
 
     

 

 

Sejururi exotice  

 MALDIVE  

„Ghirlanda de nestemate” 

Tarife de la 2.107 euro/persona/sejur 7 nopţi/9 zile 

Plecari din Bucureşti 13.01, 10.02 & 17.02.2016 

 

Insulele Maldive îşi întâmpină oaspeţii cu peisaje de o frumuseţe uimitoare şi o linişte de neegalat.  

Cei 26 de atoli ai arhipelagului Maldive formează un paradis exotic compus din aproximativ 1190 de insule, din 

care doar 250 sunt locuite. Raiul coboară pe pământ şi în aceste fâşii de pământ luxuriante şi îndepărtate, 

fiecare cu propriul recif de corali. Lumea din adâncuri „adevărată grădină magică”  este recunoscută pentru 

viaţa subacvatică, de către iubitorii de scufundări. Pe uscat, cum ieşi din apa clară şi albastră, te întâmpină 

cocotierii de pe plajele albe presarate cu scoici. 

 În majoritatea timpului vremea este caldă şi umedă, şi chiar în timpul sezonului uscat din decembrie – 

martie, când musonul poate atinge insulele ecuatoriale, cerul rămâne senin şi apa calmă. Totuşi indiferent de 

anotimp, Insulele Maldive sunt pe poziţii fruntaşe în topul celor mai căutate destinaţii pentru luni de miere. 

Dacă ar fi să alegem un cuvânt pentru a defini sentimentul care te cuprinde în momentul în care ai ajuns într-

unul din frumoasele resorturi, acesta este: relaxare! Orice activitate ar alege călătorul, fie că este una ce 

implică efort fizic: kitesurf, scufundări, surf, înot; fie că este una de relaxare: o baie de soare sau privitul unui 

apus,  “mintea se odihneşte iar sufletul renaşte”! 

 MALDIVE 
IANUARIE – FEBRUARIE 2016 

 

 



     

Clima  In ianuarie, zilele sunt calde cu temperaturi de pana la 30 grade Celsius, dar răcorite de briza marina. 

Portretul este perfect: zile însorite, nopţi răcoroase, dar nu friguroase; dimineţi plăcute şi apusuri de soare 

romantice.  Arhipelagul Maldive are 2 sezoane distincte: uscat (musonul din nord-est) din ianuarie până în 

martie  şi sezonul umed (musonul din sud-est) din mai pana în noiembrie. 

Cultura  Insulele Maldive sunt bogate şi din punct de vedere cultural, nu doar peisagistic şi marin. Aflate la 

răscrucea unor vechi drumuri maritime, insulele au primit mai multe influenţe atât din punct de vedere cultural 

cât şi religios. De-a lungul timpului insulele au fost vizitate de arabi şi chinezi, dar şi de IBN Batutta şi Vasco da 

Gama. Religia cel mai des întâlnită este islamul, cei mai mulţi dintre locuitori fiind sunniţi. Muzeul National din 

Male prezint o gamă largă de obiecte budiste şi islamice. Tot în capitala Male se poate vizita Palatul 

Prezidenţial, Parcul Sultanului, piaţa de peşte şi Marea Moschee. 

Delicii culinare  Este mai condimentată, dar şi mai dulce decât în ţările vecine din Oceanul Indian. Cel mai 

des întălnite in meniurile restaurantelor sunt fireşte fructele de mare şi peştele, iar mâncarea tradiţională este 

garudya o supă de peşte cu lămâie şi ceapă. 

Cazare Economia insulelor Maldive se bazează în special pe turism. Aşadar, chiar dacă industria hotelieră 

este relativ nouă, datând din anii 70’, 90 din cele 200 mici insule sunt recunoscute pentru turismul de lux şi 

tratamentele spa. 

Date de plecare 13.01.2016, 10.02.2016&   17.02.2016 

Nume hotel Tip de camera Tip de masa Tarif de 
persoana/dbl 

Sun Island 4* Standard beach bungalow Demi-pensiune 2.107 

Paradise Island 5* Superior beach bungalow Demi-pensiune 2.156 

Adaaran Club Rannalhi 4* Beach bungalow All Inclusive 2.343 

Royal Island 5* Beach villa Demi-pensiune 2.378 

*Tarifele sunt exprimate in euro si pot suferi modificari in functie de costul biletului de avion si a taxelor de aeroport 

*Tarifele pentru camere single, triple si copii se regasesc in sistemul de rezervari B2B  

 

Hotel Adaaran Club Rannalhi 4* 

 Hotelul Adaaran Club Rannalhi este pozitionat in atolul de sud, 

pe o plaja cu nisip galben si fin si ape limpezi. 

