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ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ!  

11 χρόνια τώρα 
ταξιδεύουμε  στους 
κορυφαίους  
προορισμούς του 
πλανήτη.  
Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ! 

Δημιουργούμε 
παρέες που 
λατρεύουν το βουνό, 
τη θάλασσα,  την 
περιπέτεια!  
 

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ!  

Κορυφαίες 
ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες γιατί 
είμαστε ταξιδιώτες, 
όπως Εσείς! 
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 Μαλδίβες, 

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου- 

Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016. 

Για 7 ημέρες θα ταξιδέψουμε στα 

κοραλένια δαχτυλίδια του 

Ινδικού, πάνω σε ένα πολυτελές 

σκάφος, καταδυόμενοι σε 

μαγικούς υφάλους. 

 
Οι Μαλδίβες είναι ένας μοναδικός 
προορισμός. Οι κοραλλένιες οάσεις 
τους σου επιτρέπουν πραγματικά να 
ξεκουραστείς και να ξεχάσεις τι 
σημαίνει τσιμέντο, αυτοκίνητο, 

φασαρία. Με λίγα λόγια ετοιμάσου να 
συναντήσεις έναν επίγειο παράδεισο! 
 
H πλειοψηφία των τουριστών 
ταξιδεύουν εδώ για το μήνα του 
μέλιτός τους, αλλά υπάρχουν και οι 
εραστές του υποβρύχιου κόσμου που 

έρχονται για να εξερευνήσουν ένα 
από τα καλύτερα καταδυτικά σημεία 
του πλανήτη. 
 
Η ιδιαιτερότητα αυτού του 
προορισμού είναι ότι αποτελείται από 

χιλιάδες μικροσκοπικά νησιά, κάποια 
ακατοίκητα, πολλά με ντόπιους 
πλυθησμούς ψαράδων, μερικά ως all 
inclusive ξενοδοχεία. 
 
Εμείς πάνω στο υπέροχο liveaboard 
μας, θα εχουμε την δυνατότητα να 

μείνουμε μακριά από τις μάζες, 
καταδυόμενοι σε παρθένους 
υφάλους, αποκλειστικά δικούς μας.  
 
Φαλαινοκαρχαρίες, μάντα, 
καρχαρίες, ναπολέοντες,    
άπειρα μικρά και μεγάλα ψάρια 

ανάμεσα σε φανταστικά κοράλια 
μας περιμένουν,  
θα είσαι εκεί; 

 
Οι πτήσεις μας 
 
1 TK1844  FR 28OCT  ATHIST 2225 2355  
2 TK 730   SA 29OCT  ISTMLE 0200 1205   
3 TK 731   SA 05NOV  MLEIST 2350 0530 

4 TK1845  SU 06NOV  ISTATH 0730 0900 

 
Έχει τεράστια σημασία να 
ξεκινήσουμε άμεσα τις κρατήσεις 
για να διασφαλίσουμε τις τωρινές 
τιμές στα αεροπορικά και στη 
διαθεσιμότητα του πλοίου. 
 
 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται : 

 
-7 διανυκτερεύσεις σε δίκλινη 
καμπίνα με πλήρη διατροφή. 
-Όλες οι  μεταφορές από και προς το 
αεροδρόμιο και όλα τα αεροπορικά 
εισιτήρια. 

-Οι φόροι αεροδρομίων (που πάντα 
ενδέχεται να αλλάξουν με ευθύνη 
των αεροπορικών εταιριών). 
- οι φόροι πάρκων, 
-οι 18 καταδύσεις, 6 καταδυτικές 
μέρες. 
-Ένα BBQ dinner σε ερημονήσι. 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται: 
 
- έξτρα καταδύσεις 
-η ενοικίαση καταδυτικού 
εξοπλισμού, φιλοδωρήματα (70usd), 
-η υποχρεωτική ασφάλιση DAN 

(για τους δύτες). 

 
Για να πραγματοποιηθεί το ταξίδι 
απαιτείται συμμετοχή 11 ατόμων 
κατ' ελάχιστο.  
 

Τιμή 2390 ευρώ για πλήρες 

σκάφος (16 Άτομα). 

Τιμή για 11 άτομα 2590ευρώ. 

