
Safari Maledivy 2019 hluboký jih 

 

Pro všechny zkušenější potápěče, kteří už zažili klasické safari na Maledivách v oblasti Male a Ari
atolů jsme připravili netradiční plavbu do oblasti jižních atolů, která je potápěči navštěvována výrazně

méně i když její atraktivita je v mnoha směrech výrazně větší.

Tato plavba nabízí především potápění bez davů dalších potápěčů, nejčastěji se jedná o ponory v ústí
kanálů vedoucích do atolů kde při přílivu a odlivu loví žraloci. Kromě klasických šedých a útesových 
zde můžete spatřit i žraloky hedvábné, černocípé, při troše štěstí i kladivouny, tygří či býčí. Jedním z 
největších lákadel této trasy je noční šnorchlování s velrybími žraloky, kteří se zde na 2 lokalitách 
naučili krmit planktonem přitahovaným světly potápěčských lodí.

Během této plavby navštívíme několik atolů s množstvím krásných neobydlených ostrovů…. 
Největším z nich je Huvadhoo, který je největším atolem nejen na Maledivách ale i na světě. Měří 79 
km od severu k jihu a rozkládá se na ploše 2 900 km. Nachází se zde přes 230 ostrovů, většina z nich 
je stále neobydlena....

Cena: 1 870 USD  + společná letenka 23 - 25.000 Kč 

/ společnost Emirates, největším dopravním letadlem AIRBUS A 380/

Denní rozvrh je obvykle následující, nicméně časování / rozvrh, se může lišit hlavně v závislosti 
povětrnostních podmínkách:

06:00 vstávání

06:00 Lehká snídaně - káva a čaj, toasty, arašídové máslo

06:30 1. Briefing a potápění

08:30 - 09:00 Klasická snídaně

10:30 - 11:00 2. Briefing a potápění

13:00 Oběd

15:00 - 15:30 3. Briefing a potápění

17:00 Odpolední čaj a občerstvení

19:30 večeře

JIŽNÍ TRASA MALEDIVY

NORT MALE ATOLL

Fish Tank – poblíž továrny na konzervy se nachází lokalita na velmi rozmanitý život skládající se z
tuňáků, desítky murén (až 7 druhů), soustu rejnoků, a vidět je občas i kytarove

Maa Giri – útes ležící v kanálu, který je vystaven proudům proudícím do a z atolu. Najít zde můžeme
velká hejna ryb, murény společně s krevetkami, tuňáci plavající v modré hlubině a rejnoci, kteří
odpočívají na písečném dně.

SOUT MALE ATOLL



Kuda Giri Wreck – západně od Dhigufinolhu se nachází malý útes, kde leží tento odelový vrak
v hloubce mezi 20 až 35 m. Vnější část lodi je pokryta korály, řasami a houbami, kde je možno najít
ropušnice či „list“ fish rybky. Po prozkoumání vraku lze reef obeplavat a prozkoumat tak jeho mělčí
část, kde se nachází spoustu převisů a hlavně sasanek s klaunama.

VAAVU ATOLL

Alimathaa Faru - potápění se žraloky "chůvičky" - velmi klidnými, nebojácnými žraloky, společně s
černocípýma žralokama a několika druhů rejnoků..

Rakedhoo Kandu – kanál mezi Rakedhoo a Fotteyo Falhu – spousta převisů a korálových útvarů,
v rohu pěkná terasa, která slouží jako záchytný bod pro žraloky šedé. Na útesu v mělčině lze
pozorovat velké ploskozubcea žraloky bělocípé.

Vanhuravalhi Kandu – na severu od Mulaku je to nejhlubší kanál. Krásný drift s obrovským převisem,
na kterém jsou měkké korály – hrana padající do veliké hloubky nabízí podívanou na spousty žraloků
šedých, bělocípích, na tuňáky, barakudy a dalších spoustu rybích školek, které lze pozorovat hlavně
na rohu lokality.

MEEMU ATOLL

Huli Corner – na konci hrany ve 30 m na rohu kanálu lze spatřit žraloky šedé, bělocípé, bělocípé
útesové, siby, kranasy i tuňáky.

Kureli Kandu – čístící stanice na manty – „kanál“ s hloubkou do 15m, ve kterém lze na 2 místech
vyčkat na manty, vracející se z modré hlubiny lokality za kanálem.

THAA ATOLL

Olhugiri Kandu – místo opět pro pelagické ryby – na útesu jsou školky ryb, které přitahují velké
množství žraloků. Nechybí ani kranasové či tuňáci, hejna barakud i napoleoni. V silnějším proudu lze
pozorovat i několik sib, které se nechají oplývat proudem.

Dhiya Hingili Beyru – lokalita, která při včasném vstávání slibuje kladivouny ve volné vodě

LAAMU ATOLL

Fushi Kandu – v oblasti Meedhoo je tento kanál chráněný mořskou rezervací, kde je zákaz rybolovu.
Kanál je velmi široký, téměř 1,2 km a ve středu je malá „thila“, která se zvedá z 10 m na písečné dno
do 25 m. Toto místo je proslavené hejny sib, rejnoků odpočívajících na písečném dni. Výjimkou není
ani spatření žraloka leopardího. Nechybí zde ani tuňáci, kanicové, barakudy…

Maabaidhoo Kandu – další super lokalita v kanálu, kde se při proudech vyskytují desítky žraloků
šedých i bělocípých a kde lze pozorovat „rybí“ polévku pod vodou J

Villingili Kandu - i tento kanál ustící do atolu je přirozenou krmící stanicí přitahující jak strávníky, tak
jejich predátory – žraloky šedé a další, kde bychom klidně napočítali 50 a více žraloků na jednom
místě, kranase, tuňáky, barakudy….