Se poate ajunge rapid in capitala Male; se afla la 45 de minute 

de mers cu barca cu motor. Hotelul ofera cursuri de scuba 

diving si dispune de 4 restaurante si centru spa. 

Bungalourile pe apa de la Addaran dispun de: sezlong, minibar, 

telefon, wifi, aparat de cafea si ceai, tv satelit LCD, seif. 

 



 
     

 

 

Hotel Paradise Island 5* 

Hotelul Paradise Island este localizat pe o plaja cu nisip fin in 

Atolul de Nord, la 9,6 km distanta de aeroport. Este o locatie 

excelenta pentru iubitorii de plaja si surf. Hotelul dispune de 

mai multe de restaurante: japonez, italian cu meniuri variate de 

la peste si fructe de mare proaspete, la meniuri vegetariene. 

De asemenea hotelul dispune si de sauna, camera de prim 

ajutor, centru de masaj, piscina, jacuzzi.  Camerele sunt 

dotate: aer conditionat, telefon, minibar, dus exterior. Pentru 

cei aflati in luna de miere hotelul ofera un cos de fructe si o 

sticla de sampanie, la cerere. 
 

 

 

Hotel Royal Island 5* 

Acest hotel este localizat intr-un adevarat paradis exotic in Baa 

Atol; cunoscut drept rezervatie naturala a biosferei UNESCO. 

Hotelul este localizat pe plaja si dispune de restaurante, spa si 

centru pentru sporturi acvatice si de agrement. Vilele hotelului 

Royal Island se afla la doar cativa pasi de superba laguna, de 

plaja cu nisip fin si apa limpede; aceste vile sunt construite din 

lemn si dispun de televizor, baie cu dus, aer conditionat, aparat 

pentru pregatirea ceaiului si cafelei, sezlong pe terasa, seif. 

 

 

Hotel Sun Island  Resort& Spa 4* 

Hotelul Sun Island Resort& Spa este pozitionat in exotica insula 

Nalaguraidhoo, in Atolul Ari. Sun Island este unul dintre cele 

mai mari resorturi din Maldive si pune la dispozitia turistilor o 

plaja cu nisip alb si fin, un centru de sporturi de apa, 9 

restaurante, baruri si piscine. 

Bungalow-urile sunt dotate cu aer conditionat, dus cu apa 

desalinizata, uscator de par, minibar, seif, tv satelit, acces la 

internet, telefon. 

 

 

 



     

Servicii incluse Nu sunt incluse 

 

 bilet de avion compania Fly Dubai, Bucuresti – 
Dubai – Male – Dubai – Bucuresti 

 transfer aeroport – hotel – aeroport (salupa rapida 
sau zbor intern, in functie de pozitia atolului) 

 9 zile/7 nopti cazare hotel de 4* - 5*  

 regim masa demi-pensiune sau All Inclusive in 
functie de hotelul ales 

 asistenta turistica in limba engleza pe toata 
perioada sejurului 

 taxe de aeroport 245 ( euro/persoana) 

 serviciile de masa si bauturile care nu sunt incluse in 
program 

 excursii optionale; 

 asigurare medicala de calatorie si storno (nu sunt 
obligatorii dar agentia va recomanda sa le incheiati) 

 alte cheltuieli personale 

 catering la bord  
 

 

Orar de zbor   

FZ 798 OTP-DXB 13:40  20:15 
FZ 563 DXB-MLE 00:50  06:50 (+1) 

FZ 562 MLE-DXB 00:50  04:30 
FZ 799 DXB-OTP 09:25 12:55  

*Orarul de zbor este unul orientativ si poate suferi modificari. Va rugam sa verificati orele corecte de zbor in momentul 
efectuarii rezervarii si inaintea plecarii 

 
 

Informatii utile:  

 Pentru transferuri este bine să negociaţi cu propietarul unei şalupe rapide sau al unei dhoni (barcă de lemn), pentru 
a obţine un tarif cât mai bun. Folosind în mod frecvent o barcă se pot obţine tarife mai bune la închiriere. 

 Atenţie la corali! Nu-i călcaţi şi nu-i atingeţi! În afara faptului că vă puteţi răni serios pentru că sunt ascuţiţi, unii 
dintre aceştia sunt otrăvitori. 

