
Potápění na Maledivách  

Trasa North Male- Ari atol – Vaavu-  

South Ari atol 

  

Termín: 10. 3. – 19. 3. 2023 

 

Cena:1 690 USD safari 

+ letenka 23 000 Kč - 25 500 Kč 
  

¨   

 



Exotická potápěčská 10 denní dovolená do potápěčského ráje. Na ponorech uvidíte 

bohatý podvodní svět… Úžasné manty, želvy, rejnoci, žraloky, žralok velrybí vás 

nadchne svou majestátností…dále se můžete kochat stovkami dalších druhů ryb - 

všech možných tvarů a barev…  

   

 

   

 

1 den:  

 Vyzvednutí z letiště 

 Transfer na loď 

 Přivítaní, seznámení s lodí a posádkou 

 Příprava výstroje 

 

2. den: 

 Guraidhoo corner – můžeme vidět tuňáky, barakudy, siby, žraloky útesové, 

velké želvy 

 Dhevana Kandu – Vaavu Atol : pelagické ryby, žraloky, koráli, jeskyně 

 Alimata house reef - Vaavu Atol – žraloci šedá sestra,  

rejnoci 

3. den:  

 Miyaru Kandu, Vaavu Atol – žraloci a další velké ryby 

 Maamigili Beyru, South Ari Atol – murény, perutýni, nahožábří plži, siby 

mobula manty a žralok velrybí 

 Bodufinolhu Thila – žraloci běloploutví, rejnoci, mobula manty a žralok velrybí 

 

4. den:  

 Kudarah Thila, South Ari Atol – tato lokalita je poměrně členitá a orientačně 

náročná. Je rozdělena na 4 různě velké korálové bloky, které sedí na platě 

zvedajícím se z hloubky 40m do 12m.  Jsou zde převisy a jeskyně plné 

měkkých korálů, gorgonií a korálových rybek, které zde hledají útočiště. Celá 



oblast je dlouhá cca 100m, dá se obeplavat během jednoho ponoru a je 

chráněnou mořskou rezervací. Na straně odkud aktuálně přichází proud se 

dají očekávat žraloci šedí a útesoví. 

 Rangali manta point, South Ari Atol  - očekáváme manty, napoleona, papouší 

ryby, chňapaly 

 Rahdhiggha Thila, South Ari Atol  - žraloci útesoví, tuňáci, barakudy, siby 

            

 

5. den: 

 Panettone South Ari Atol – žraloci bělocípí, útesoví, chobotnice, kranasi, 

netopýtníci 

 Fish head North Ari Atol - žraloci bělocípí, útesoví, napoleon, hejna ryb, 

chňapalové 

 Maya Thila – opět chráněná mořská rezervace nabízející jeden z 

nejoblíbenějších ponorů na Maledivách. Důvodem je nepřeberné množství 

života na tomto reefu – žraloci šedí, útesoví, želvy, kytarovci, rozedranci, 

klauni, ropušnice, murény, klipky, kanicové, tuňáci a barakudy  

6.den: 

 Hafsa Thila North, Ari Atol –žraloci útesoví, chobotnice, siby, kranasi, 

netopýrníci 

 Bathalamaagaa Kanthila,  North Ari Atol – žraloci útesoví, bělocípí, černocípí, 

barakudy, tuňáci, fosilie, sweetlips 

 Rasdhoo Madivaru Corner, North Ari Atol – snad budou kladivouni, manty 

želvy 

 

 

 

 



7. den:  

 Rasdhoo Madivaru Corner - snad budou kladivouni, manty, pelagické ryby 

 Male město – výlet 

8. den : 

 Check out  - po snídani 

Všechny trasy a výlety jsou závislé na počasí, změna vyhrazena. 

  

Ubytování: loď Honors Legacy: 

Postavena v roce 2012, renovace 2019 

Ubytování je ve dvou a třílůžkových kajutách se sprchou, wc, klimatizací. 

Luxusní safari loď s vířivkou. 

