
Maldivi  L, za družine

Program po dnevih

A. Maldivi kombo, za družine, opisni program

Trasa poti: Maldivi

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

Z letališča se s hitrim čolnom premaknemo do enega od skoraj 1200 otokov, kjer bomo
nameščeni v prvem delu programa. Ta je poln manjših hotelčkov in restavracij, tako da nismo
omejeni na neko letovišče (resort). Na našem lokalnem otoku so tudi trgovine, banke, bolnica in
vse kar pritiče vasi na njemu. Torej v prvem delu ne gremo na počitnice v letovišče luksuznega
otoka, ampak na otok, s katerega bomo lahko obiskovali luksuzne letoviške otoke in delali še
ostale super izlete. Ker je tako dosti ceneje. In ker imamo tako dosti več svobode. Ta otok
morda ni tako tako lep, kot so letoviški otoki (kar šene pomeni, da ni lep!), je pa idealno
izhodišče za raziskovanje Maldivov. V ceno aranžmaja smo vključili en izlet, ki ga vsekakor ne
smeš zamuditi. Vse ostalo pa je stvar želja, tvoje domišljije in globine žepa.

Tako bomo šnorkljali, se potapljali, ždeli na samotnih otočkih, obiskovali resorte/letoviške otoke
iz katalogov, kajakirali, plavali z mantami in morskimi psi kitovci, želvami, ostalimi morskimi psi,
nešteto ribicami... in se zavedli, da smo res v raju na zemlji.

V drugem delu programa se premaknemo na mirni, ne tako turistični lokalni otok, z idilično plažo
za turiste. Z nekaj trgovinami ter le peščico restavracij in manjših hotelčkov.

Alkohola na Maldivih, razen v rezortih, ni. Obstajajo pa t.i. plavajoči bari, v našem primeru ob
prvem otoku, kamor vas zapeljejo s čolnom (3 min stran) in si lahko privoščite koktajle ali pivo
za okoli 6-10 USD. Na letališču vam alkohol iz kovčka/potovalke lahko vzamejo, če ga najdejo...
in vrnejo, ko zapustite Maldive.

Počitnikovanje lahko podaljšaš po želji, cena nočitve je okoli 40 EUR na dan in to je strošek, ki
ga moraš vzeti v zakup.

Podaljšanje na letoviških otokih pa je dokaj drago in zelo odvisno od zasedenosti/terminov. Zato
še enkrat poudarjamo, da je naš lokalni otoček idealno izhodišče za odkrivanje teh dragih
paradižev. Za najboljše ponudbe za letovišča za individualne potnike oziroma podaljške
priporočamo booking.com. In pa da ste zelo fleksibilni glede datumov. Priljubljeni Rihiveli (3*)
lahko stane 100 EUR za dve osebi z zajtrkom, ali pa okoli 300 EUR, kolikor je dejanska cena.
Brez hrane na teh otokih ne boste preživeli, kosilo+večerja pa se prodajata po slabih 100 EUR
na osebo. Priporočamo tudi opcijio doplačila za pijačo all-you-can-drink.

Nočitve: z zajtrkom (dvoposteljna soba s tušem in klimo), brez lokalne kategorizacije
(kategorizacija je standradna otoška soba; karkoli nad tem je upgrade oz nadgradnja, ki jo
načeloma damo prej prijavljenim); za nočitve lokalne kategorizacije 4* na prvem otoku pride
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potovanje 70 EUR dražje, na drugem otoku te opcije ni.

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

Program priporočamo tistim, ki obožujejo morje in želijo možgane dati na off.

 

