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Taneczny Boot Camp na rajskich Malediwach 
z Bohema Dance Ekologiczna Szkoła Tańca  

9 dni podróży 
14 – 22 listopada 2021 

 

W skrócie 
6 noclegów na Malediwach w hotelu Bandos Maldives 4* w opcji All Inclusive 

 

Dlaczego polecamy? 

 Wyjątkowa okazja, aby trenować salsę pod okiem profesjonalnych trenerów, w tym Pani 
Izabeli Torres, w pięknych okolicznościach przyrody Malediwów. 

 Warsztaty taneczne są organizowane przez Bohema Dance Ekologiczna Szkoła Tańca. 
 Na Malediwach czekają Państwa piaszczyste plaże, turkusowe wody Oceanu Indyjskiego, 

zachwycające życie podwodne oraz znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych. 
 Będą Państwo trenować oraz wypoczywać w czterogwiazdkowym hotelu Bandos Maldives. 
 Resort ten znajduje się na wyspie koralowej w Północnym Atolu Male. Dogodnie 

usytuowany zaledwie 7 km od międzynarodowego lotniska w Male pozwala na szybki 
transfer łodzią motorową (około 15 minut) bezpośrednio do hotelu. 

 Na wyspie znajduje się 216 pokoi i willi w różnych kategoriach, zarówno przy plaży, w głębi 
wyspy w otoczeniu tropikalnej roślinności, jak również zawieszonych na taflą oceanu. 

 Co ciekawe, hotel zapisał się na kartach historii turystyki na Malediwach, gdyż jest to drugi 
resort otwarty w tym rajskim archipelagu. Nastąpiło to niemal pół wieku temu, 10 grudnia 
1972 r. 

 Obiekt przeszedł gruntowną renowację w roku 2005. 
 Goście Bandos Maldives mogą liczyć nie tylko na doświadczenie, zaangażowanie oraz 

profesjonalizm personelu, ale również naturalne piękno przyrody sprzyjające 
wypoczynkowi i dogłębnemu odprężeniu w tej egzotycznej scenerii. Zachęcamy Państwa 
do eksploracji wspaniałej rafy koralowej dostępna bezpośrednio z plaży (tzw. house reef). 

 Zarówno hotel, jak i centrum nurkowe Dive Bandos są wysoko oceniane w licznych 
rankingach hoteli czterogwiazdkowych. 

 Państwa podróż została przygotowana w oparciu o wysokiej klasy usługi i współpracę 
z zaufanymi lokalnymi kontrahentami: przeloty liniami Turkish Airlines w dogodnym układzie 
godzinowym oraz komfortowe transfery. 
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Mapa programu 
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Mapa wyspy hotelu Bandos         

             

Przeloty międzynarodowe 

DATA LINIE LOTNICZE NR LOTU WYLOT PRZYLOT GODZINY 

14.11.2021 TURKISH AIRLINES TK 1766 WARSZAWA STAMBUŁ 19:00 – 23:30 
15.11.2021 TURKISH AIRLINES TK 730 STAMBUŁ MALE 02:00 – 12:05 
21.11.2021 TURKISH AIRLINES TK 731 MALE STAMBUŁ 22:45 – 05:20 
22.11.2021 TURKISH AIRLINES TK 1265 STAMBUŁ WARSZAWA 07:55 – 08:15 

 

Klasa podróżna: Ekonomiczna 
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Polityka zmian w liniach Turkish Airlines „Flexible Travel”: 
 możliwość nielimitowanych zmian biletu do 31 marca 2022 r. bez opłaty za zmianę (linie naliczą 

dopłatę, jeśli występują różnice w taryfie nowego biletu) – zmianie mogą podlegać zarówno daty 
podróży, jak również kierunek 

 możliwość zamiany biletu na bilet „open” 
 brak możliwości bezpłatnego zwrotu biletu 
 zastosowanie mają warunki opisane na stronie przewoźnika  

 
 bagaż rejestrowany nadawany do luku do 25 kg na osobę 
 1 szt. bagażu podręcznego (55 x 40 x 23 cm) do 8 kg + 1 szt. małego bagażu (40 x 30 x 15 cm) 
 bezpłatny wybór miejsc w samolocie po otwarciu się odprawy online (wcześniej za opłatą) 

 

Program podróży 

Dzień  1  Wylot na Malediwy 

 Przelot z Warszawy do Male, z jedną sprawną przesiadką w Stambule 

Dzień  2 – 7 Pobyt na Malediwach 

 Przylot do Male w godzinach okołopołudniowych i transport łodzią z lotniska do hotelu 
 Zakwaterowanie na 6 nocy w czterogwiazdkowym hotelu Bandos Maldives 
 Treningi i wypoczynek na Malediwach. Korzystanie z dobrodziejstw Oceanu Indyjskiego 

Dzień 8  – 9 Powrót do Polski 

 Przelot z Male do Warszawy, z jedną sprawną przesiadką w Stambule 
 

Hotel: Bandos Maldives 4* 
link do strony hotelu 
Transfer na trasie Male-hotel-Male: rejs hotelową łodzią motorową (około 15 minut) 
Wyżywienie: pakiet All Inclusive 
Zakwaterowanie na 6 noclegów: pokój w budynku przy plaży typu Standard Room 
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Pakiet  All Inclusive w hotelu Bandos Maldives obejmuje: 
 

