INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU

IN 802 MALEDIVY
CHARAKTERISTIKA AKCE
Jedná se o pohodovou individuální cestu. Do programu akce nejsou zařazeny žádné fyzicky náročné aktivity.
Program spojuje odpočinek u moře s možností potápění a šnorchlování s výlety do okolních míst.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky)
s minimálně 1 volnou stránkou (pozor, na stránce nesmí být ani propité razítko z předchozích stránek) a fotokopii
dvoustrany pasu s osobními údaji (pro případ ztráty nebo krádeže pasu). S sebou vezměte i 1 aktuální barevnou
fotografii (rovněž pro případ ztráty nebo krádeže pasu). Případně si zašlete naskenovanou kopii pasu s osobními
údaji na vlastní e-mail, budete ji mít tak vždy k dispozici.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR:
Maledivy - Před vstupem do země není třeba vyřizovat vízum. Vízum je uděleno při vstupu do země na dobu 30
dnů všem návštěvníkům, kteří budou mít: platný cestovní pas letenku/jízdenku, díky níž budou moci opustit zemi
dostatek finančních prostředků na uhrazení nákladů při pobytu v zemi (150 USD/den) nebo potvrzení rezervace z
hotelu či rezortu, kde hodlá pobývat.

CO VZÍT S SEBOU
Vzhledem k velice pohodovému charakteru akce je možné cestovat s kufrem, cestovní taškou nebo batohem.
Nejedná se o akci, kde byste museli svá zavazadla přenášet na dlouhé vzdálenosti. Menší lehký (skladný) batůžek
se hodí jako příruční zavazadlo a využijeme ho i během aktivit na zájezdu. Z oblečení budete potřebovat lehké
dlouhé bavlněné kalhoty krátké kalhoty, trička s krátkým rukávem, pokrývka hlavy (kšiltovka), plavky. Ženy si
mohou přibalit dlouhou sukni či šaty. Tenisky, sandály. Z dalšího vybavení na cestu doporučujeme: kvalitní
sluneční brýle, opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, rychleschnoucí ručník, repelent. LED čelovou
svítilnu nebo baterku. Kapesní nůž. Lékárničku. Pokud máte problémy se vstáváním, vezměte s sebou budík. Hodí
se i papírové kapesníčky.
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu,
vodě, oděru...). Předejdete tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou
do letadla.

ZDRAVÍ
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. V tabulce níže jsou uvedena pouze
nejčastější očkování pro cesty do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování
doporučená mohou být vyžadována jako povinná a naopak.
Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.
• Hepatitida A+B
• Břišní tyfus

Doporučené
Doporučené

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. Jejich síť najdete po celé
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz.
Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní
16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz .
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Livingstone s.r.o.
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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře.

POJIŠTĚNÍ
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna
uzavřeno.
V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné
připojištění na tyto aktivity!
Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na webových
stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění
sjednat samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před
vaším odletem.
Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck

VALUTOVÉ VYBAVENÍ
Místní měna: Místní měnou je maledivská rupie (mezinárodní zkratka MVR, místní zkratka Rf), která se dělí na
100 lárí. V oběhu kolují bankovky v hodnotách 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 rufií a mince v hodnotě 1 a 2 Rf a 10, 25
a 50 lárí. Další měna se zde oficiálně nepoužívá, ale neoficiálně to jsou americké dolary, jimiž je možno platit na
celých Maledivách.
•

Maledivy:

1 USD = 15,53 MWR (maledivská rupie), 1 EUR = 18,88 MWR

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Doporučenou měnou jsou americké dolary či EUR. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené dolarové
bankovky. Za starší dolary může být horší kurs nebo je třeba nechtějí vůbec! Jinak obecně platí, že směnný kurs je
výhodnější za bankovky vyšších hodnot (50, 100 USD). Je dobré mít s sebou i dolarové bankovky nízkých hodnot.
Cenová hladina v navštěvovaných oblastech je zhruba srovnatelná s úrovní cen u nás (některé zboží je i výrazně
levnější). Vezená suma záleží na tom, zda vás pohltí množství nabízených suvenýrů (batiky, čaje, kožené výrobky,
koření, bylinky...). Maledivy mají v celém regionu jižní Asie absolutně nejvyšší ceny, neboť naprostá většina zboží
je importována z jiných zemí. Není proto možné vycházet z rozpočtové kalkulace pro Indii nebo Srí Lanku. K cenám
je běžně připočítávána 8% daň (VAT), 6% vládní turistická daň k nákupům zboží a dále poplatek ve výši 10% ceny
(tzv. service charge) anebo městská daň (tzv. city tax) 8 USD/osobu/noc.
Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 500 USD.

