
 
 

 

   МАЛДИВИ - 7 ноќи 
             Февруари-Март-Април              
                 

  
 

      

9 ДЕНА / 7 НОЌЕВАЊА – АВИОНСКИ  ПРЕВОЗ 

Малдиви-острови, плажи, кристално чисто море,корали, коктели, 

егзотика,авантура... 

 

Во цената се вклучени следните услуги 
 Авионски билет од Софија со вклучени аеродромски такси и 25 кг багаж 

 9 дена, 7 ноќевања во  хотел, услуга ноќевање со појадок 

 Организиран трансфер аеродром – хотел - аеродром на Малдивите 

 Организиран превоз до и од Аеродром Софија 

 Асистенција на аеродром на Мале 

Во цената не се вклучени следните услуги 
 Факултативни екскурзии 

 Патничко и здравствено осигурување 

 Таксата за престој се плаќа директно во хотел 

 Дополнителни трошоци во хотел (телефон, ручек и вечера, минибар, пијалоци) 

 Виза за влез на Малдиви не е потребна 

 Задолжителен PCR тест   

Цена 

899€ 
55,558 мкд 
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ЛЕТОВИ од Софија со Qatar Airwais 

Поаѓање: секој ден 

(Софија -Доха) 15,50-23,30 

(Доха-Мале)     00,40-07,30 

 

Враќање : секој ден 

(Мале-Доха) 20,55-23,55 

(Доха-Софија) 08,10-14,20 
 

 

Важна напомена: 

 Цените за трето лице или деца кои патуваат со возрасно лице дополнително се добиваат во зависност од 

расположивост во хотел и авион 

 Цените се по лице и важат кога патуваат минимум две лица. Плаќање исклучиво во денари 1 eur = 61.8 ден 

 Пасошот треба да биде валиден минимум 6 месеци од денот на враќање 

 Плаќање при резервација 100% и нема можност за откажување, менување термин или имиња 

 Потребен е PCR тест (преведен на англиски) не постар од72 часа 

 Важат останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел –ОСВЕН ПОГОРЕ НАВЕДЕНИТЕ 

 Програмата е лекторирана од лектор Ана Бачварска 

  

ХОТЕЛ Локација/Остров Тип на соба 
Сместување во 1 / 2 Соба 

Цена по лице во ЕУР 

Rasdhoo Dive and Water Sport 3 * Rasdhoo стандард  899 

Modivaru Kro 4 * Rasdhoo стандард  899 

Holiday Garden Rasdhoo 4 * Rasdhoo стандард  999 

Rasdhoo Grand And Spa 3 * Rasdhoo стандард 1.090 

Quicksand Rasdhoo 3* Rasdhoo стандард 1.190 


