
 

 

 

Почивка на Малдивите 

 

Маршрут: 
София - Мале - София  
Транспорт: Самолет 

 

Малдиви – раят на Земята, най-отпускащото място на света. Това е едно от местата на Земята, 
където дъхът ти спира. Топли, кристално чисти и прозрачни води, коралови рифове и многообразие 
от морски обитатели, уединението на бунгалата, запомнящите се изгреви и залези, дело на най-
великия художник - природата, прекрасната видимост под водата, понякога превишаваща 50 метра 
и температурата на водата 27-28 С през цялата година, правят мястото необикновено привлекателно 
за любителите на морския свят, гмуркането и шнорхелинга.  
 
Тук Раят ви очаква ... Ако вашата представа за рай е девствен тропически остров с палми и чисти 
бели плажове, заобиколени от кристални лагуни с различни сини нюанси - тогава Малдивите със 
сигурност ще ви накарат да се потопите в една невероятна приказка.  
Всъщност, това не е без причина, защото Малдивите са описани още от Марко Поло като "Цветето на 
Индия" и от Ибн Батута като "Едно от Чудесата на Света".  
Не е чудно, защо голяма част от туристите, които са били веднъж на Малдивите се връщат отново, 
пленени и пристрастени от красотата на тези острови. След една доза спокойствие, вълнуващи 
водни спортове, успокояващи спа центрове, релаксиращи плажове, луксозен комфорт и съвременни 
удобства - вие ще искате да опитате отново. Уникални и девствени, островите на Малдивите ви 
предлагат слънчева светлина, независимо по кое време на годината сте решили да посетите – 
този ”Рай на Земята”.  
 
Малдивски Атоли  
Малдивските острови са архипелаг, включващ 1190 ниско разположени коралови острова 
разпръснати по екватора, в групи от 26 естествени атола, които са разделени на 20 за 
административни цели . Малдивските атоли са всъщност част от по-голяма структура, известна като 
Laccadives-Chagos Ridge, която се простира на 2000 километра. На островите най-високата точка e на 
около 8 метра над морското равнище. Риф с пръстеновидни структури образува на атолите 
естествена защита срещу вятър и вълни. Индикация за съвършенството на структурата на Малдивите 
е фактът, че "Атол" думата в английския език - означава "коралов риф с форма на пръстен обхващащ 
лагуна", взет от малдивски език "Dhivehi".  
 
В този рай от над 2000 тропически острови, само около 200 са обитавани. От останалите острови 
около 100 са разработени в екзотични курорти, предлагащи на туристите скривалище от шума и 
суетата на градския живот.  
Столицата на Малдивите - Мале, седалище на правителството и център на търговията, бизнеса, 
здравеопазването и образованието, се намира в средата на атолската верига, малък остров с 
население от 150 000 души. Мале е може би най-малката столица в целия свят.  
 
Малдивските острови се намират между географска ширина- 4 градуса и 17 северна и дължина -73 



 

 

градуса и 50 източна - място, където има изобилие от слънце през цялата година. Общата площ от 90 
000 кв. км, върху които са разположени Малдивите, се състои от слънчеви плажове, кристални 
лагуни с разноцветни корали, лазурно море с екзотичен морски живот.  
 
ПРОГРАМА  
ПЪРВИ ДЕН:  
Полет София - Мале. Посрещане на летището и трансфер до избрания от Вас хотел. Нощувка.  
 
ВТОРИ - ШЕСТИ ДЕН:  
Закуска. Свободно време за плаж или възможност за допълнителни екскурзии. Нощувка.  
 
СЕДМИ ДЕН:  
Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер до летището в Мале за обратен полет Мале - София.  

Хотели по програмата:  

       Holiday Island Resort & Spa         www.villahotels.com/Resorts/Holiday-Island-Resort-Spa 

цени от 2246 лв. 

Sun Island Resort & Spa                    www.villahotels.com/Resorts/Sun-Island-Resort-Spa 

цени от 2317 лв. 

