LAST MINUTE


 South Ari Atoll
03.02. - 11.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
03.02. - 11.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
03.02. - 11.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 742.57 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
03.02. - 11.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
03.02. - 11.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
10.02. - 18.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
10.02. - 18.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
10.02. - 18.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 742.57 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
10.02. - 18.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
10.02. - 18.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
17.02. - 25.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
17.02. - 25.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
17.02. - 25.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 333.37 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 509.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
17.02. - 25.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
17.02. - 25.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
24.02. - 03.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
24.02. - 03.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
24.02. - 03.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 333.37 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 509.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
24.02. - 03.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
24.02. - 03.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
02.03. - 10.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
02.03. - 10.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
02.03. - 10.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 333.37 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 509.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
02.03. - 10.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
02.03. - 10.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
09.03. - 17.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 886.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 029.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 942.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 089.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 389.17 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 569.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 630.47 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 979.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 876.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
09.03. - 17.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR

Baros Maldives*****
3 905.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 199.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
09.03. - 17.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 454.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 639.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 798.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
09.03. - 17.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 723.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
09.03. - 17.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
2 119.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 279.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
16.03. - 24.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
16.03. - 24.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
16.03. - 24.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 333.37 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 509.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
16.03. - 24.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
16.03. - 24.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
23.03. - 31.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 821.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 959.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 509.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 849.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 755.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
23.03. - 31.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 249.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Baros Maldives*****
3 784.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
23.03. - 31.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 333.37 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 509.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 677.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
23.03. - 31.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 612.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
23.03. - 31.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
30.03. - 07.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 998.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 149.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 454.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 639.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 686.27 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 5 039.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 932.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 379.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
30.03. - 07.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 426.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 609.00 EUR

Baros Maldives*****
3 960.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 259.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
30.03. - 07.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 193.87 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 359.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 379.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 559.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 854.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
30.03. - 07.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 668.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
30.03. - 07.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
2 175.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 339.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
06.04. - 14.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 886.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 029.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 942.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 089.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 249.67 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 419.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 630.47 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 979.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 876.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
06.04. - 14.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR

Baros Maldives*****
3 905.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 199.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
06.04. - 14.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 082.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 239.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 798.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
06.04. - 14.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 593.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
06.04. - 14.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
2 119.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 279.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
13.04. - 21.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 886.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 029.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 942.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 089.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 063.67 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 219.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 304.97 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 629.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 876.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
13.04. - 21.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR

Baros Maldives*****
3 905.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 4 199.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
13.04. - 21.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 082.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 239.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 203.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 369.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 798.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
13.04. - 21.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 593.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
13.04. - 21.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
2 119.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 279.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
20.04. - 28.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 589.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 709.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Vilamendhoo Island Resort & Spa****+
2 128.77 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 230.57 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 549.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
5 932.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 6 379.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
20.04. - 28.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 426.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 609.00 EUR

Baros Maldives*****
3 560.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 829.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
20.04. - 28.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 138.07 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 299.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 221.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 389.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 854.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Raa Atoll
20.04. - 28.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Adaaran Select Meedhupparu****
2 649.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
20.04. - 28.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 775.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
27.04. - 05.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 704.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 5 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
27.04. - 05.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 119.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 279.00 EUR

Baros Maldives*****
2 844.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
27.04. - 05.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 286.87 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
27.04. - 05.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
04.05. - 12.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 589.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 709.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 886.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 179.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 118.97 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 429.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
04.05. - 12.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 840.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 979.00 EUR

Baros Maldives*****
2 398.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
04.05. - 12.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 961.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 109.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 184.57 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 349.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 221.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 389.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
04.05. - 12.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 775.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
11.05. - 19.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 589.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 709.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 886.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 179.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 118.97 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 429.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
11.05. - 19.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 840.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 979.00 EUR

