
Informace o zemi

Maledivy – ráj na zemi. Jedna z nejvíce navštěvovaných 

destinací. Pláže s jemným, bílým pískem, průzračná 

voda Indického oceánu, rovníková oáza, kvalitní resorty 

a kouzelný podmořský svět. Místo obdařené stovkami 

úchvatných korálových ostrůvků nenaleznete nikde jinde. 

Tvoří jej 19 ostrovních skupin ležících v Indickém 

oceánu jihozápadně od Indického poloostrova. V 

poměrně úzkém pruhu, dlouhém téměř 770 km se zde 

nachází více než 1200 ostrovů a ostrůvků, z nichž pouze 

200 je obydleno. Ostrovy jsou atoly - korálové útesy 

obklopující vrcholky pásma podmořských sopek. 

Fascinující svět s azurově modrou vodou, lagunami, 

pestrobarevnými tropickými rybkami a zářivě bílými 

plážemi. Maledivy však nejsou jen pláže, je to i řada 

nepopsatelných zážitků. Na širém moři vidíte skákat 

delfíny. Houštím se šíří vůně pečených ryb. Sedíte pod 

palmou a z čerstvého ořechu popíjíte osvěžující 

kokosové mléko. To jsou Maledivy a právem se zde 

budete cítit jako Robinsoni.

Maledivy – akční nabídky některých resortů



Paradise Island Resort & Spa 4*



Při ubytování v Beach Villa Při ubytování v Deluxe Beach Villa s bazénem

Při ubytování ve Water Villa

Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány na 10 dnů / 7 nocí)

Další kategorie ubytování: Sun Villa (nejnižší kategorie), Beach Villa
(Standard Beach Bungalow), Beach Villa With Wirlpool, Beach Pool 
Villa, Two Bedroom Family Beach Villa, Sunset Beach Villa, Sunset
Water Villa, Two Bedroom Ocean Suite With Pool (Presidential Suite).

Ceny zahrnují: 

- leteckou dopravu z Prahy  v ekonomické třídě   

(v případě zájmu můžeme zajistit 

letenky v business, či first class) 

- transfery (motorový člun) :  z letiště do resortu a z resortu na letiště 

- 7x ubytování v uvedené kategorii

(na přání můžeme zajistit délku pobytu delší, nebo kratší)  

- stravování:  All inclusive

- zástupce našeho partnera (anglicky mluvící)

Cena nezahrnuje: 

- Cestovní pojištění, pojištění proti stornu i proti Covid 19 ( na přání zajistíme )

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

termín Dosp.os. Dítě do 2 
roků

Dítě 2 – 12 
roků

1.9. – 30.9.21 59.700,-Kč 2.500,-Kč 34.000,-Kč

1.10. – 31.10.21 64.800,-Kč 2.500,-Kč 35.000,-Kč

1.11. – 30.11.21 54.700,-Kč 2.500,-Kč 39.800,-Kč

1.12. – 27.12.21 62.800,-Kč 2.500,-Kč 42.500,-Kč

termín Dosp.os. Dítě do 2 
roků

Dítě 2 – 12 
roků

1.9. – 30.9.21 80.700,-Kč 2.500,-Kč 36.000,-Kč

1.10. – 31.10.21 84.800,-Kč 2.500,-Kč 37.000,-Kč

1.11. – 30.11.21 83.200,-Kč 2.500,-Kč 50.200,-Kč

1.12. – 27.12.21 87.500,-Kč 2.500,-Kč 54.800,-Kč

termín Dosp.os. Dítě do 2 
roků

Dítě 2 – 12 
roků

1.9. – 30.9.21 88.500,-Kč 2.500,-Kč 37.000,-Kč

1.10. – 31.10.21 90.900,-Kč 2.500,-Kč 38.000,-Kč

1.11. – 30.11.21 92.300,-Kč 2.500,-Kč 56.800,-Kč

1.12. – 27.12.21 94.700,-Kč 2.500,-Kč 58.900,-Kč

http://www.ckpremium.cz/destinace/maledivy-dovolena-10/paradise-island-resort-spa-119


