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Platební a storno podmínky a další služby a podmínky k produktu  

Maledivy s průvodcem Lucií: Poznávací okruh V. / Alif Dhaal atol 
Za nekonečně dlouhou pláží, mantami a žralokem obrovským na Dhaalu atol, s 
malým výletem na Vaavu atol za žraloky sestřičkami a potopeným vrakem Jakarta 
 
 

Termín:  
19.02. - 27.02.2023 
Jedná se o termín vlastního pobytu na Maledivách. U termínu zájezdu je třeba navíc 
připočítat 1-2 dny na cestu mezinárodními lety. 
 
 

Platební podmínky: 
Platba nevratné zálohy ve výši 3 500 Kč nebo 140 EUR a zálohy ve výši 100 % ceny letenek 
(pokud jsou letenky součástí zájezdu), a to do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy 
o zájezdu, doplatek nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu. 
Nevratná záloha ve výši 3 500 Kč nebo 140 EUR propadá ve prospěch cestovní kanceláře 
v případě zrušení Smlouvy o zájezdu ze strany klienta. Jinak je započítána na celkovou cenu 
zájezdu. 
 

 

Storno podmínky: 
Při zrušení smlouvy o zájezdu do 30 dnů před začátkem zájezdu: bez storno poplatků (cena 
zájezdu bez letenek).  
Při zrušení smlouvy o zájezdu méně než 30 dnů před začátkem zájezdu činí storno poplatek ve 
výši 100 % z celkové ceny zájezdu bez letenek.  
Storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny zájezdu bez letenek se uplatní také v případě 
nedojezdu nebo brzkém odjezdu (cena se nerefunduje). 
Na zrušení či změny letenek, pokud jsou součástí zájezdu, se vztahují podmínky leteckého 
dopravce. 
 
 

Další podmínky: 
Na lokálních obydlených ostrovech platí omezení v podobě zákazu konzumace alkoholu 
a dodržování pravidel oblékání. 
Nabídku zájezdu lze na dotaz klienta rozšířit o další cestující, a to max. 1 osobu na přistýlce 
na jednom pokoji. 
Změna podmínek vyhrazena. 
 
 

Volitelné a doplňující služby a podmínky  
Letenky na Maledivy: Cena zpáteční letenky na Maledivy se v Economy (turistické třídě) 
pohybuje od 20 000 Kč /os. z Prahy nebo 950 EUR /os. z Vídně. Ceny letenek se liší úrovní 
služeb jednotlivých leteckých dopravců, počty přestupů a celkovou délkou cesty. Klient si 
může letenky zajistit samostatně (s ohledem na požadovaný čas příletu/odletu). 
Cena letenek je orientační a bude aktualizována dle dostupné nabídky letenek (letenky 
budou zajišťovány v předstihu 9 – 6 měsíců před termínem zájezdu). 
 
 

Cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu není součástí zájezdu. 
Aktuální nabídka pojištění bude klientovi zaslána na vyžádání. 
 
 

Sleva za věrnost: účastníci předchozích okruhů „MALEDIVY S LUCIÍ“ získávají slevu 3 % z ceny 
zájezdu bez letenek. 

https://www.otherwayholiday.com/maledivy-letenky

