
Malediwy z Komando Foki(16-11-2018 - 25-11-2018)
Cena: 1890 USD

Rajskie wyspy wznoszące się zaledwie 2 metry nad poziom wody… Tropikalny klimat,
przejrzysta woda oceanu, bajeczne rafy koralowe i piaszczyste plaże…

Pośrodku Oceanu Indyjskiego znajduje się Archipelag Malediwów z 1200 wyspami i
wysepkami. Egzotyczny świat z lazurową wodą, turkusowymi lagunami, niezwykłymi rafami
koralowymi, wielobarwnymi rybami oraz lśniąco białymi plażami - wymarzone miejsce dla
wszystkich, którzy pragną kąpać się, nurkować, uprawiać windsurfing, żeglarstwo lub po
prostu czytać, leniuchować i odpoczywać.

Właśnie tu jesienią chcemy zabrać Komando Foki z rodzicami i nurkującym rodzeństwem.
Rozpoczynamy przygodę na tym rajskim archipelagu w kameralnym rodzinnym pensjonacie
Origami Inn, położonym zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży.

Pensjonat Origami Inn

Pensjonat po?o?ony jest na Wyspie Himandhoo, w Atolu Alif Alif, oko?o 90 km od Male. Transfer samolotem zajmuje ok. 25 minut, ?odzi? - 1 - 1,5 godziny. Wyspa Himandhoo jest niewielka, ma 750 m d?ugo?ci i 425 m szeroko?ci, zamieszkuje j? 650 osób.

Wokó? wyspy jest prawie 40 miejsc nurkowych, z których cz??? nadaje si? do nurkowania z dzie?mi.

Origami Inn to zupe?nie nowy obiekt, który zostanie otwarty na wiosn? 2018 r. Do pla?y jest 50 m. W pensjonacie jest w sumie 6 pokojów, wszystkie maj? w?asne ?azienki, klimatyzacj?, taras i niewielki ogródek. W pokojach jest ?ó?ko ma??e?skie i mo?liwo?? 1 lub 2 dostawek dla dzieci (pojedyncze rozk?adane ?ó?ko lub ?ó?ko pi?trowe).

Obiekt posiada w?asn? restauracj?, w której serwowane s? wszystkie posi?ki dla go?ci. Wy?ywienie jest w stylu ?ródziemnomorskim, bazuj?cym na lekkich daniach, tak?e lokalnych. Do ka?dego posi?ku serwowane s? napoje - kawa, herbata, woda, soki.

W pensjonacie jest centrum nurkowe PADI, wyposa?one w wysokiej jako?ci sprz?t do nurkowania, tak?e dla dzieci (butle 6 l i ma?e kamizelki). 

Proponowane przeloty:

16 listopada:    Warszawa - Dubaj  13:25 - 22:05

17 listopada:  Dubaj - Male            02:45 - 07:50

24 listopada: Male - Dubaj             22:55 - 02:05+1 (l?dowanie 18 listopada)

25 listopada: Dubaj - Warszawa   08:05 - 11:20  

Ramowy program wyjazdu:

Dzie? 1, 16 listopada 2018, pi?tek

Spotkanie z instruktorem na lotnisku w Warszawie, odprawa biletowo - baga?owa i przelot przez Dubaj do Male. 



Dzie? 2, 17 listopada 2018, sobota

Po przylocie na miejsce spotkanie z przedstawicielem Origami Inn, transfer do portu i przep?yni?cie na Wysp? Himandhoo (transfer wyczarterowan? ?odzi?, rejs trwa ok. 1,5 h). Po dotarciu na wysp? zakwaterowanie w pokojach. Reszta dnia wolna na odpoczynek po podró?y. Wieczorem spotkanie organizacyjne i omówienie programu nurkowa? na najbli?sze dni. Posi?ki i nocleg w
pensjonacie.

Dzie? 3 - 7 , 18 - 22 listopada 2018, niedziela - czwartek

?niadanie, obiad i kolacja w pensjonacie. Nurkowania zgodnie z programem. Nocleg w pensjonacie.

Dzie? 8, 23 listopada 2018, pi?tek

?niadanie, obiad i kolacja w pensjonacie. Dzie? wolny na pla?owanie, wycieczk? na bezludna wysp?, k?piele w oceanie. Nocleg w pensjonacie.

Dzie? 9, 24 listopada 2018, sobota

?niadanie w pensjonacie. Po ?niadaniu wymeldowanie i transfer ?odzi? do Male. Po dotarciu na miejsce z?o?enie baga?y w przechowalni i wyj?cie na zwiedzanie stolicy archipelagu. Obiad i kolacja we w?asnym zakresie. Wieczorem transfer na lotnisko i wylot przez Dubaj do Warszawy.

Dzie? 10, 25 listopada 2018, niedziela

Po wyl?dowaniu w Warszawie po?egnanie i koniec imprezy

Ceny:

przelot - 3250,00 PLN/osoba

dziecko do 4 roku ?ycia - pobyt i wy?ywienie gratis

dziecko 4 - 8 lat - 950,00 USD

dziecko 8 - 12 lat z pakietem 10 nurkowa? - 1490,00 USD

dziecko powy?ej 12 roku ?ycia i osoba doros?a wraz z pakietem 10 nurkowa? - 1890,00 USD

dziecko powy?ej 12 roku ?ycia i osoba doros??, nienurkuj?cy - 1340,00 USD.

UWAGA: zni?ki dla dzieci przys?uguj? przy zakwaterowaniu w pokoju z dwoma osobami pe?nop?atnymi.

W cenie:

przelot mi?dzynarodowy liniami Emirates

transfer wyczarterowan? ?odzi? Male - Himandhoo - Male

7 noclegów w pensjonacie Origami Inn w pokojach dwu-, trzy- lub czteroosobowych (dla dzieci ?ó?ka
pi?trowe)

wy?ywienie 3 x dziennie

nieograniczony dost?p do wody butelkowanej

opieka polskiego instruktora (leci razem z grup?)

pakiet 10 nurkowa? (butle, balast, przewodnik, ?ód?; dla dzieci Komando Foki tak?e kamizelki i automaty)



miejscowe podatki

ubezpieczenie turystyczne

obowi?zkowa sk?adka na TFG.

Dodatkowe op?aty:

posi?ki w Male

dodatkowe nurkowania (np. nocne)

wypo?yczenie sprz?tu (poza osobami ko?cz?cymi kursy na Malediwach)

ubezpieczenie nurkowe

zwyczajowe napiwki

inne osobiste wydatki.

 

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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