postavena v Egyptě a byla dokončena 

v roce 2009. Jedná se o příjemnou loď střední velikosti, provozovaná potápěči 

pro potápěče. 

 

Společné prostory lodi 

  

 

Letenky: 

Nezapomeňte čím dříve se přihlásíte, tím bude leští cena letenek, jedná se 

především o mezinárodní let Praha - Dubai  - Male a zpět! Předpokládaná cena 

mezinárodní letenky 23 000,- a vnitrostátní 7 000,- Kč 

Ubytování: 
- 8 kajut pro 16 osob:  

2 kajuty na horním deku (příplatek 1 000,- Kč/os)  

6 dvoulůžkových kajut dole  

některé mají manželskou postel, jiné oddělené postele a některé mají i třetí 

postel „v patře“ (může posloužit jako třetí postel pro rodiny, trojici přátel). 

Všechny kajuty mají klimatizaci a vlastní koupelnu se sprchou a WC. 



Doprovodná dhoni:  

Na doprovodné loďce, nazývané dhoni, zůstává veškeré potápěčské vybavení po 

celou dobu safari. A dhoni slouží k dopravě potápěčů na lokalitu (je velice 

prostorná a pohodlná)  

Nezapomeňte:  
• potápěčskou licenci s logbookem  

• dekompresní bójku – povinná!!!  

• svítilnu  

• potápěčskou výstroj  

• potápěčský oblek 3mm popř. short  

• tenké potápěčské rukavice  

• potápěčský počítač - povinný 

Víza:  
Turistům je udělováno na letišti při příletu 30ti denní turistické vízum na 

základě zpáteční letenky. Je potřeba mít v cestovním pase alespoň dvě volné 

stránky vedle sebe.  

Platnost Vašeho cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu 

do ČR!  

 

Očkování:  
Při cestě na Maledivy není povinné žádné očkování.  

 

Počasí:  

Klima na Maledivách je tropické s občasným výskytem dešťů.  

Teplota vzduchu: 30 °C, teplota vody: 29 - 30 °C. 

Peníze:  

Na Maledivách můžete všude bez problému platit buď v USD, anebo si (nejlépe 

na letišti) směnit na místní maledivské rufie (Rf, MVR). 

Pozor důležité!!!  
Přesný čas odletu z pražské Ruzyně Vám bude sdělen hned, jakmile dostaneme 

tuto informaci od letecké společnosti. Termín odletu však může být pozměněn 

cca o 1 den.  

Cena pobytu se může změnit v závislosti na pohyb kurzu USD/Kč!!! 

V případě Vašeho zájmu o účast na této plavbě je nutné zaslat vyplněnou 

přihlášku s kopií Vašeho cestovního pasu (stránka s fotografií) Emailem na níže 

uvedenou adresu a uhradit zálohu nejpozději do 15. října 2018 

 

 První nevratná záloha do 15.10.2018  15 000,- Kč 



 Druhá platba na úhradu letenek (při vystavení letenky) 

 Druhá nevratná záloha (doplatek safari) 21 600,- Kč do 10.1. 2019  

 

 

Při platbě bankovním převodem použijte následující údaje: 

č. účtu: 2500427384  

Kód banky: 2010  

V.S.: Vaše datum narození 

Těšíme se na viděnou a přejeme klidnou plavbu! 

váš potápěčský klub  

RAY DIVING 

 
Organizuje: RAY DIVING Karel Zámečník, Andrštova 6, 180 00 Praha 8, 

IČ 648 59 185  

Pořadatel, cestovní kancelář: SPARK AIRTICKET s.r.o., Přístavní 1, 170 00 

Praha 7, IČ: 26197677  

Kontaktní osoba: Karel Zámečník, tel.: 603 523 533, email: 

info@raydiving.com 


