MALDYVAI - išskirtinis pasiūlymas kovo 16 - 26 d.

Kol mūsų krašte žiema, ten, Maldyvuose, pats tikriausias rojus ir nuostabiausia
vasara!
Išpildykite savo svajonę jau dabar. Rojus žemėje yra, ir jis vadinasi
MALDYVAI!!!

Siūlome Jums puikius skrydžius su Lufthansa oro linijomis. Patogūs skrydžių laikai, neilgas
laukimas Frankfurto oro uoste tiek išvykstant, tiek grįžtant. Į aviabilietų kainą jau įskaičiuotas
rankinis bagažas po 8 kg, ir iki 23 kg registruojamas bagažas! Bilieto kaina nuo 710 eur!!!
2021 03 16 d.
Vilnius - Frankfurtas
Frankfurtas - Male

15:10 val. - 16:25 val.

18:40 val. - 08:30 val. (leidžiasi 03 17 d.)
2021 03 26 d.

Male - Frankfurtas
Frankfurtas - Vilnius

10:40 val. - 17:25 val.
20:55 val. - 23:59 val.

Jūsų laukia atpalaiduojantis ir nerūpestingas 9 nakvynių poilsis Maldyvuose...
Specialiai Jums atrinkome laiko patikrintus ir mūsų klientų pamėgtus, išskirtinius viešbučius
Maldyvuose.
Viešbutis Biyadhoo Island Resort 3* https://www.biyadhoo.com/
Kambarys Standard, maitinimas AI, kaina 1 asm. už 9 nakvynes nuo 1124 eur, gyvenant dviese.
Viešbutis Bandos Maldives 4* https://bandosmaldives.com/v2/
Kambarys Standard, maitinimas AI, kaina 1 asm. už 9 nakvynes nuo 1306 eur, gyvenant dviese.
Kambarys Garden villa, maitinimas AI, kaina 1 asm. už 9 nakvynes nuo 1420 eur, gyvenant
dviese.
Viešbutis Sun Island Resort & Spa 5* https://www.villahotels.com/sun-island/
Kambarys Promo Beach Bungalow, maitinimas FB, kaina 1 asm. už 9 nakvynes nuo 1169 eur,
gyvenant dviese.

Kambarys Sun villa, maitinimas FB, kaina 1 asm. už 9 nakvynes nuo 1188 eur, gyvenant dviese.
!Į nurodytas apgyvendinimo kainas jau įskaičiuoti pervežimai oro uostas/viešbutis/oro
uostas!
Viešbučių pasirinkimas labai platus, tad nesivaržydami klauskite kito apgyvendinimo tipo.
Suskaičiuosime kiekvienam individualiai. Maldyvuose mokamas turizmo mokestis neįtrauktas į
nurodytas kainas.

Saugumo reikalavimai į Maldyvus dėl covid 19:
- visi turistai privalo turėti neigiamą covid 19 testo rezultatą patvirtinantį sertifikatą anglų k. Testas
turi būti atliktas ne daugiau nei 96 val. iki atvykimo (atsižvelkite į laiko juostų skirtumus tarp savo
šalies ir Maldyvų). Testo rezultatai turi būti atspausdinti ant lapo, nuskaitymai iš išmaniųjų prietaisų
nepriimami.
- atliekant testą, laboratorijai privalote pateikti asmens tapatybės dokumentą su kuriuo ir
keliausite. Keliaujant į Maldyvus reikalingas LR pasas, galiojantis ne trumpau nei 6 mėn. iki
grįžimo iš kelionės pabaigos.
- visi atvykstantys į Maldyvus privalo užpildyti sveikatos deklaracijos formą
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create, likus ne daugiau kaip 24 val. iki kertant Maldyvų
pasienį.
- būtina turėti patvirtintą apgyvendinimo registraciją (vaučerį).
- visi kiti saugumo reikalavimai atvykstantiems ir išvykstantiems iš Maldyvų čia:
https://www.macl.aero/passengers/covid19/guidelines
- Lietuvos URM informacija keliaujantiems: https://keliauk.urm.lt/lt/location/maldyvai%20
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