Baros Maldives*****
2 398.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
11.05. - 19.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 961.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 109.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 045.07 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 199.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 221.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 389.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
11.05. - 19.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 775.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
18.05. - 26.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 830.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 119.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
18.05. - 26.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
18.05. - 26.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
18.05. - 26.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
25.05. - 02.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 830.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 119.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
25.05. - 02.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
25.05. - 02.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
25.05. - 02.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
01.06. - 09.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 830.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 119.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
01.06. - 09.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
01.06. - 09.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
01.06. - 09.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
08.06. - 16.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 830.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 119.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
08.06. - 16.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
08.06. - 16.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
08.06. - 16.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
15.06. - 23.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 830.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 119.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
15.06. - 23.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
15.06. - 23.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
15.06. - 23.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
22.06. - 30.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
3 830.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 119.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
22.06. - 30.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
22.06. - 30.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
22.06. - 30.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
29.06. - 07.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 165.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 479.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
29.06. - 07.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
29.06. - 07.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
29.06. - 07.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
06.07. - 14.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
06.07. - 14.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
06.07. - 14.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
06.07. - 14.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
13.07. - 21.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
13.07. - 21.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Baros Maldives*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
13.07. - 21.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
1 905.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 049.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
13.07. - 21.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
20.07. - 28.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 561.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
20.07. - 28.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 933.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 079.00 EUR

Baros Maldives*****
2 565.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
20.07. - 28.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
1 989.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 139.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 184.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 349.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
20.07. - 28.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 775.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
27.07. - 04.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
27.07. - 04.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 872.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 089.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
27.07. - 04.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 156.67 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 319.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 231.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 399.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
27.07. - 04.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 933.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
03.08. - 11.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
03.08. - 11.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 872.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 089.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
03.08. - 11.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
03.08. - 11.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 933.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
10.08. - 18.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
10.08. - 18.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 872.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 089.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
10.08. - 18.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
10.08. - 18.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 933.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
17.08. - 25.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
17.08. - 25.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 872.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 089.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
17.08. - 25.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
17.08. - 25.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 933.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
24.08. - 01.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 719.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 849.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
24.08. - 01.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 872.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 089.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
24.08. - 01.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 370.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
24.08. - 01.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 933.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
31.08. - 08.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 803.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 939.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 868.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 009.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 267.77 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 589.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 435.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 769.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
31.08. - 08.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Baros Maldives*****
2 844.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
31.08. - 08.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 268.27 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 439.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 333.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 509.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 528.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 719.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
31.08. - 08.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
2 054.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
07.09. - 15.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
07.09. - 15.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 640.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
07.09. - 15.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 063.67 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 219.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
07.09. - 15.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
14.09. - 22.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
14.09. - 22.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 640.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
14.09. - 22.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 063.67 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 219.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
14.09. - 22.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
21.09. - 29.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
21.09. - 29.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 640.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
21.09. - 29.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 063.67 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 219.00 EUR

Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
21.09. - 29.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
28.09. - 06.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
28.09. - 06.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 891.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 109.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
28.09. - 06.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
28.09. - 06.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
05.10. - 13.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
05.10. - 13.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 891.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 109.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
05.10. - 13.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
05.10. - 13.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
12.10. - 20.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
12.10. - 20.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 891.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 109.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
12.10. - 20.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
12.10. - 20.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
19.10. - 27.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
19.10. - 27.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 891.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 109.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
19.10. - 27.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
19.10. - 27.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Ari Atoll
26.10. - 03.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Holiday Island Resort***+
1 598.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 719.00 EUR

Sun Island Resort & Spa****
1 663.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Lily Beach Resort & Spa*****
4 063.17 EUR
Platinum Plan
pôvodná cena 4 369.00 EUR

Diamonds Athuruga****+
4 230.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 4 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 North Male Atoll
26.10. - 03.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Kurumba Maldives Resort*****
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR

Baros Maldives*****
2 891.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 109.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 South Male Atoll
26.10. - 03.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Velassaru Maldives Resort*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Olhuveli Beach & Spa Resort****
2 212.47 EUR
plná penzia
pôvodná cena 2 379.00 EUR

Holiday Inn Resort Kandooma****
2 324.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 499.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38LAST MINUTE


 Baa Atoll
26.10. - 03.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Royal Island Resort & Spa****+
1 849.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Budapešť/Praha–Male–Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • transfery letisko–hotel–letisko (rýchloloďou, letecky resp. kombinovaný transfer – viac informácii v popise rezortu) • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho zástupcu partnerskej CK • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • prípadnú odletovú turistickú taxu (cca 25 USD) • komplexné cestovné poistenie (2,40 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:38

