MALEDIVY
HLUBOKÝ JIH - NEJJIŽNĚJŠÍ ATOLY
EXOTICKÉ POTÁPĚČSKÉ SAFARI
Potápění v okolí nejjižnějších atolů Malediv patří k nejkrásnějším a nejbohatším na
hejna ryb – tuňáků, kranasů, barakud a plachetníků. Nejzajímavější v této oblasti je
však výskyt velkého množství druhů žraloků:
Žralok velrybí (nejen při potápění s přístrojem, ale i při šnorchlování u lodi často i
několik hodin) kladivouni, běžné útesové druhy, žraloci rezaví, zebrovití, bělocípí,
spanilí, hedvábní, ale i vzácnější liškouni
Velké manty obrovské a menší manty Alfrediho; rejnoky mramorové či siby
skvrnité lze pozorovat na jižních atolech v malých hloubkách na čistících stanicích
celoročně.
Největším lákadlem však bude dozajista potápění se žraloky tygřími
Také zapotápíme na 140m dlouhém vraku British Loyalty z 2. světové války.
Každý ze tří nejjižnějších atolů - Addu, Fuvahmulah a Huvadhoo je zatím méně
navštěvován potápěči, což samozřejmě svědčí místním útesům a rybám – zatím…!!!

Z jaké lodi se budeme potápět…

M/Y BLUE HORIZON III *****
jedna z nejluxusnějších lodí plavících se na Maledivách nabízí vysoce
komfortní zázemí a fantastický servis.

Horizon-III je komfortní potápěčská safari loď, postavená v roce 2009 a renovovaná
v roce 2015 s vysokým standardem služeb.
Loď je vybavena 12 kajutami pro 24 potápěče (3 kategorie kajut), horní palubou na
slunění, salonem, dobře zásobeným barem a vířivkou.
Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti při potápění. Tomu odpovídá i poměr
6:1 potápěčů na divemastera/instruktora, což na Maledivách není úplně běžné.
Potápění probíhá z prostorné „dhoni” (samostatná doprovodná loď určené jen na
potápění na místo známých „zodiaků“), která je vybavena kompresory a tudíž na
samotné jachtě neruší zvuk kompresorů - viz foto níže
Doplňkem k potápění je možné objednat ajurvedické masáže přímo na lodi,
praktikované zkušeným fyzioterapeutem ze Srí Lanky.

Loď:

Doprovodné plavidlo Dhoni k potápění:

Jidelna:

Kajuty:

Termín cesty: 20. – 31. březen 2021
Cena safari:
Kajuta standard 8x - 46 900,- Kč/os.
Kajuta DeLuxe 2x - 48 900,- Kč/os.
Kajuta Master DeLuxe 1x - 50 900,- Kč/os.
*cena neobsahuje letenky (předpokládaná cena mezinárodní letenky cca 16 600,- Kč, vnitrostátní lety
cca 10 000,- Kč) a ubytování na 2 noci v hotelovém resortu při zpáteční cestě (předpokládaná cena
8 500,- Kč vč. All-inclusive)

V ceně je zahrnuto:
 7denní pobyt na lodi s 16 ponory, obvykle tři ponory denně (lahev + zátěž v
ceně – zátěžový opasek vlastní)
 1x potápění se žraloky tygřími v Tiger ZOO u ostrova Fuvahmulah
 Plná penze (asijská a evropská kuchyně formou bufetu) voda, káva a čaj
 Bezpečná a kvalitní organizace potápění včetně provedení pod vodou (čtyři
průvodci při potápění)
 Vybavení pro první pomoc (kyslíkové záchranné přístroje, velké zásoby O2)
v případě nouze
 Palivový lodní příplatek
 Transfer z letiště a na letiště při zpáteční cestě
 Vzpomínkové video … 
V ceně není zahrnuto:
 Zpáteční letenka Praha - Maledivy – Praha odhadovaná cena 27 000,- Kč
 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!
 Spropitné min. 100,- USD
 Pobytová taxa 48,- USD

 PCR test na Covid-19 před cestou na Maledivy pokud bude nutný (nejdéle 78
hodin před cestou) ZAJISTÍ SI KAŽDÝ SÁM
 Pokud bude nutný PCR test na Covid-19 před odletem z Malediv (48 hodin
před odletem) cenu upřesníme (Zajistí pořadatel)
 Nitrox v případě zájmu 112,- USD (148,- USD 15l lahev)
 V případě zájmu 15l lahve
 Wi-fi
 Nápoje: cola, sprite, pivo, a ostatní alkohol
 Masáže
 Ubytování 2 noci při zpáteční cestě v hotelovém resortu s plnou penzí včetně
transferu lodí cena cca 8 500,- Kč
Letenky:
Lety jsou naplánovány z Prahy se společností Emirates do Male s jedním přestupem
v Dubaji. Předpokládaná cena letenky 16 600,- . Dále místní letecká přeprava MaleGan při cestě tam a Kooddoo-Male při cestě zpět. Předpokládaná cena 10 000,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 v USD (na lodi možnost platit i
v EUR a také kartou)

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 pohybu 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 obratem zálohu za safari nejpozději do 10. ledna 2021. Úhradu za
letenku bude třeba provést do tří dnů po oznámení leteckou společností.
Pro platbu 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, Blue Horizon - Maledives
Kontaktní osoba: Karel Zámečník, tel.: 603 523 533, email: info@raydiving.com

