
 

 

  

 

MALDIVY 
JESEŇ 2017  

(POD) MORSKÝ RAJ 
 
Pozdravujem vás, palmy, vlny,                                                                                            

z tej duše pozdravujem vás!                                                                                                                                                                               

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,                                                                                             

vy vzkriesite, vy zotavíte,                                                                                                   

z jatrivých vyliečite rán …                  Maldivslav Tolmáči  

 

Termín  
24.11. – 5.12.2017 

 



 

 

 

PROGRAM v skratke *  

 

1.Deň: odlet z Bratislavy 

2. Deň: prílet do Male, spoznanie Gulhi  

3. Deň: oddychový plážový deň na Gulhi 

4. Deň: návšteva ostrovov South Male Atol 

5. Deň: fakultatívne ostrov Thinadhoo  

6. Deň: kajaky, večerná rybačka, grilovačka 

7. Deň: sandbank, šnorchlovanie na útesoch  

8. Deň: prehliadka domácnosti, ekon. aktivity  

9. Deň: maldivský kultúrny večer – bodu beru 

10. Deň: návšteva Male a Hulhumale  

11. Deň: odlet z Maldív, návšteva Dubaja ** 

12. Deň: odlet z Dubaja, prílet do Bratislavy  

 

     * zmena poradia programu vyhradená podľa 

počasia a aktuálnych podmienok 

    ** v Dubaji je po ubytovaní sa voľný program  

 

 
 

 

 

Kontakt 

Telefón: +421 905 211 017 

E-mail: 

cestovatel123.lt@gmail.com 

Web: www.regionalnageografia.sk 

MALDIVY 
 

Maldivy sú ostrovy roztratené v rozľahlom 

Indickom oceáne s najkrajšími bielymi plážami, 

teplým morom a celoročne príjemnou klímou. 

Koralové útesy tvoria najpestrejší vodný svet na 

našej planéte, ktorý môžete pozorovať celé hodiny 

a plávať ako v akváriu. Obraz dokonalej exotiky 

dopĺňajú priateľskí obyvatelia a ich úsmevy. 

Súostrovie Maldivy sa tiahne severojužným 

smerom v dĺžke 800 km severne od rovníka. Tvorí 

ho 26 korálových atolov zložených z 1192 ostrovov, 

z toho obývaných je len približne 220. Maldivy sú 

najnižšou a najplochejšou krajinou na svete s 

nadmorskou výškou len okolo 1 m. Sú unikátnym 

úkazom budovaným z korálových útesov, ktoré 

čnejú nad hladinu z hĺbok oceána. Nielen koraly ale 

aj bohatý podmorský život, ktorý sa viaže na tento 

jedinečný ekosystém, sú fascinujúcim dielom 

prírody. Ostrovy obkolesujú pásy azúrovo modrej 

vody a biely piesok. Na pevnine sa zelenajú 

kokosové palmy a bujné chlebovníky.  

Svojou polohou boli predurčené k mixovaniu 

kultúr. Dodnes tu poznať vplyv Indie, Srí Lanky a 

Arabov. Maldivčania sú jedným z najmenších 

národov sveta s počtom obyvateľov 350 tisíc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.regionalnageografia.sk/


 

 

 

AKTIVITY  

Nekonečnééé more...a biely piesok 

Jedna z najúžasnejších vecí na Maldivách je 

šnorchlovanie a pozorovanie podmorského 

života. Vyvezieme sa na 4 rôzne lokality, aby 

sme videli to najkrajšie čo sa skrýva pod 

morskou hladinou na korálových útesoch.  

Piesková lavica uprostred azúrovo modrej vody, 

ostrovček ako pre stroskotancov. Na chvíľu sa 

nimi staneme, pod slnečníkom si spravíme 

piknik, okúpeme sa a urobíme zopár 

superfarebných superexotických fotografií.    

 

  

Žiadna nuda .... 

Objavíme aj ďalšie ostrovy, susedný ostrov 
Maafushi s čulým turistickým životom, ospalejšie 
Guraidhoo a malý ostrovček Thinadhoo s 50 
obyvateľmi.  

Večerná rybačka pri západe slnka garantuje bohatý 
úlovok aj tým, čo ryby nikdy nechytali.  

Večerná grilovačka na pláži, čo sme si ulovili, to si aj 
zjeme. Pozorovanie nočnej južnej oblohy.  

Návšteva „safari“ lode poteší najmä tých, čo zatúžia 
po exotickom drinku...  

Na malebnom ostrove Gulhi 
uvidíte skutočné Maldivy. 
Máte možnosť stretnúť jeho 
obyvateľov, žiť vedľa nich 
a zakúsiť pravú atmosféru na 
ostrovoch.  

Život na ostrove.... 

Pozrieme sa do tradičnej domácnosti, domu 
postaveného z koralov. Nazrieme aj do modernej 
domácnosti v akých žije väčšina obyvateľstva dnes.  

