
Máte už plné zuby karantén, obmedzovania a škaredého počasia? Pripravili 

sme pre Vás zájazd na skutočný raj na Zemi – exotické Maldivy panenské pláže, 

obkolesené nádhernými palmami, biely piesok a tyrkysová voda v luxusnom 

rezorte  KUREDU RESORT  &  SPA s golfovým ihriskom priamo na ostrove,  

priame  lety  z Viedne do Male so spoločnosťou Austrian airlines. 

 

   
 
TERMÍN/CENA:    Veľká noc  

1.4 – 9.4.2021 /9dní/ - 2990eur  
1.4 – 11.4.2021 /11dní/ - 3190eur     
 
21.4 – 2.5.2021 /11dní/ - 2690eur / s Qatar airways 

    ďalšie termíny na požiadanie 
ODBORNÁ ČASŤ:   prednášky na odbornú tému COVID-19 

návšteva vybraného zdravotného zariadenia, stretnutie s miestnymi 
odborníkmi – poznatky zo zvládania situácie s COVID-19 

    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:     od 2690€     
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku priamymi letmi spoločnosti Austrian 

airlines resp. Qatar airlines s prestupom v Dohe vrátane 
leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov 

 7 resp. 8 a 9 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách beach 
bungalow s plnou v Kuredu Island Resort &  Spa 4* na 
Maldivách  

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 transfer na hotel z letiska hydroplánom a späť  
PRÍPLATKY: jednolôžková izba na vyžiadanie 



 služby All inclusive – 390€/osoba/pobyt – zahŕňa aj Sunset cruise, 
30min windsurfingu, 30min šnorchlovania, 30min golf atď. 

 ubytovanie vyššieho štandardu/ vodné vily – od 390€/osoba 
 poistenie UNION svet – 3€/osoba/deň 
 COVID – 19 poistenie na Maldivách – 35€/osoba/ pobyt 
  
  
1 - 2.Deň    ODLET Z VIEDNE DO MALE/MALDIVY       

- odlet z Viedne priamym letom spoločnosti AUSTRIAN resp. QATAR AIRLINES. Po prílete presun 

hydroplánom na hotel Kuredu Island Resort &  Spa 4*. Osobné voľno.  

   
 

3. – 8.deň   RELAX NA PLÁŽI – ZASLÚŽENÝ ODDYCH       

- užívajte si pokoj, kľud a žiadne správy o korone v tomto luxusnom a pokojnom rezorte v nádhernom 

indickom oceáne, v prípade záujmu využite jednu zo služieb rezortu ako masáže, šnorchlovanie, 

potápanie, alebo si len tak čítajte knižku na pláži, zaslúžite si to. 

   
 

9.deň     ODLET DO VIEDNE        

Po raňajkách sa presunieme loďou na medzinárodné letisko a odlietame priamym letom do Viedne 

s príletom ešte v ten istý deň o 16.30hod, v prípade decembrového termínu presun cez Dubaj. 

    
 

 

LETY: 

 

AUSTRIAN AIRLINES – priame lety – VIEDEŇ - MALE 

- odlet z Viedne – 20.05hod 

- prílet do Male – 9.05hod  

 

- odlet z Male – 10.25hod 

- prílet do Viedne – 16.30hod 



 

Ako jedna z mála cestovných kancelárií na Slovensku Vám prinášame COVID -19 poistenie pre 

Maldivy, ktoré zahŕňa: 

- liečebné náklady do výšky 75.000USD resp. 100.000USD 

- karanténne ubytovanie – 75USD/noc resp. 150USD/noc 

- transport na karanténne ubytovanie do výšky – 2000USD resp. 3000USD 

- náklady na pohreb do výšky 20.000USD 

- cena: 35€ resp. 45€ 

 

 

 


