
Maldivi otok Rasdhoo

Program po dnevih

A. Maldivi, otok Rasdhoo, opisni program

Trasa poti: Maldivi Rasdhoo

Z enega od bližnjih letališč letimo na Maldive. Leti so ponavadi v petek iz Ljubljane v večernih
urah, pride pa se nazaj v Ljubljano v soboto v jutranjih urah.

Z letališča se s hitrim čolnom premaknemo do enega od skoraj 1200 otokov, kjer bomo
nameščeni. Ta ima nekaj manjših hotelčkov, restavracij, trgovin in bolnica, tako da nismo
omejeni na neko letovišče (resort) s svinjsko dragimi cenami, ampak plačujemo po lokalnih
cenah. Torej ne gremo na počitnice v letovišče luksuznega otoka, ampak na lokalni otok
Rasdhoo, s katerega bomo lahko raziskovali vse, kar Maldivi ponujajo, tudi kak letoviški
luksuzni otok, pa še ostale super izlete. Ker je tako dosti ceneje. In ker imamo tako dosti več
svobode. 

Lokalni otok slovi po prijazni in lepi vasi, plaza za turiste pa je manjša, a ima Rasdhoo k sreči
enega najlepših otočkov na Maldivih na svojem pragu. Tam se lahko vsak dan kopamo in
šnorklamo. Lokalni atol, v katerem otok je, pa slovi po največji raznovsrtnosti morskih živalic na
tako malem področju.

Na otoku je tudi eden najboljših potapljaških centrov, tako da lahko vsak dan naredite tudi kak
potop, ki veljajo za ene najboljših na Maldivih (morski psi kladvenice, mante etc).

Odločiš se lahko le za oddih ali pa z nami vsak dan delaš top izlete in dobiš tisto pravo sliko
Maldivov, kar mi toplo priporočamo. Tako bomo šnorkljali, se potapljali, ždeli na samotnih
otočkih, obiskali resort/letoviški otok, obiskali dva lokalna otoka v bližini, kajakirali, plavali z
mantami, z morskimi psi kitovci, želvami, ostalimi morskimi psi, z nešteto ribicami... in se
zavedli, da smo res v raju na zemlji.

Počitnikovanje lahko podaljšaš po želji, cena nočitve je okoli 30/45 EUR na dan v
dvoposteljni/enoposteljni sobi in to je strošek, ki ga moraš vzeti v zakup. Prevoz z otoka na
letališče je lahko tudi dražji, ker za skupine dobimo boljšo ceno in je torej ta cena odvisna od
števila potnikov.

Nočitve: z zajtrkom (dvoposteljna soba s tušem in klimo), brez lokalne kategorizacije
(kategorizacija je standradna otoška soba; karkoli nad tem je upgrade oz nadgradnja).

Prevozi: hitri čoln in vmes še kakšen lokalen hitri ali malo manj hitri čoln.

Program priporočamo tistim, ki obožujejo morje, morske aktivnosti in želijo hkrati možgane dati
vsaj malo na off.
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B. Maldivi, otok Rasdhoo, program po dnevih

9 dni

1. Polet proti Maldivom z enega od bližnjih letališč, ponavadi iz Ljubljane v večernih urah.
2. Prihod na Maldive, vožnja s hitrim čolnom do otoka, kjer bomo nastanjeni. Sprehod po otoku
in popoldansko kopanje na lokalni plaži. Nočitev z zajtrkom.
3. Fakultativa: izlet s hitrim čolnom do koralnega grebena in snorkljanje na dveh različnih
grebenih (želvji greben in Shappin najljubši greben), postanek na samotnem/peščenem otočku,
kjer se skopamo, uživamo v idili Maldivov in se sprehodimo od enega do drugega otoka; nočitev
z zajtrkom.
4. Fakultativa: izlet na točko, kjer so ponavadi mante in snorlkanje/plavanje z njimi; popoldnaska
fakultativa je iskanje delfinov; zvečer pa še ena fakultativa, ki je ne smemo zamuditi, večerja,
folklorni večer, zabava in eventuelna nočitev na samotnem otoku: nočitev z zajtrkom
5. Fakultativa: celodnevni izlet na drug lokalni otok Thodoo, obisk plantaž papaj, lubenic in še
česa, dve čudoviti plaži, snorklanje na grebenu (želve); nočitev z zajtrkom.
6. Opcija izleta, kjer se okoli uro in pol peljemo proti predelu, ki ga naseljujejo morski psi kitovci,
s katerimi plavamo (cena cca 135-145 USD) ali pa izlet v drug atol (maj do oktober) na plavanje
z nekaj 10 mantami in z morskimi psi kitovci (cena okoli 145-165 USD); nočitev z zajtrkom.
7. Opcija izleta na letoviški otok, všteto kosilo ali večerja (cena 130 ali 150 USD) z all you can
drink opcijo; nočitev z zajtrkom.
8. Opcija izleta na še en lokalni otok Ukulhas s prelepo plažo (cca 40 USD), v popoldnaskih ali
večernih urah s hitrim čolnom do letališča in let proti domu.
9. Prihod domov, ponavadi v jutranjih urah.

Vsak dan vas bomo na vašo željo in ob malem doplačilu (cca 5 usd) zapeljali na idilična
samotna otočka pred otokom. In vsak dan vas lahko zapeljemo tudi na snorkljanje na grebene,
ki so oddaljeni od 5-15 minut stran od otoka, in ki vrvijo od podmorskega življenja.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje Maldivi

V pomoč pri pakiranju ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku oz
potovalki/kovčku na kolesih.

Na potovanju kadarkoli lahko pričakujemo kako ploho.

V prtljagi naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):
• potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države na potovanju),
kopija potnega lista, 1 mala slikica za dokumente za vsak slučaj, keš (v USD)
• zdravstveno zavarovanje v tujini
• lahka palerina, po želji dežnik
• čelna ali ročna svetilka
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• japonke, po želji kakšne bolj stajlish čevlje in čevlje za v vodo
• en topli zgornji del (flis), v primeru, da bo na letališču/na avionu močna klima, lahek
anorak/nekaj nepremočjivega za čez
• dolge hlače, pajkice
• kratke hlače/krila
• bombažna majica z dolgimi rokavi, majčke s kratkimi rokavi
• nogavice, spodnje gate, kopalke
• vrečka za umazano perilo
• sončna očala, pokrivalo, sončna krema z visokim faktorjem, repelent proti komarjem
• maska za snorkljanje (na izletih sicer maske in plavutke dobimo, za po lokalnih otokih in
resortih, pa je dobro imeti svojo)
• brisača za na plažo (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v
spletni trgovini www.nommos.me), druge brisače imajo v hotelu
• toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema,...
• adapterje za vtičnice vzemite, če jih imate doma, drugače jih imajo tudi nekaj v hotelu in tudi
marsikatera vtičnica je primerna za naše polnilce; ne kupovati dodatnih
• medicinski paket: sprej proti komarjem z Deet-om, antibiotiki, analgetik, tablete proti zaprtju,
vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti...
• knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, zlatnino, dragocene ure, hlače zlikane na
rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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