Sun Island Resort & Spa 5*



Termín dosp. osoba dítě 2 – 11 roků dítě do 2 roků

1.5. – 30.6.2021 56.100,-Kč 32.000,-Kč 2.500,-Kč

1.7. – 31.7.2021 58.700,-Kč 34.000,-Kč 2.500,-Kč

1.8. – 31.8.2021 61.700,-Kč 37.000,-Kč 2.500,-Kč

1.9. – 30.9.2021 58.700,-Kč 34.000,-Kč 2.500,-Kč

1.10. – 31.10.2021 59.700,-Kč 35.000,-Kč 2.500,-Kč

Při ubytování v Deluxe Beach Villa

Termín dosp. osoba dítě 2 – 11 roků dítě do 2 roků

1.5. – 30.6.2021 78.700,-Kč 34.000,-Kč 2.500,-Kč

1.7. – 31.7.2021 80.700,-Kč 36.000,-Kč 2.500,-Kč

1.8. – 31.8.2021 88.300,-Kč 39.000,-Kč 2.500,-Kč

1.9. – 30.9.2021 80.700,-Kč 36.000,-Kč 2.500,-Kč

1.10. – 31.10.2021 84.800,-Kč 37.000,-Kč 2.500,-Kč

Při ubytování v Deluxe Beach Villa s bazénem

Při ubytování ve Water Villa

Termín dosp. osoba dítě 2 – 11 roků dítě do 2 roků

1.5. – 30.6.2021 85.500,-Kč 35.000,-Kč 2.500,-Kč

1.7. – 31.7.2021 88.500,-Kč 37.000,-Kč 2.500,-Kč

1.8. – 31.8.2021 91.700,-Kč 39.000,-Kč 2.500,-Kč

1.9. – 30.9.2021 88.500,-Kč 37.000,-Kč 2.500,-Kč

1.10. – 31.10.2021 90.900,-Kč 38.000,-Kč 2.500,-Kč

Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány na 10 dnů / 7 nocí)

Další kategorie ubytování: Sun Villa (nejnižší kategorie), Beach Villa
(Standard Beach Bungalow), Beach Villa With Wirlpool, Beach Pool 
Villa, Two Bedroom Family Beach Villa, Sunset Beach Villa, Sunset
Water Villa, Two Bedroom Ocean Suite With Pool (Presidential Suite).

Ceny zahrnují: 

- leteckou dopravu z Prahy  v ekonomické třídě   

(v případě zájmu můžeme zajistit 

letenky v business, či first class) 

- transfery (lodí) :  z letiště do resortu a z resortu na letiště 

- 7x ubytování v uvedené kategorii

(na přání můžeme zajistit délku pobytu delší, nebo kratší)  

- stravování:  All inclusive

- zástupce našeho partnera (anglicky mluvící)

Cena nezahrnuje: 

- Cestovní pojištění, pojištění proti stornu i proti Covid 19 ( na přání zajistíme )

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

http://www.ckpremium.cz/destinace/maledivy-dovolena-10/sun-island-resort-spa-121


Royal Island Resort & Spa 5*



Termín dosp. osoba dítě 2 – 11 roků dítě do 2 roků

1.5. – 30.6.2021 58.700,-Kč 32.000,-Kč 2.500,-Kč

1.7. – 31.7.2021 62.800,-Kč 34.000,-Kč 2.500,-Kč

1.8. – 31.8.2021 68.600,-Kč 37.000,-Kč 2.500,-Kč

1.9. – 30.9.2021 62.800,-Kč 34.000,-Kč 2.500,-Kč

1.10. – 31.10.2021 66.800,-Kč 35.000,-Kč 2.500,-Kč

Při ubytování v Deluxe Beach Villa

Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány na 10 dnů / 7 nocí)