PLATEBNÍ KARTY:
Bankomaty jsou dostupné jen v turistických centrech. Platební karty (Maestro, Visa, Master Card) jsou
akceptovány pouze v dražších hotelech nebo v luxusních turistických obchodech se suvenýry a uměleckým zbožím.
Poplatky za výběr z ATM záleží na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit. Stejně jako v jiných zemích
třetího světa i zde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při použití karet, kvůli jejich možnému zneužití. Kartu je
dobré si vzít jako pojistku, uvedené kapesné se doporučuje vzít v hotovosti.
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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
SPROPITNÉ
Ačkoliv je k cenám za jídlo účtováno 10%, příplatek většinou směřuje k majitelům. Spropitné je očekáváno téměř
všude. A to ve výši 10%. Na konci cesty je zvykem ocenit také místního průvodce/řidiče spropitným. Můžete se
domluvit s vaším průvodcem a spropitné předat jeho prostřednictvím všichni dohromady, nebo jej můžete platit
každý zvlášť – záleží na vaší úvaze. Doporučená výše spropitného se pohybuje mezi USD 60–80 USD/osoba. Záleží
především na vaší spokojenosti se službami místních a podle toho je nakonec oceníte.

CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu zahrnuje:
• 8x ubytování v pensionu Tropical Sands 3*, ostrov Kelaa (Haa Alif atol)
• 8x polopenze nebo plná penze dle výběru (doporučujeme plnou penzi), vč. 0,5l láhve vody na osobu ke
každému jídlu
• Doprava z/do letiště Male: vnitrostátní let + rychloloď (50+60 min /jedna cesta)
• Výlet lodí za mantami, AJ průvodce
• Šnorchlovací výlet lodí, AJ průvodce
• Večerní rybolov, AJ průvodce
• Výlet lodí na sandbank, AJ průvodce
• Návštěva historického lokálního ostrova Utheemu, AJ průvodce včetně dopravy
• Veškeré místní daně a poplatky
• Asistence lokálního zástupce v Male – doprovod na přesunu z/na letiště
Cena zájezdu nezahrnuje:
• Mezinárodní letenka cca 20 000 Kč
• Použití minibaru
• PCR testy na covid-19 (1x před odletem z Prahy, 1x před odletem z Malediv, 1x v ČR k ukončení
karantény)
• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny)
• Fakultativní aktivity

UBYTOVÁNÍ
Ubytováni budete v příjemném hotýlku Tropical Sands 3* ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Pokoje jsou klimatizované. Na základě zkušeností jsme vybrali hotel, které poskytují pohodlí. Stylová
místní architektura a okolní příroda je dalším bonusem.

DOPRAVA
Doprava z/do letiště Male: vnitrostátní let + rychloloď (50+60 min /jedna cesta), 4x výlet lodí v rámci výletů.

STRAVA A NÁPOJE
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně a večeře, je možné připlatit za plnou penzi. Můžete počítat s tím, že
průměrně za den utratíte kolem 40 USD na osobu. Většina potravin se na Maledivy dováží z Indie a ze Srí Lanky a
maledivská kuchyně je těmito zeměmi inspirována. Místní jídla jsou často velmi pikantní a kořeněná, často
dochucená kokosovým mlékem. Základem domorodého jídelníčku je hlavně rybí maso a mořské plody. Přílohou
bývá rýže nebo placka roshi. Zeleniny je málo, ale hojně se používá cibule a česnek, dalšími běžnými součástmi
jídla jsou chilli papričky, kokos a citrónová šťáva. Nejoblíbenějším nápojem je čaj, který si místní obyvatelé
nejčastěji vychutnávají v tea shopech neboli čajovnách. Standardním typem je černý čaj, který se pije velmi sladký
a zdobí se plátkem citronu. V některých čajovnách vám nabídnou mléko v prášku, které by mělo nápoj zjemnit.
Tradičním nápojem je tzv. raa neboli míza z kokosové palmy, velmi sladká a delikátní tekutina, která je
charakteristická aromatickou vůní a lahodnou chutí.
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V resortech se většinou podávají jídla mezinárodní kuchyně.
Obecně se vyvarujte pití nebalené vody. V obchodech i restauracích dostanete balenou vodu v umělohmotných
láhvích a doporučujeme, abyste balenou vodu používali i na čištění zubů. Během naší trasy je možné dokupovat
pitnou vodu v originálně uzavřených plastových lahvích.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Během roku se tu vyskytují dva monzuny - severozápadní od května do října, a jihovýchodní od listopadu do dubna.
Deště většinou přicházejí v měsících červnu a červenci, většinou jde o příjemný večerní déšť. A tak, pokud se ptáte
na ideální dobou pro návštěvu Malediv, pak můžeme doporučit období od listopadu do dubna. Turistická sezóna
je tu však prakticky po celý rok.
Průměrné teploty
Průměrné denní teploty se na Maledivách pohybují mezi 30 °C až 32 °C, a to prakticky po celý rok. V noci tu teplota
klesá na příjemných 24 °C až 27 °C. Nejtepleji tu však bývá od února do dubna, kdy také na Maledivy přijíždí nejvíce
turistů a hotely bývají vyprodány. Největší nápor turistů zažívají Maledivy od poloviny prosince do poloviny ledna,
kdy sem jezdí turisté strávit Vánoce a Nový rok. S velkou obsazeností a vyššími cenami se můžete v některých
oblastech setkat i o Velikonocích.
Teplota vody je v oblasti Maledivských ostrovů téměř konstantní, kolem 27 °C. Příjemné klima doplňuje neustále
vanoucí jemný vánek

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:
V Brně:
písemně:
telefonicky:
e-mailem:
osobně:

LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO
542 214 645
info@livingstone.cz
po – pá 9.00 – 16.00 hodin

Naši nabídku najdete na www.livingstone.cz
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