     Fun Island Resort & Spa                          www.funislandmaldives.com/fun  

цени от 2452 лв. 

Paradise Island Resort & Spa           www.villahotels.com/Resorts/Paradise-Island-Resort-Spa 

цени от 2834 лв 

     Royal Island Resort & Spa                 www.royal-island.com 

цени от 2936 лв 

     Adaaran Club Rannalhi                          www.adaaran.com/clubrannalhi 

цени от 3015  лв 

Adaaran Select Hudhuranfushi              www.adaaran.com/selecthudhuranfushi 

цени от 3355  лв 

      Adaaran Meеdhupparu                              www.adaaran.com/selectmeedhupparu 

цени от 3572 лв 

       Kurumba Maldives                                        http://www.kurumba.com/ 

цени от 3871 лв 

       Nika Island Resort & Spa                             http://www.nikaisland.com.mv/ 

 цени от 4274 лв 

       Olhuveli Beach & Spa Resort                      www.olhuvelimaldives.com/ 

 цени от 4412 лв   

  Centara Ras Fushi Resort & Spa                  http://www.centarahotelsresorts.com/       
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 цени от 4915лв   

   Shangri-La's Villingili Resort and Spa             http://www.shangri-la.com/male/villingiliresort/ 

  цени от 6993 лв   

      Atmosphere Kanifushi Maldives                         https://www.atmosphere-kanifushi.com/ 

 цени от 7630 лв   

      Ozen By                                                                http://www.ozen-maadhoo.com/ 

цени от 7715 лв   

      Adaaran Water Villas                                            www.adaaran.com/prestigewatervillas/ 

 цени от 7980 лв   

      Adaaran Prestige Vadoo                                       www.adaaran.com/prestigevadoo           

 цени от 8803 лв   

     Constance Halaveli          http://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/ 

 цени от 12509 лв   

 
Хотел Olhuveli 4*  
Посочените цени са с 10% отстъпка, калкулирана в цената и са валидни при ранно записване до 60 
дни преди датата на заминаване  
 
Хотел Nika Island resort 4*  
Посочените цени са с 15% отстъпка, калкулирана в цената и са валидни при ранно записване до 60 
дни преди датата на заминаване.  
 
Хотел Centara Ras Fushi 4*  
Посочените цени са с 10% отстъпка, калкулирана в цената и са валидни при ранно записване до 60 
дни преди датата на заминаване.  
 
Хотел Kurumba 4*  
Посочените цени са с 5% отстъпка, калкулирана в цената и са валидни при ранно записване до 60 
дни преди датата на заминаване.  
 
Хотел Constance Halaveli 5*  
Посочените цени са с 20% отстъпка, калкулирана в цената и са валидни при ранно записване до 60 
дни преди датата на заминаване.  
 
Хотел Shangri-la's Villingili Resort and Spa 5*  
Посочените цени са с 25% отстъпка, калкулирана в цената и са валидни при ранно записване до 60 
дни преди датата на заминаване.  
 
Цените са в лева, на човек в двойна стая и включват:  

 9 нощувки на съответната база изхранване в хотел по избор;  
 трансфер летище Мале - хотел - летище Мале;  
 Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 10 000 евро.  
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Цените не включват:  

 Самолетен билет София - Мале - София, цена от 700 евро с включени летищни такси /подлежи 
на препотвърждение при резервация/, пътува се през Истанбул, Доха, Виена;  

 
Условия за записване:  

 Депозит в размер на 50% от стойността на пакета;  
 Пълно плащане на резервацията 30 дни преди датата на заминаване;  
 Копие от задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на връщане в 

България.  
 
Забележки:   

 Туроператорът предоставя възможността на клиента да сключи застраховка „Отмяна на 
пътуване“, застраховка за разходите за съдействие, включително при репатриране, както и 
за случаите на злополука, болест или смърт със ЗАД "Армеец" АД до 5 дни след сключване 
на договор.  

 Туроператорът си запазва правото на промяна в последователността на изпълнение на 
програмата и допълнителните екскурзии.  

 

 

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                          
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