B. Maldivi kombo, za družine, 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. Nočitev z zajtrkom.
3. Izlet s hitrim čolnom do koralnega grebena in snorkljanje na vsaj dveh različnih grebenih
(želve, ribice, morski psi,...), postanek na peščenem otočku (sadje, pijača) in plavanje z delfini v
laguni, kjer domujejo; ta izlet je že vštet v aranžma; nočitev z zajtrkom.
4. Opcija izleta na enega od letoviških otokov, všteto kosilo in voda ob kosilu (cena okoli 80
USD); nočitev z zajtrkom.
5. Premik na lokalni otok, opcija izleta (priporočamo plavanje z mantami, doplačilo 25 USD; ali
pa izlet na plavanje z morskimi psi sesači+prelep lokalni otok+plavanje z delfini+sprehod po
peščeni plaži sredi morja, doplačilo okoli 50 USD); premik je v vsakem primeru po izletu; nočitev
z zajtrkom.
6. Uživamo v sproščujoči atmosferi lokalnega otoka; za tiste bolj nemirne opcija izleta, kjer se
dve uri peljemo proti predelu, ki ga naseljujejo morski psi kitovci, s katerimi plavamo; cena
odvisna od števila prijav (doplačilo okoli 80 USD); nočitev z zajtrkom.
7. Uživamo v sproščujoči atmosferi lokalnega otoka; za tiste bolj nemirne opcija izleta na še
kakega od rajskih otokov z resortom 3*, 4* ali 5*; tu vam lahko predlagamo izbor, glede na to,
kaj želite (eni imajo recimo v vstopnino vštet tudi all you can drink in krasne hiške/vasi na vodi, v
plitvi laguni; nekateri imajo na robu atola res izjemne grebene za snorlkjanje); ali pa obisk
sosednjega lokalnega otoka, ki ima lepo plažo (doplačilo okoli 10-15 USD); nočitev z zajtrkom.
8. Uživamo v sproščujoči atmosferi lokalnega otoka; za tiste bolj nemirne opcija enega od
izletov, omenjenega zgoraj, obisk bližnjega koralnega grebena ali pa obisk glavnega mesta s
sprehodom, znamenitostmi in tržnico, saj ponavadi letimo proti domu šele zvečer; s hitrim
čolnom do letališča in let proti domu.
9. Prihod domov v jutranjih urah ponavadi

Izlete s prvega/drugega otoka lahko izberete s spiska vseh izletov, po vaših željah. Mi smo
naredili v programu le primer razporeditve.

Lista stvari

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

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
• 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
• 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, 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!

ShaPPa

Dobro je vedeti
Kakšne so razlike med družinskimi programi?
Bistvene razlike med programi so:
Maldivi za družine: peljemo na bolj turistični lokalni otok z mnogo restavracijami, trgovinami,
hoteli in nasploh več dogajanja, kot na drugih lokalnih otokih. Več na:
https://shappa.si/potovanja/za-druzine/maldivi-pocitnice-za-druzine.html
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Maldivi otok Fulidhoo, za družine: nastanjeni smo na enem od manj turističnih lokalnih otokov,
kjer začutite utrip umirjenega lokalnega življenja. Več na:
https://shappa.si/potovanja/za-druzine/potovanje-maldivi-relax-druzine.html
Maldivi L, za družine: kombinacija zgornjih dveh variant, polovico časa ste na bolj in drugo
polovico na manj turističnem lokalnem otoku. Več na:
https://shappa.si/potovanja/za-druzine/potovanje-maldivi-kombo-druzine.html

Kje smo nastanjeni?
Nastanjeni smo v manjših, solidnih hotelih, v dvoposteljnih sobah z lastno kopalnico. V primeru,
da so otroci v sobi skupaj s staršema, se dvoposteljni sobi doda pomožno ležišče (glej
podrobnosti med CENA IN PLAČILO).

Ali je zajtrk vključen v ceno potovanja?
Da, zajtrk je vključen v ceno potovanja.

Koliko stane obrok hrane?
Obrok hrane stane od 5 USD dalje. Večinoma priporočamo restavracije s samopostrežnimi
bufeti 'all you can eat', cena le-teh je od 10-15 USD. Še opomba, v kolikor se udeležujete izletov
je v ceno izleta skoraj vedno vključena hladna malica oz kosilo in tako večina potnikov dodatno
kupuje le večerjo.

Kakšna je hrana na Maldivih?
Kuhinja je predvsem azijsko usmerjena. Pogoste so jedi z rižem, zeljenjavo, piščancem in ribo.
V skoraj vsaki restavraciji lahko naročite curry, ki je večinoma pekoče začinjen. Če želite
nepekočo jed, je dobro, da to v gostilni omenite vsaj dvakrat. V samopostrežnih buffetih se
ponavadi najde tudi hrana evropejskega tipa in med otroci zaželjene testenine, krompir, ter
včasih tudi pizza.

