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                                                                           MALDİV TURU 
                                                                                                     TÜRK HAVA YOLLARI İLE 
                                                                                             6 GECE  7 GÜN 

                                                                                    5 GECE KONAKLAMALI 

1.GÜN: İSTANBUL MALDİVLER 

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar bilet, pasaport ve check-in işlemlerinden sonra Türk Havayolları’nın TK730 

sefer sayılı uçuşu ile 01.10 da Maldivler’e hareket. Uçakta gece yolculuğu. Yerel saat ile 12.00 da Maldivler 

havalimanının bulunduğu Hulhule Adasına varış. Ardından otelinizin havaalanına uzaklığına göre deniz uçağı veya 

sürat motoru ile transfer. Otele yerleşme ve serbest zaman. Dinlenme, deniz, kum ve güneşten yararlanma imkanı. 

Geceleme otelimizde. 

2.GÜN: MALDİVLER 

Kahvaltıdan sonra tam gün serbest zaman. Arzu edenler ekstra Island Hopping ekstra turuna  katılabilirler. Bu 

turumuzda kaldığınız otelin yakınlarında bulunan adaları ziyaret ediyoruz. Genellikle tam gün sürecek olan  bu tura 

sabah kahvaltısının ardından başlanıyor. Çevre adaları dolaşıp, balıkçı köyünün bulunduğu adalardan birini ziyaret 

ettikten sonra öğle saatlerinde başka bir adada mola veriliyor ve barbekü öğle yemeğiniz hazırlanırken şnorkel imkanı 

buluyorsunuz. Ardından diğer adaları da dolaşarak saat 16:00 civarında otelimize geri dönüyoruz. Geceleme 

otelimizde. 

3.GÜN: MALDİVLER 

Kahvaltıdan sonra tam gün serbest zaman. Arzu edenler Night Fishing (Gece Balık Avı) ekstra gezisine katılabilirler. 

Tur saati 17:00  de başlıyor ve yaklaşık 20:00  ye kadar sürüyor. Kaldığınız adanın açıklarında ay ışığı altında sizin için 

hazırlanmış oltalar ile balık tutma zevkini yaşayabilirsiniz. Geceleme otelimizde. 

4.GÜN: MALDİVLER 

Kahvaltıdan sonra tam gün serbest zaman. Arzu edenler Male Shopping ekstra turuna katılabilirler. Sabah 09:00 da 

kaldığınız otelden Male ye transferden sonra akşam saat 16:00 ya kadar Male de gezebilir ve okyanusun ortasındaki 

bu 60.000 kişilik küçük başkentte yerel insanların yaşantısına tanık olup alışveriş yapabilirsiniz. Adanın en ünlü ve en 

canlı mimarisi buradadır. Sultan Parkı, Ulusal Müzesi, Hukuru Miski (en eski cami), Mulee-aage (1906 yılında Sultan 

III. Mohamed Shamsuddeen tarafından yaptırılmış saray) ve İslami Kütüphanesi gezilecek yerler arasındadır. 

Geceleme otelimizde 

5.GÜN: MALDİVLER 

Kahvaltıdan sonra tam gün serbest zaman. Arzu edenler Snorkeling Safari ekstra turuna katılabilirler. Maldiv 

Adaları’nın en büyük özelliği, mercan kayalıklarının yarattığı olağanüstü sualtı güzellikleridir. Dünyanın en güzel dalış 

noktalarına sahiptir. Neredeyse sonsuz sayılabilecek dalış seçeneği sunmaktadır. Bu adalara gelen ziyaretçilerin %60 

ının en az bir kez bu keyfi yaşadıklarını düşünecek olursak burayı bir dalış cenneti olarak adlandırmamak mümkün 

değil. Mükemmel iklimi ve sualtının eşsiz güzelliği Maldivler’i bir dalış merkezi haline getirmiştir. Tüm adaların 

çevresinde resifler  bulunmaktadır. Sualtı fotoğrafçılarının yoğun ilgi gösterdiği adada değişik sualtı canlılarını bir 

arada görmenin zevkine “scuba diving” veya “snorkeling safari” turlarıyla varacaksınız. Geceleme otelimizde. 
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6.GÜN: MALDİVLER 

Kahvaltıdan sonra tam gün serbest zaman. Öğleden sonra havaalanına transfer. Türk Havayollarının TK731 sefer 

sayılı uçuşu ile 23.50 de hareket. Uçakta gece yolculuğu. 

7.GÜN: İSTANBUL 

Türkiye saati ile 05.30 da İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. İstanbul’a hoş geldiniz… 

 

OTELLER 
2 ve 3 Kişilik 

Oda / Kişi başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı 

03 – 12 Yaş 
Çocuk 

0 –2 Yaş 
Çocuk 

3 ***Superior Oteller 
 

1499 € 350 € 1459€ 
150 

Euro 

 

 

OTELLER 
2 ve 3 Kişilik 

Oda / Kişi başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı 

03 – 12 Yaş 
Çocuk 

0 –2 Yaş 
Çocuk 

4**** Superior Oteller 
 

1799 € 410 € 1759 € 
150 

Euro 

 

 

OTELLER 
2 ve 3 Kişilik 

Oda / Kişi başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı 

03 – 12 Yaş 
Çocuk 

0 –2 Yaş 
Çocuk 

5*****  Oteller 
 

1999 € 530 € 1859 € 
150 

Euro 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 

* Türk Havayolları ile İstanbul – Maldivler – İstanbul ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti 

* Seçtiğiniz otelde 5 gece oda + kahvaltı konaklama 

* Havaalanı vergisi 

* Seyahat Güvence Paketi 

* Sürat motoru veya deniz uçağı ile Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri 

Fiyata Dahil Olmayanlar: 
* Yurt Dışına Çıkış Fonu     (15 TL) 

* Seçilen otele göre yemek planı 

* Kişisel Harcamalar   Öğle Ve Akşam Yemekleri 


