Týden famosního potápění v zemi
zaslíbené
MALEDIVY na top-luxusní lodi M/Y DUKE of YORK
10. - 19. 4. 2020

Pojeďte si užít nezapomenutelný týden potápění z jedné z nejluxusnějších lodí na Maledivách, z MY Duke
of York. Duke of York je 36 m dlouhá a 11 m široká potápěčská loď vybavená pro dovolenou nejvyššího
standardu. Ve svých 11 prostorných kajutách může ubytovat až 24 potápěčů, o které se stará deset členů
posídky a čtyři potápěčští průvodci. V případě, že se někdo chce potápět stranou od skupiny, je možno
(za příplatek) zabezpečit i osobního potápěčského průvodce. Na nepotápěčský doprovod zde čeká nejen
non-diver sleva, ale i možnost podívat se s místním instruktorem do světa pod vodou (discovery dive).

Pro dokonalý relax během potápěčské dovolené je
na lodi k dispozici i masérský salón zaměřený na
ayurvédské a olejové masáže. Za poplatek je na
lodi k dispozici 3G wifi, pro dovádění
nepotápěčské i mořský kajak.

Plnění lahví zde probíhá na pomocných potápěčských člunech (dhoni), které jsou tu dva. Loď je připravena
poskytovat servis i pro nejnáročnější potápěče (plnění rebreatherů), certifikovaní nitroxoví potápěči se
mohou potápět s nitroxem v ceně vzduchu (membránové plnění). Technickým potápěčům jsou zde za
příplatek k dispozici podmořské skútry.

Maledivy jako potápěčskou destinaci není třeba představovat, takže jen stručně. Řetězec 19 korálových
atolů, počínající 500 km jihozápadně od břehů Indie a táhnoucí se v délce zhruba 800 km severojižním
směrem. Celkově Maledivy sestávají z 1 196 ostrovů, z nichž obydleno je zhruba 200. Jedná se o nejplošší
a nejníže položený stát světa (žádné místo neleží více než 2,5 m nad hladinou oceánu), který podle
klimatických modelů bude v nejbližších 75 letech kompletně pod hladinou. Náš itinerář je nazýván
„Centrální atoly“, což znamená že vyplujeme z Malé a do Malé se taky vrátíme.

V průběhu plavby se zapotápíme na krásných korálových útesech, přičemž budeme mít možnost potkat
žaloky útesové, leopardí, kytarové, velrybí, vouskaté, manty, murény, želvy, napoleony… prostě všechno.

Na potápění se vyráží třikrát denně a je zde nutno počítat s proudy (driftové ponory) a je dobré sebou mít
proudové háky a zcela bezpodmínečně též bójky.

Cena 2 590 USD/os. zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

Transfer letiště – loď - letiště
Ubytování v dvoulůžkové kajutě na luxusní lodi M/Y Duke of York s plnou penzí
Káva, čaj, voda a ovoce (banány) po celou dobu pobytu na lodi
17 ponorů + možnost rybaření při západu slunce (1-2x za pobyt) a trollingu během plavby
Nitrox pro držitele nitroxových certifikací
Možnost použití mořských kajaků a paddle boardu

Cena dále zahrnuje náš společný příspěvek na ochranu moří a oceánů v rámci projektu Hope4Ocean

Cena nezahrnuje:
- letenku Praha - Malé – Praha včetně letištních poplatků (momentálně cca 25.000 Kč)
- pojištění potápěčské + covid pojištění
- alkoholické nápoje na baru
- bakšiš (min. 70 USD/os.)
- green tax 48 USD
- 3G wifi 30 USD/týden za jedno připojené zařízení
- masáže a wellnes
- osobního potápěčského průvodce 120 USD/den plus jeho transfer na loď (hydroplán)

Akci pořádají

&
Více info na tel. 774-832315 nebo milos@hope4ocean.com