Ali je kakšen od izletov vključen v ceno programa?
V ceno potovanja je vključen izlet, ki ga ponavadi naredimo v prvih dneh bivanja na otokih. Izlet
vsebuje: snorkljanje na dveh do treh koralnih grebenih (korale, ribice, želve,...), piknik na
samotnem peščenem otoku in obisk/plavanje z delfini v naravnem okolju.
Pri programu Maldivi 2, za družine pri tem izletu že snorkljamo z morskimi psi sesači.

Koliko cca zapravim za fakultativne izlete?
Povprečno potniki za dodatne izlete zapravijo okoli 400 EUR, je pa cena seveda odvisna od
želja potnikov, zato imamo pri vsakem programu navedene okvirne cene fakultativnih izletov in
si lahko sami okvirno preračunate znesek glede vaše na želje. Če greste npr večkrat na dnevni
izlet na resort, se cena hitro poviša.
Opomba: otroci mlajši od 12 let imajo pri nekaj izletih popust (ponavadi je cena polovična).

Kaj je na Maldivih prevozno sredstvo?
Na naših potovanjih se prevažamo s hidrogliserji. V kolikor je komu rado na plovilih slabo, naj s
sabo vzame tablete proti slabosti. Če ima kdo izmed potnikov težave s hrbtenico, naj med
vožnjo sedi na zadnjih sedežih.

https://www.shappa.si/potovanja/za-druzine/potovanje-maldivi-kombo-druzine.html stran 4/5



Maldivi  L, za družine

Ali se na lokalnih otokih lahko kopaš v bikinkah?
Da, na vseh lokalnih otokih imajo urejene ti 'bikini' plaže, kjer se lahko kopaš v bikinkah.

Ali se turisti lahko kopajo na plaži 'rezervirani' za lokalce?
Brez problema se lahko kopaš tudi na lokalnih plažah, vendar je za ženske obvezno, da imajo
oblačila, ki segajo do kolen in da imajo pokrita ramena.

Obstaja na lokalnih otokih 'dress code' kako biti oblečen, ko nisi na bikini plaži?
Po otoku, naj bi bi imele ženske pokrita ramena in hlače / krilo, ki sega vsaj do kolen. Ker nekaj
turistov se teh pravil ne drži. Glede na to, da podpiramo spoštovanje lokalne kulture, svetujemo
da se drži 'ne preveč razgaljenega' načina oblačenja (kar tudi nudi zaščito pred soncem ;)). V
bikinkah na lokalnih otokih, razen na bikini plaži za turiste, ni dovoljeno.
Ko gremo na dnevne izlete in na resort si lahko ves čas v bikinkah – tako da pomanjkanje
nošnje le-teh ne občutiš 

Lista stvari in oblačil, ki jih potrebujem za potovanje?
Listo stvari najdeš na spletni strani med INFO, PROGRAM IN PRIJAVA NA POTOVANJE.

Ali je slovenski vodnik Shappe ves čas s skupino?
Na Maldivih je slovenski vodnik ves čas s skupino. Glede poti do Maldivov pa je odvisno od tega
ali je vodnik predčasno na Maldivih s kakšno od prejšnjih skupin. V tem primeru vodnik počaka
skupino na Maldivih.

Ali za Maldive potrebujem vizo?
Vizo dobiš ob vstopu v državo, ko izpolniš vstopni obrazec. Le-ta je brezplačna in za njo ne
potrebuješ slike.

Zadostuje, če je veljavnost mojega pasporta do dneva, ko se vrnem s potovanja?
Ne, veljavnost potnega lista mora biti vsaj še 6 mesecev po izteku potovanja. Tukaj znajo biti na
letališčih zelo striktni.

V katerem jeziku lahko komuniciram z domačini?
Jezik domačinov je divehi, ki ga razume le redko kateri turist :). Z večino domačinov, ki so
zaposleni v turizmu, pa lahko komunicirate v angleščini.

Kje lahko dobim še več informacij o potovanju?
Z vsako od skupin se cca 2 - 3 tedne pred odhodom dobimo v Ljubljani na srečanju pred
potovanjem, kjer dorečemo še kakšno formalnost, podamo vse ključne info, ki jih morate vedeti
pred potovanjem in odgovorimo na zastavljena vprašanja.
Če potrebuješ pred tem še dodatne info, pa piši na darja@shappa.si, oz pokliči na 040/390-529
(Darja).
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