   

  

  

  

  

  

Zálohy:  22 000 Kč     do 10. 10. 2022 na letenky 

             1000 USD     při přihlášení nebo do 20. 9. 2022       

     Doplatky do 30. 10. 2022 : 690 USD      

 

Letenky v Kč dle letecké společnosti / preferujeme            

odlet Praha nebo Vídeň/ oznámíme na začátku října 

2022 

  

 

   



Cena safari zahrnuje: 

 8 dní a 7 nocí na safari lodi Honors Legacy 

 12% daň 

 plnou penzi – snídaně, oběd, večeře, i svačinky 

 káva, čaj, balená voda – bez limitu 

 3 ponory denně, 1 noční ponor za týden /celkem 17 ponorů/ 

 Láhve, závaží, extra potápěčská loď Dhoni k potápění 

 Doprovod zkušených PADI  instruktorů 

 Možnost šnorchlování, výlet a možnost nákupů na ostrovech, barbeque na 

opuštěném ostrově – dle počasí 

 Dle zájmu poslední den safari – výlet do Male – prohlídka rybího trhu, nákupy, 

prohlídka města 

 Vyzvednutí z letiště a na letiště první a poslední den  

 

Cena safari  nezahrnuje: 

 Letenku 

 120 USD „bakšiš“ 

 42 USD green tax 

 pronájem potápěčské techniky 

 potápěčské pojištění – všichni musí mít !!! 

 

VSTUPNÍ FORMALITY: ke vstupu do Republiky Maledivy pro občany ČR není 

zapotřebí víz. Při příletu je však nutné vyplnit příletovou kartu v angličtině. Je 

zakázán především dovoz alkoholu v jakémkoli množství (pod sankcí zákazu vstupu) 

Je zakázán rovněž dovoz drog a pornografie. Z Malediv je zakázáno odvážet bez 

povolení korály a součásti přírody mořské přírody! 

Geografická historie Malediv:  

- základem souostroví se stalo před 65 milióny let obrovské vulkanické pohoří, které 

po skončení své sopečné aktivity pomalu kleslo pod vodní hladinu. Naštěstí pro nás 

jen do malé hloubky, ve které se na podmořských horách mohly vytvořit podmínky 

pro život a vznik korálových útesů. Ty pomalu začaly formovat současnou podobu 

maledivských atolů spolu s erozivní činností, která změnila ráz původních 

podmořských hor. 



Díky těmto procesům se během miliónů let vytvořil tento ráj na zemi. 

Vzhledem k různým charakterům vodního prostředí se pot. lokality na Maledivách 

dají všeobecně dělit do několika skupin:  

 

1) Kandu (kanál)  

– jsou hluboké průrvy v korálových atolech, kterými do nich a z nich během přílovu a 

odlivu proudí voda z indického oceánu. Ta je zdrojem velkého množství živin ve 

formě přinášeného planktonu. Planktonem živící se drobní živočichové jsou pak 

zdrojem potravy pro větší a větší predátory. Na konci tohoto žebříčku stojí 

samozřejmě žraloci zastoupení v této oblasti nejčastěji žraloky šedými a útesovými. 

Kromě nich tyto oblasti vyhledávají i další velcí živočichové jako např. manty, rejnoci, 

tuňáci, barrakudy.. 

2) Faru  

- kruhovitý reef zvedající se většinou z velké hloubky až hladině nebo nad hladinu 

oceánu. 

3) Thila 

– podmořský útes, který vznikl uvnitř rozsáhlého atolu. Tyto korálové formace jsou 

většinou kruhovitého nebo obloukovitého tvaru a končí v hloubkách 8-10m pod 

mořskou hladinou. Některé z nich se dají obeplavat během jediného ponoru ale jako 

všechny ponory na Maledivách i tyto jsou nejbohatší na život na straně odkud 

přicházejí z oceánu živiny. 

4) Giri 

– ještě menší korálové útvary než Thila, jedná se spíše o homole uprostřed atolů.    

 

 

tel. 602 716 794  - Ondřej, tel. 606 760 155  -  Irča 

oceanpadi@oceanpadi.cz 

 