Oboznámime sa s ekonomickými aktivitami na 
ostrove: lov a predaj exotických akváriových 
rybičiek, odsoľovacie zariadenie a produkcia pitnej 
vody z hlbín korálového útesu, výroba elektrickej 
energie, maloobchodné prevádzky, škola, ... 

Povieme si o religióznych osobitostiach krajiny  – 
mešity, cintoríny, modlitby... 

 

 

  

 

 

 

Nebude chýbať ani odborná prednáška 

profesora geografie o vzniku koralových 

ostrovov a miestneho morského biológa o živote 

v mori a ochrane tohto bohatstva. Najaktívnejší 

sa môžu zapojiť do environmentálnej iniciatívy 

ochrany ostrova.  

Fakultatívne aktivity (nie sú v cene) 

 Plávanie so žralokmi obrovskými 

 Celodenná návšteva rezortu  

 Maldivský večer s domorodou 

hudbou, tancom a jedlom  

 Celodenný výlet na ostrov Thinadhoo 

 Pozorovanie delfínov 

 Šnorchlovanie s inštruktorom  

 Jazda na vodnom skútri  

 Banana & chair ride  

 Vodné športy  

 



 

 

 

Jedno mesto -  jeden ostrov  

Aby sme mali o Maldivách skutočne ucelený 

obraz, navštívime aj hlavné mesto Male, kde 

vládne ruch a pulzuje život preľudneného 

ostrova. Pozrieme si veľkolepú Piatkovú mešitu, 

prezidentský palác, národné múzeum 

zeleninový trh, rybí trh a necháme sa pohltiť 

chaosom tohto bizarného mesta.                 

Poslednú noc strávime na umelo vybudovanom 

ostrove Hulhumale, ktorý  je súčasťou 

ambiciózneho projektu a je na ňom plne funkčné 

moderné mesto s umelou plážou, promenádou, 

reštauráciami a hotelmi.  

 

   

Život a kultúra Maldivčanov  

Štátnym náboženstvom, ktoré ovplyvňuje životný 
štýl obyvateľov a kultúru národa, je od 12. storočia 
islam. Srdečnosť miestnych ľudí si vás určite získa. 

Typickým umeleckým prejavom sprevádzaným 
bubnovaním a spevom je tanec bodu beru. Večerné 
predstavenie lokálnej tanečnej skupiny bude spojené 
s ochutnávkou maldivskej gastronómie.  

Perlička na záver - Dubaj – 
výkladná skriňa arabského 
sveta. Najvyšší mrakodrap, 
v ktorého tieni hrá spievajúca 
fontána. Starý bazár vedľa 
najluxusnejších obchodov. 

Tropický dizajn hotela na Gulhi  

Výhodou nášho ubytovania je, že sa nachádza na 
jednom z obývaných ostrovov atolu Kaafu (atol 
South Male) a nie v izolovanom rezortnom 
komplexe. Komfort a vysoká kvalita služieb je 
samozrejmosťou. Milí personál sa vždy usmieva.  

Výborné jedlo v znamení korenia a rýb 

Ponuka reštaurácií pozostáva z čerstvých a chutných 

potravín, prevažne z rýb a morských plodov a 

neodmysliteľných korenín, ktoré patria k tomuto 

kútu sveta. Okrem bravčového tu na jedenie 

dostanete čokoľvek.  

  

 

 

Okrem toho, že si na Maldivách výborne 

oddýchnete, načerpáte novú energiu z krásneho 

prostredia a rozhodne sa nebudete mať kedy 

nudiť, spoznáme Maldivy ako skutoční 

cestovatelia.  

Cena: 790 EUR/osoba + Letenka (500-650 Eur) 

Cena zahŕňa: ubytovanie s raňajkami na 

Maldivách, doprava na Maldivách (speedboat), 

doprava na/z letisko Dubaj, nocľah v Dubaji, 

výlety a aktivity podľa programu. 

Cena nezahŕňa: letenka, strava okrem raňajok, 

cestovné poistenie, fakultatívne výlety a aktivity 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

PODMIENKY ÚČASTI  

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na exkurzii MALDIVY 2017.  

Po zaregistrovaní sa, je potrebné do 14 dní uhradiť nevratnú zálohu 300 EUR. Potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie a pokyny k platbám zašleme mailom. 

Po zakúpení letenky nie je možná zmena pasažiera.  

Študenti po absolvovaní exkurzie a splnení zadaní získajú kredity.  

Počet účastníkov: min. 15 osôb, max. 20 osôb 

 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

 

Kontakt na organizátora a odborného garanta: 

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  

e-mail: rg.exkurzia@gmail.com 

mobil: +421 905 211 017 

 

Informácie o všetkých exkurziách a expedíciach nájdete na: 

FB: Geografické exkurzie a expedície – vždy čerstvé novinky!!!! 

WEB: www.regionalnageografia.sk 

 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBS_Co4csjRJwubvtuszsYP-bimnipujkRFC0dgoEbYw-T9A/viewform


 

 

 

  

 

 


