
Potápěčské safari MALEDIVY 
na luxusní lodi Seafari

Termín: 21.3. - 30. 3. 2020

Trasa: To nejlepší z Malediv 

Centrální Atoly: Male Atol, Ari Atol, Vaavu Atol

Odlet v sobotu 21.3. z Prahy / Vídně /, přílet 30.3. v pondělí
/společností Turkisch, Qatar, Emirates/

Zveme Vás na exotické potápěčské safari do potápěčského ráje.  Na safari poplujeme kolem
nádherných ostrůvků s bílými plážemi, 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… kranasi, plžíci,
sweet lips, lulanky   Úžasná je také teplota vody- v celém profilu 28-29 st. Celsia

Cena: 1 820 Eur + skupinová letenka 24 – 25 000 Kč

Loď Seafari Explorer



Délka: 37 metrů

Šířka:  10 metrů

Virtuální prohlídka lodi zde:

https://www.seafaridiving.fr/visites-virtuelles/seafari-explorer/

CENA ZAHRNUJE:

transfer letiště-loď-letiště
ubytování na lodi 7 nocí s plnou penzí, klimatizované kajuty s wc a sprchou
piknik na ostrově
denně voda, čaj a káva 
3 ponory denně, láhve 12l a závaží
doprovodnou loď dhoni, ze které se uskutečňují ponory
1. den po příletu 1 ponor, poslední den před odletem 1-2 ponory.

CENA NEZAHRNUJE:

Bakšišné posádce (70 USD )
Potápěčské pojištění
Půjčovné pot.techniky
Alko a nealko nápoje na baru
Pojištění na storno - letenka a zájezd

NORT MALE ATOLL
Lankan manta point –
lokalita leží na východní straně Atolu, tvoří ji čistící stanice pro manty a pískové dno 
kolem.

https://www.seafaridiving.fr/visites-virtuelles/seafari-explorer/


Nasimo thila – 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.
Back Faru- snadný ponor do hloubky max 29 metrů, vnější reef je obydlený hlavně 
murénami

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.
Cocoa candu a thila -– západní strana tohoto kruhovitého reefu spadá pod hloubku 
30m a je tvořena mnoha velkými převisy a jeskyněmi. Ty pokračují na obou – severní
i jižní straně útesu a jsou obývané nepřeberným množstvím všech možných druhů 
ryb. U dalšího korálového útesu, který se nachází cca 200 m od severní části reefu 
se často zdržují šedí žraloci.
Guraidhoo Kandu South – lokalita proslavená pozorováním šedých žraloků, rejnoků 
a sib. Tato trhlina v atolu je tvořena dvěma průrvami mezi nimiž se nachází velký 
útes. Většina pelagických ryb včetně žraloků je k vidění na začátku trhliny v místě 
kde reef padá do velkých hloubek. Uvnitř kanálu jsou stěny s častými převisy 
pokrytými mořskými sasankami a trsy černých korálů.
Embboodoo kandu-krásný kanál se spoustou šedých útesových žraloků, barakudami,
napoleony, sibami.

North Ari Atol
Maya thila – velmi populární na noční ponory, překvapí vás spousta murén, šedí 
útesoví žraloci, želvy, rejnoci.
Fesdhu wreck tento vrak leží v hloubce 30 metrů na pískovém dně, kousek od velké 
skupiny mořských úhoříků asnad najdeme i frog fish- rozedrance.
Fish head- středně náročná lokalita, útesoví šedí i bílí žraloci, kranasi, želvy 
Fesdu lagoon
Moofushi kandu  or corner

South Ari Atol:
Dhigga Thila- proplouváme úžasnými převisy pokrytými různobarevnými měkkými
koráli, ke konci ponoru vekou korálovou zahradou z tvrdých korálů.
Kudarah Thila – 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. Každý z těchto bloků je v hloubce 15-25m podemlet mořskými proudy a jsou v 
něm vyhloubeny 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.



Kahambu thila – pro fanoušky želv! 

                             
VAAVU ATOLL
Alimathaa Faru - potápění se žraloky "šedé sestry" - velmi klidnými, nebojácnými 
žraloky, společně s černo cípými žraloky, kranasy a několika druhů rejnoků.
Miaru  Kandu – krásný kanál, kterým proplouvají žraloci šedí útesoví a sídlí zde také 
siby
Koodoo Corner - většinou excelentní ponor opět s množstvím žraloků, kranasů a 
tvrdými korály…
Fotteyo Kandu - jedny z nejzajímavějších korálových reefů – měkké korály jsou 
absolutně nádherné! Obydlených množstvím ryb vč. Žraloků, sib  a pelagických ryb.
!!! Tato akce je určena pro min. středně zkušené potápěče s min. 50 ponory, je 
možno očekávat silnější proudy při driftových ponorech!!!

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 přílivu 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, barakudy,... Tyto lokality jsou voleny pro svoji hloubku nejčastěji jako ranní 
ponory.
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.

Cena a zálohy: 1840 Eur + letenka

1. záloha : do konce června 2019 25 000 Kč
2. záloha: do 10. 7.  730 Eur
3. záloha: do 18. 8.  550 Eur
4. záloha: do 20. 9.  540 Eur

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 koráli a součásti přírody mořské přírody.

Těšíme se na potápění s vámi!

Ondřej Rudecký

instruktor potápění PADI-MSDI no.610895
Tec trimix instruktor PADI-DSAT no.610895
instruktor DAN - Oxygen provider no.47449
instruktor DAN - Basic live suport no.47449
instruktor PADI - Emergency First response no. 610895




