2019.FEBRUÁR 9-23.
2019. februárjában egy egyedi, az egzotikus utakat
kedvelőknek kihagyhatatlan szigetvilágba kalauzoljuk
el élményvitorlázóinkat és a paradicsomi környezetet
kedvelő utasainkat. A Maldív-szigetek egy mesesz ép
szigetcsoport az Indiai-óceánban, India délnyugati
csücskénél. Marco Polo az Indiai –óceán virága nevet
adta neki miután felfedezte ezt a földi paradicsomot.

ÉLMÉNY-KALAND-KIHÍVÁS EGY IGAZI FÖLDI PARADICSOMBAN
A szigetország 26 atollból áll mely 1192 szigetet számlál.
A szigetekből csupán 200 lakott és további 87 sziget
illetve korallzátony a turisták számára fenntartott hely.
A Maldív Köztársaság alapterülete 90 000 km 2, ebből a
szárazföldé csupán 298 km 2. A fehér homokos (finom
koralltörmelék) tengerpartokat sekély, kristálytiszta vizű
lagúnák övezik, pompázatos vízi világgal.
Számtalan faj él itt együtt, több mint 2000 halfajta. Ha
szerencsénk lesz, fehér és fekete úszójú szirti cápák
fognak
kíváncsian
méregetni
bennünket.
De
teknősökkel is úszhatunk együtt, és az egyhet es hajózás
során mantrákkal is lesz randink  Decembertől
márciusig tart a száraz évszak, az északkeleti
monszunszél ideje. A tengervíz átlagosan 28 °C, ezért is nőnek benne a szépséges korallok. A
levegő hőmérsékl ete este 23 °C, nappal 31 °C körüli. Az egyenlítői szél 2-5 Beaufort közötti,
ami kellemes „nyaralós szél” élményvitorlázóinknak.
A hajóval sok atollt tudunk meglátogatni, ahová az átlag turista nem jut el . A szigetek nem
emelkednek 2,5 méternél magasabbra a tengerből, és egyikük területe sem n agyobb 13 km²nél. Az alacsony tengerszint feletti magasság miatt a szigetek létét a globális felmelegedés
erősen fenyegeti.
Így hát kalandra fel, irány a Maldív –szigetek!

HAJÓZÁSKOR TERVEZETT ÚTVONAL | 2019. február 10-17. (8 nap/7 éj)
A Hulhumale lagúnából indítjuk a felfedező túránkat.
Terveink szerint közel 130 tengeri mérföldet fogunk
megtenni egy hét alatt, azaz naponta 20-25 tmf-et
megtéve, sok-sok megállóval és fürdőzéssel tarkítva a
vitorlázást.
A következő szigeteket és atollokat szeretnénk bejárni:
Gulhi Island | Felidhe Atoll | Tholhimahuraa | Vashugiri |
Valafaru Falhu | Rahgandu | Anbaraa | Bodumohora
|Maafunko Falhu | K eyodhoo | Thinadhoo |
Madippalhu | Guraidhoo

HAJÓK
2 db Leopard 384, 2010-es (8+2 fő) 4 kabin + szalon + 2 fürdő
Hajók felszereltsége: tágas kényelmes francia ágyas kabinok, 2 fürdő, 2 wc, hűtő, légkondi,
gáztűzhely, és minden igényt kielégítő konyha áll a vendégek rendelkezésére. Ágynemű
garnitúra, törölköző, sznorkel felszerelés és WiFi is biztosított.

PROGRAM LEHETŐSÉGEK HAJÓZÁSKOR
Maldív a természeti látnivalóiról híres, így mi is a természet csodáiban gyönyörködhetünk
utunk során.
A vitorlázás mellett horgászhatunk, sznorkelezhetünk, gyalogosan bejárhatjuk a szigeteket,
bepillanthatunk az őslakosok mindennapjaiba, friss és különleges tengeri herkentyűkkel
rakhatjuk tele a hasunkat, és természetesen csokibarnára barnulhatunk a tél kellős közepén.

HOTEL 4****| 2019. február 17-22. (6 nap/5 éj)
Ahol a kalandokat levezetjük és igazi luxus környezetben élhetjük át a Maldív érzést
Elhelyezés: 2 fős tengerre néző bungalóban
Ellátás: reggeli
Hotel szolgáltatásai: medence, bár, étterem, WiFi, sportszer kölcsönzés, masszázs, kirándulások
Felár ellenében kérhető: óceánra épített bungaló, félpanzió, illetve all inkluzív ellátás is.

RÉSZVÉTELI DÍJ
2.440 Euró/ fő + illeték (120. 000 Ft/fő)
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet oda-vissza (1 átszállással), transzfert reptér-kikötő
között, hajó bérleti díját/fő/hét, a hajó takarítását, külmotort, helyi hajós asszisztenciát és
magyar nyelvű programszervezőt a hajózás ideje alatt, transzfert a kikötő-hotel között, szállást
hotelben 5 éjszakára reggelivel 4*-os hotelben és transzfert a hotel-reptér között
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást a hajózás ideje alatt, a hajó üzemanyagdíját,
esetleges kikötői díjakat, kilépési illeték

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2018. március 29.

FIZETÉSI ÜTEMEZÉS
Jelentkezéskor:
2. részlet: 2018. július 31-ig:
3. részlet: 2018. december 15-ig:

1200 Euró/ fő
1000 Euró/ fő
240 Euró + 120.000 Ft/ fő (esetleges opcionális felárak)

BIZTOSÍTÁS
Utas-, poggyász- és balesetbiztosítás megkötése kötelező (14.900 Ft/ fő).
Javasolt sztornó biztosítás megkötése is. Ajánlatot kérjen irodánktól.
A rendezvény minimum 16 fő résztvevő esetén kerül megrendezésre.
Bővebb információ és jelentkezés irodánkban: +3670/389-5036 | +3670/389-4573 |info@primayacht.hu

