
Maldivi potapljanje, Rasdhoo

Program po dnevih

A. Maldivi potapljanje Rasdhoo, program po dnevih

10 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, nočitev s polnim
penzionom
3. – 8. Dva ali trije potopi na dan, odvisno od tega ali vzamete paket 12 ali 15 potopov, nočitve s
polnim penzionom
9. S hitrim čolnom do letališča in let proti domu.
10. Prihod domov v jutranjih urah ponavadi.

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

Podaljšanje na letoviških otokih je dokaj drago in zelo odvisno od zasedenosti/terminov. Zato je
naš otoček idealno izhodišče za odkrivanje teh dragih paradižev. 

Paket Maldivi, potapljanje:
10 dni – 7 nočitev na bazi pol penzion, vključenih 12 potopov, prevoz na otok in nazaj,
cena 1.175 EUR + letalska karta od 630 EUR; največkrat so karte od 630 - 850 EUR.

Cena paketa z vključeno potapljaško opremo vključuje:
- prevoz iz glavnega mesta Male na otok,
- 7 nočitev v dvoposteljni sobi s pol penzionom
- neomejena voda, sok, kava in čaj med obroki,
- 12 potopov.

Za skupno ceno torej paketu dodaj letalski prevoz do Maldivov (letalska karta z vsemi dodatki
skupaj od 630 EUR; največkrat so karte od 630 - 850 EUR; novoletna cena aviokarte je vsaj
900 EUR). 

Na voljo je tudi opcija tečaja potapljanja PADI (OWD) na licu mesta, ki stane 495 USD. Zajema
teoretični in praktični del. Traja 4-5 dni, odvisno od tega, kako dobro ti gre. Tako vam za kak
resnejši potop potem ostane 2-3 dni, vsak potop pa stane okoli 50 USD.

Nočitve: pol penzion (dvoposteljna soba s tušem in klimo, zajtrk in večerja), brez lokalne
kategorizacije (kategorizacija je standradna soba). 

Prevozi: hitri čoln in vmes še kakšen lokalen hitri ali malo manj hitri čoln, brez lokalne
kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki obožujejo morje in želijo raziskati podvodni svet Maldivov ter dati
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možgane na off.
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