HUVADHOO ATOLL

Koodoo Corner - většinou excelentní ponor opět s množstvím žraloků, kranasů a tvrdými korály…

Nilandhoo Kandu - jedny z nejzajímavějších korálových reefů obydlených množstvím ryb vč. žraloků
a pelaktických ryb. Dhiyadhoo Kandu. Kondey Kandu. 6. den. Villingili South – i tento kanál ústící do
Huvadhoo atolu je přirozenou krmící stanicí přitahující jak strávníky tak jejich predátory – žraloky ...

!!! Tato akce je určena pro min. středně zkušené potápěče s min. 50 ponory, je možno očekávat
silnější proudy při driftových ponorech!!! 

CENA ZAHRNUJE:

 letenka Praha – Dubaj- Male a zpět /zajišťujeme skupinovou letenku, přesná cena bude 
známa v červnu 2018/



 vnitrostátní jednosměrná letenka Male - Koodoo (či opačným směrem)
 ubytování na lodi  s plnou penzí (alkoholické nápoje nejsou v ceně)
 zdarma 1 láhev vody/os/den  + káva a čaj
 transfer v Male  letště- loď –letště
 nitrox zdarma
 15-27 ponorů,  24 hod před odletem je zakázáno potápění
 olovo a závaží

CENA NEZAHRNUJE:

 transfer na letiště a zpět v ČR

 pronájem potápěčské výstroje

 nealkoholické i alkoholické nápoje na lodi (dle barového ceníku)

 bakšiš posádce 70 USD

 přednostní rezervace horních kajut 1000 Kč / kajutu či příplatky za kajuty vyššího standartu

Zálohy: 
1/do konce března 2018 :  500 USD + 2000 Kč / kdo se nemůže zastavit, může zaslat i peníze Kč 

v aktuálním  zaokrouhl.  kurzu, vyměníme v nej směnárně, zašleme 
účet/

2/ do 10. července :          1000 USD + 15 000 Kč
3/ do 20.12.2018:    370 USD+ doplatek letenky

Storno zájezdu mezi 6.-3. měsícem před odletem – nevratná záloha 30%
Pokud stornujete safari míň jako 90 dní před odletem  - 100%.

Loď  Maldives Princess 

Postavena: 2011 – 2012, Republic of Maldives, klasická dřevěná konstrukce
Délka: 43 m
Šířka: 11 m
Ponor: 5.6 m
Motor: 720hp V type, Doosan Daewoo – diesel
Elektřina: 2 x generátor 50 kW + 1 x 20KW,  230V, v provozu 24hod denně
Voda: 2 x desalinační zařízení s kapacitou 12 tun vody/den. Zásobníky na 20 tun.
Navigace & komunikace: Global Positioning System (GPS), SSB Marine Radio, Sonar,
Posádka: 13 členů posádky vč. 2-3 pot. průvodců
Paluby: podpalubí s kajutami a strojovnou, hlavní paluba s jídelnou, velkým saloonem a 

venkovním posezením, 2.paluba, 3. paluba - sundeck (opalovací)
Kajuty: 11 prostorných kajut (9 kajut s oddělenými postelemi, 2 kajuty s manželskými) - 

každý s vlastní koupelnou, klimatizací, TV, minibarem, bezp. schránkou...
Bar: k dispozici je dle aktuální nabídky několik druhů piva, vina, míchaných i nealko 

nápojů...
Potápěčská loď - Dhani: prostorná cca 18m dlouhá loď se 2 kompresory + nitrox membránou
Kyslík: DAN Europe Oxygen Unit
Výstroj k pronájmu automatiky, jacket, pot. lampy, počítač, masky, ploutve, šnorchly,...



        

            

Pojištění storna zájezdu je u Kooperatvy za 100 Kč/ den /aktvní sporty – viz tabulka SS6/

Pojištění storna se vztahuje na závažné onemocnění osoby, které znemožňuje se safari zůčastnit, nebo
když se někdo z rodinných příslušníků vážně zraní, vážně onemocní. Nevztahuje se např. na chřipku! 
Pojišťovna vyplácí max. 80% ceny zájezdu.

Toto pojištění storna se vztahuje na zájezd s celkovou cenou do 100 000 Kč.
Za vyřízení pojištění na storno – účtujeme 200 Kč / osobu.

Druh pojištění / Varianta pojištění SS 5 SS 6
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 3 000 000 6 000 000
zubní ošetření 5 000 10 000
doprovázející osoba - doprava do limitu LVZ do limitu LVZ
doprovázející osoba - ubytování 10 000 (max.

2 000/den)
15 000 (max.

3 000/den)
náhradní pracovník - doprava, cestovní pojištění do limitu LVZ do limitu LVZ
náhradní pracovník - ubytování 10 000 (max.

2 000/den)
15 000 (max.

3 000/den)
osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ do limitu LVZ
osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 10 000 (max.

2 000/den)
15 000 (max.

3 000/den)
zprostředkování finanční pomoci bez limitu bez limitu
náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000 50 000
náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000 10 000
Připojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (80%) max. 100 000 100 000



Pojistné - 
svět

S (základ) 61 77
SS (aktivní sporty) 77 100

LVZ = do limitů léčebných výloh v zahraničí 