 Puneţi în bagaj haine uşoare de bumbac. 

 Nudismul este strict interzis. 

 Moneda naţională în Maldive este Rufiyaa. 1 Dolar American este echivalent cu 15,42 Rufiyaa. 

 Cetatenii romani nu au nevoie de viza pentru intrare in Maldive 

 
 
 

Documente necesare pentru calatorie:  

 pasaport valabil min. 6 luni de la data inceperii calatoriei; 

 persoanele cu varste sub 18 ani care calatoresc neinsotiti de parinti, dar insotiti de un adult au nevoie de 
imputernicirea notariala in limba engleza si certificat de nastere; 

 cetatenii din Australia, Canada, Marea Britanie, SUA si majoritatea statelor europene (inclusiv Romania) nu au 
nevoie de viza; 

 



 
     

Posibilităţi de petrecere a timpului liber:  

* Sufundari (tariful diferă în funcţie de hotel şi/sau de şcoala de scufundari) Apa caldă şi clară mai tot timpul anului 
permite iubitorului de scufundări să admire viaţa subacvatică, indiferent de anotimp.  Recifele si atolii adopostesc pana 
la 700 specii de pesti 

* Surfing Intr-un loc in care se gaseste mai multa apa decat nisip posibilitatile de sporturi acvatice sunt multiple. 
Maldive este recunoscuta o Mecca a iubitorilor de surf, totusi se poate practica din Iunie pana in Septembrie, atunci 
cand apa oceanului este mai agitata 

* Vizite in insulele din apropiere Partea frumoasa in Maldive este ca se pot vizita atat insulele locuite cat si cele 
nelocuite. Aici o activitate foarte des intalnita, pe care o pot practica si turistii este pescuitul. Atat pe timp de zi cat si pe 
timp de noapte. Pescuitul este aici un mod de viata, iar pentru un turist sa pescuiasca propria cina pe care mai apoi sa 
o gateasca este o activitate amuzanta si relaxanta. O experienta inedita este si vizita pe una dintre insulele nelocuite, 
vegetatie luxurianta si plaje virgine cat vezi cu ochii. 

*Tratamente spa  Toate tehnicile spa efectuate in resorturile din Maldive folosesc ulei din nuca de cocos, atat de des 
intalnita aici 

*Fotografii si turul insulei din hidroavion Una dintre cele mai interesante experiente in Maldive este turul insulelor cu 
avionul si fotografii aeriene 

*Excursie in Male: Vizita la Muzeul National, aflat in fostul palat presidential; Mareea Moschee cu minaretul aurit;  

 

Conditii de plata si penalizari: 

 50% din valoarea pachetului se va achita in momentul rezervarii; 

 Diferenta de 50% din valoarea pachetului se va achita cu 21 zile inainte de data de plecare; 

 Penalizare 50% pentru anulari efectute din momentul rezervarii pana la 21 zile inainte de data calatoriei 

 Penalizare 100% pentru anulari efectuate cu mai putin de 21 zile inainte de data plecarii. 

 



     

Precizari: 

 Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau 
straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in 
vigoare;  

 Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si meteo deosebite, etc, 
nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii;   

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala  pentru Maldive, acordata de Ministerul Turismului din 
Maldive; 

 Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la locul destinatiei, agentia noastra nefiind implicata 
in organizarea sau buna desfasurare a acestora; 

 Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea programului turistic, in cazul in care 
acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania  aeriana 
transportatoare, a ratei de schimb euro/dolar.   

 Minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult 
insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-
i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la 
frontiera. Mai multe informatii: www.politiadefrontiera.ro;  

 In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor (carora le revine 
raspunderea pentru situatia creata), inainte sau dupa inceperea calatoriei, agentia partenera din este obligata sa 
ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o 
categorie superioara fara sa modifice pretul. 

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;  

 Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele 
de zbor. Prin urmare, agentia Christian Tour, nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora 
decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform 
regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente 
acestuia  intra sub competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania 
aviatica. 

 In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, 
compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor  EU 2027/97 si 
amendamentului 889/02. 

 Agentia organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de 
a instiinta turistul cu cel putin  10 zile inainte de data plecarii. Turistul poate opta fie pentru acceptarea la 
acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie  pentru acceptarea 
unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea 
integrala a sumelor achitate.  

     * Oferta se supune celorlalte conditii de comercializare a pachetelor turistice Christian Tour 

http://www.politiadefrontiera.ro/