Ceny zahrnují: 

- leteckou dopravu z Prahy  v ekonomické třídě   

(v případě zájmu můžeme zajistit 

letenky v business, či first class) 

- transfery (přelet + loď) :  z letiště do resortu a z resortu na letiště 

- 7x ubytování v uvedené kategorii

(na přání můžeme zajistit délku pobytu delší, nebo kratší)  

- stravování:  All inclusive

- zástupce našeho partnera (anglicky mluvící)

Cena nezahrnuje: 

- Cestovní pojištění, pojištění proti stornu i proti Covid 19 ( na přání zajistíme )

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

http://www.ckpremium.cz/destinace/maledivy-dovolena-10/royal-island-resort-spa-130


Kuredu Island Resort & Spa 4*



Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány na 10 dnů / 7 nocí)

Ceny zahrnují: 

ubytování na 7 nocí ve dvoulůžkovém bungalowu/vile

•stravování formou plné penze/all inclusive

•letenku v optimální knihovací třídě

•letištní taxy a palivový příplatek

•transfer hydroplánem z letiště do hotelu a zpět

•česky mluvící zástupce v Male

•pojištění CK dle zákona 159

Cena nezahrnuje: 

cestovní pojištění, pojištění na Covid 19 a pojištění storno poplatků 
( na přání zajistíme )

•negativní PCR test/testy
- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

termín kategorie počet 
nocí

strava cena dosp.os dítě do 12 roků strava cena dosp.os dítě do 12 
roků

13.7. – 3.9.2021 Beach
Bungalov

7 Plná penze od 51.700,-Kč od 42.800,-Kč All inclusive od 63.950,-Kč od 49.450,-Kč

13.7. – 30.9.2021 Beach Villa 7 Plná penze od 54.700,-Kč od 29.900,-Kč All inclusive od 66.950,-Kč od 36.550,-Kč

13.7. – 30.9.2021 Premium 
Beach Villa

7 Plná penze od 58.800,-Kč od 32.900,-Kč All inclusive od 71.050,-Kč od 39.550,-Kč

1.10. – 31.10.2021 Beach
Bungalov

7 Plná penze od 53.900,-Kč od 42.800,-Kč All inclusive od 66.050,-Kč od 49.450,-Kč

1.10. – 31.10.2021 Beach Villa 7 Plná penze od 56.800,-Kč od 29.900,-Kč All inclusive od 69.050,-Kč od 36.550,-Kč

1.10. – 31.10.2021 Premium 
Beach Villa

7 Plná penze od 59.900,-Kč od 32.900,-Kč All inclusive od 72.150,-Kč od 39.550,-Kč

http://www.ckpremium.cz/destinace/maledivy-dovolena-10/kuredu-island-resort-spa-128


Ukázka několika exotických 

destinací, do kterých (mimo 

jiné) pořádáme naše velice 

atraktivní propagační a 

speciální akce. I do těchto a 

mnoha dalších destinací vám 

můžeme připravit individuální 

nabídky – dle vašich představ  

a požadavků. 

a řada dalších destinací …

Seychely Keňa Mauricius Japonsko

Panama                                                                           Kostarika

Barma                 JAR

Peru                          Srí Lanka                                   Filipíny               



Těšíme se na Vás

Všechny aktuální nabídky našich speciálních a propagačních akcí naleznete na:

www.objevteasii.cz (pro kontinent Asie)

www.objevtejizniameriku.cz (pro kontinent Střední a Jižní Amerika)

www.objevteafriku.cz (pro kontinent Afrika)

Resorty s akčními nabídkami naleznete na:

www.ckpremium/speciální nabídky

Veškeré další informace a nabídky naleznete na:

www.ckpremium.cz

http://www.objevteasii.cz/
http://www.objevtejizniameriku.cz/
http://www.objevteafriku.cz/
http://www.ckpremium.cz/exoticka-dovolena-specialni-akce-a-nabidky
http://www.ckpremium.cz/