MALDIVES 
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 NORTH & SOUTH MALE – FELIDHOO 
– ARI ATOLS 
 
- SATURDAY (arrival day) – if the 

group arrive in the morning there 
could be a check dive in North Male 
atoll (Kurumba House Reef), 
otherwise with arrivals in the 
afternoon or evening the first check 
dive will be the morning after 
 

- SUNDAY – possible check-dive (or 
second dive of the week, see above 
note) in North Male atoll (Lankan 
Paradise) – cross to South Male atoll 
- second dive of the day in South 
Male atoll (Kandooma Thila) – cross 

to Felidhoo atoll – possible sand 
bank in the afternoon (Alimath 
sandbank) – third dive in Felidhoo 
atoll (Alimatha Jetty, night dive with 
sharks) 
 
- MONDAY – first dive in Felidhoo 

atoll (Myaru Kandu) – cross to Ari 
atoll, South part – second and third 
dive in Ari atoll (Five Rocks and 
Kuda Rah Thila) 
 
- TUESDAY (Ari atoll, from South 
part to central part) – 3 dives (Kudi 

Maa “wreck”, Sun Island Beyru, 
Rhaddhigga Thila) – search of the 
Whale Shark in the late morning - 
possible desert island (Raddhigga) 
after the 3 dives for the end of 
afternoon and sunset and possible 

BBQ party on the island (weather 
permitting)  – island cost around 5 
USD per person 
 
 
 
 

- WEDNESDAY – (Ari atoll, from 
central part to North-West part) – 3 
dives (Moofushi corner 1, Moofushi 
corner 2, Fesdhoo “wreck”) + 

possible extra night dive  (Fesdhoo 
Lagoon, payment onboard 
depending by number of 
participants) searching for 
the  manta rays 
 
- THURSDAY – (Ari atoll, central 

North part) – 3 dives (Fish Head 1, 
Fish Head 2, Maayathila) + possible 
extra night dive (Maayathila “by 
night”, payment onboard depending 
by number of participants) – 
possible nice desert island in the 

morning (and in the early afternoon) 
 
- FRIDAY (number of dives * will 
depend by the flight time of guests 
on the day after as we have to 
consider 24 hours “no fly” before 
departure – please remember that 

check-out time from the boat the 
day after will be in any case at 
around 7.30) – first dive in Ari atoll, 
North – East side (Bathala Maga Kan 
thila) – cross to South Male atoll – 
second dive, if any * (Lagoona 
caves) – cross to North Male atoll – 

third dive, if any * (to be defined) 
 
- SATURDAY (departure day) – 
check-out to the city of Male at 
around 7.30 
 

Depending on the overall group 
diving level we can alter the 
itinerary for the beautiful itinerary 
“full pass” in FELIDHOO atoll, an 
amazing trip suggested only to 
experienced divers full of great drift 
dives and big predators . 

 
 
 

ITINERARY 

PROGR

AM 

Πληροφορίες-
Κρατήσεις 
 
Geo@aqualized.com 
 

+306932482779 
 

To ταξίδι διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του Aktina Travel Group, 
Φιλελλήνων 26, Σύνταγμα, 
2104221800

 

mailto:Geo@aqualized.com


 

[4] 

 Category : Deluxe Class 
 

 
Length : 30 meters 

 
 
Width : 10 meters 

 
 

Engine : Volvo 380 HP 
 
 

Generator : 2 Onon sound 
proof 220 V 

 
 
Desalinization unit : 4 

tons/day 
 

 
Diving Equipment on the 

Dhoni (diving boat) 
 
 

Compressor : 2 Bauer Mariner  
 

 
On board Diving equipment: 
12 L Al tanks, Din and Int. 

 
 

Dingy : 1 rigid outboard 
engine 25hp 
 

 
Emergency Equipment : 

Pharmacy and Oxygen kit 
 

Number of guests: 16 
 

 
Cabins : 8 doubles cabins all 

with individual AC units 
 
 

(5 cabins with 1 big bed et 1 
small bed, 3 cabins with 1 big 

bed) 
 
 

Bath Room : En suite in each 
cabin (toilet, basin, shower,) 

 
 
Toilet: 1 toilet and Shower on 

main deck. 
 

 
Main Deck Saloon:  

Grand salon and dining room 
with AC, bar, flat screen, 
video, stereo, CD, DVD 

 
 

 

 

THE YACHT 

Πληροφορίες-
Κρατήσεις 
 
Geo@aqualized.com 
 

+306932482779 
 

To ταξίδι διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του Aktina Travel Group, 
Φιλελλήνων 26, Σύνταγμα, 
2104221800
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