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Tilläggsresa Maldiverna
För dig som längtar till paradisstränder med vajande palmer, härligt turkos-
blått vatten och snorkling bland färgsprakande fiskar är en resa till Maldi-
verna det perfekta valet. Ett utmärkt tillfälle för avkoppling och ett par lata 
dagar i solen ges på det fantastiska Adaaran Select Hudhuranfushi eller det 
exklusiva Paradise Island Resort and Spa.
Dag 1   Avresa från Sverige    
Vi lämnar Sverige på eftermiddagen för att flyga till de vackra Maldiverna.
Dag 2   Malé
Ankomst till Malé på eftermiddagen. Vi färdas med båt till Paradise Island Resort 
eller till Adaaran Select som båda ligger en bit ifrån den internationella flygplat-
sen. Vi checkar in och avnjuter vår förstamåltid i paradiset.
Måltider: All Inclusive/ Helpension  
Hotell: Adaaran Select Hudhuranfushi/ Paradise Island Resort and Spa
Dag 3-4   Sol och bad  
Nu väntar två dagar av tropisk lyx. På båda resorterna har vi tillgång till utom-
huspool, spa samt trevliga restauranger. Eftersom gästerna har hela ön för sig 
själva blir det aldrig trångt på stranden. Koppla av i solstolen eller strosa barfota 
i den kritvita sanden. Vill man vara lite mer aktiv, finns det ett fitnesscenter, ten-
nisbanor samt snorkelutrustning tillgängligt. Havet runt ön är som gjort för att 
snorkla i eller för dykning. 
Måltider: All Inclusive/ Helpension 
Hotell: Adaaran Select Hudhuranfushi/ Paradise Island Resort and Spa
Dag 5      
Vi njuter av en ledig förmiddag innan vi vinkar hej då till vårt fantastiska resort 
och ansluter till gruppen på eftermiddagen. Vi äter en trevlig middag tillsam-
mans.
Måltider: All Inclusive/ Helpension 
Hotell: -

I priset ingår:
• Tre hotellnätter i Beach Villa med All Inclusive (Adaaran Select)
eller
• Tre hotellnätter i Superior Beach Bungalow med helpension (Paradise Island Resort)
• Transport från/till flygplatsen

I priset ingår ej: 
• Dryck till måltid (ingår i All Inclusive paket)
• Dricks
• Svensk färdledning
• Personliga utgifter
• Tidig inchecknings- och sen utcheckningsavgift på hotellet
• Allt annat som inte nämns i programmet

Alla priser är preliminära, enligt dagens valuta samt dagens flygskatter. 
Vi reserverar oss för ett mindre flygtillägg beroende på platstillgång. Vänligen kontakta Thabela Travel för information. 

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Thabela Travel betalar en statlig resega-
ranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Resort Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum

Adaaran Select 22 januari 2018 26 januari 2018 5 från  7 250kr
Paradise Island 22 januari 2018 26 januari 2018 5 från 7 950kr