 Śniadania, lunche i kolacje w restauracji Gallery 

 Napoje bezalkoholowe i alkohole: 

 butelkowana woda gazowana i niegazowana we wszystkich lokalach na wyspie 

 kawa (Americano, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte) i herbata w Sand Bar, Huvan, Sea 
Breeze i restauracji Gallery 

 napoje bezalkoholowe i soki w puszkach w Sand Bar, Pool Bar, Huvan, Sea Breeze 
i restauracji Gallery 

 wino stołowe i piwo lane w Sand Bar, Pool Bar, Huvan, Sea Breeze i restauracji Gallery 

 alkohole wysokoprocentowe (gin, wódka, rum, whiskey) lokalnych marek w Sand Bar, 
Huvan, Sea Breeze i restauracji Gallery 

 wybrane koktajle i moktajle (koktajle bezalkoholowe) w Sand Bar, Pool Bar, Huvan 
i Sea Breeze 

 Podwieczorek w Sea Breeze Café w godzinach 15:30 – 17:00 

 Napoje bezalkoholowe i alkohole oraz przekąski w minibarku (uzupełnianym codziennie) 

 Bezpłatny dostęp do niemotorowych sportów wodnych (kajaki, deski Stand-Up-Paddle 
i sprzęt do windsurfingu przez maks. 2 godziny dziennie) 

 Tenis stołowy i bilard (wraz ze sprzętem) 

 Kort do tenisa ziemnego (wraz ze sprzętem) 

 Dostęp do centrum fitness: do siłowni oraz na grupowe zajęcia hotelowe takie jak spinning czy 
step 

 Dostęp do sauny  
 

Pakiet All Inclusive nie obejmuje: 

posiłków w innych lokalach niż powyższe, świeżo wyciskanych soków owocowych, alkoholi  
międzynarodowych marek (w tym win premium, win musujących, likierów, alkoholi 
wysokoprocentowych), napoi do zakupu w ramach Room Service, w sklepie z pamiątkami, 
centrum fitness i w trakcie wycieczek, nurkowania z butlą i innych sportów wodnych 
niewymienionych powyżej. Zapisy na zajęcia w centrum fitness i dostęp do sprzętu są 
uzależnione od ich dostępności. 
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Standard Room  

  

 

Centrum fitness 
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Cena  
Uczestnik Podróży (1) Cena PLN 
Jedna osoba dorosła 
(zakwaterowana pojedynczo w indywidualnym pokoju)  

16 000,00 
 

Uczestnicy Podróży (2) Cena PLN 
Jedna osoba dorosła 
(zakwaterowana w pokoju współdzielonym z drugą osobą) 

13 100,00 

Suma za dwie osoby dorosłe 26 200,00 

 
 

 
Zaliczka obejmująca głównie koszt zakupu biletów lotniczych 
liniami Turkish Airlines w klasie ekonomicznej 
(3 400,00 PLN za osobę) 
 

Płatna w dniu podpisania umowy 
i zakupu biletów 

 
Składka dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z podróży w towarzystwie Signal Iduna 
 

Płatna w dniu podpisania umowy 
i zakupu polisy 

 
Pozostała kwota  
 
 

 

Płatna do dnia 15/10/2021 
(na 30 dni przed podróżą) 

 

 

Cena zawiera 
 Udział w warsztatach tanecznych organizowanych przez Bohema Dance Ekologiczna Szkoła Tańca, 

pod przewodnictwem Pani Izabeli Torres 
 Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej (rozkład przelotów zgodnie z tabelą) 
 Usługę Meet & Greet na lotnisku na Malediwach 
 Transfery na trasie: lotnisko w Male – hotel – lotnisko w Male na pokładzie łodzi motorowej 
 Zakwaterowanie na 6 noclegów na Malediwach w hotelu Bandos Maldives 4* w pokoju w budynku przy 

plaży typu Standard Room 
 Pakiet All Inclusive 
 Podatek ekologiczny tzw. Green Tax na Malediwach 
 Opiekę anglojęzycznego personelu Guest Relations w hotelu na Malediwach 
 Wsparcie zespołu Memories Vacations pod całodobowym numerem telefonu podczas trwania całej 

podróży 
 Ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna Bezpieczne Podróże w zakresie: kosztów leczenia do wysokości 

200 000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 50 000 PLN, kosztów ratownictwa  
6 000 EUR, bagażu podróżnego do wysokości 5 000 PLN oraz pomocy prawnej. 
Ważne: Memories Vacations zapewnia polisę ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże 
z uwzględnieniem skutków nagłego zachorowania na COVID-19 oraz z rozszerzeniem o skutki chorób 
przewlekłych. 

 Składkę odprowadzaną na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) za każdego Uczestnika podróży 
 Pakiet Dokumentów Podróżnych Memories Vacations 
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Cena nie zawiera 
 Wyżywienia i napojów niewymienionych w sekcji „Cena zawiera” 
 Dodatkowych wycieczek, usług SPA i atrakcji opcjonalnych 
 Zwyczajowych napiwków 
 Wczesnego zameldowania w dniu przylotu 
 Późnego wymeldowania w dniu wylotu 
 Dodatkowych, dobrowolnych opcji ubezpieczenia podróżnego (od sportów wysokiego ryzyka i sportów 

ekstremalnych oraz od kosztów rezygnacji z podróży) 
 Kosztu testu PCR na SARS-CoV-2 (COVID-19) – obowiązkowego przed podróżą na Malediwy (bez 

względu na status szczepień podróżnego) 

 

KOSZT OPCJONALNEGO UBEZPIECZENIA 
OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

Składka w wysokości 3,98% całkowitej ceny imprezy gwarantująca zwrot 100% 
poniesionych a niezrefundowanych kosztów. Składka dotyczy wariantu CQ zgodnego 
z klauzulą nr 3 (COVID-19 + kwarantanna). 

 
Cena brutto PLN 

TU SIGNAL IDUNA 

Jedna osoba dorosła 
(zakwaterowana pojedynczo w indywidualnym pokoju)  

636,80 

Jedna osoba dorosła 
(zakwaterowana w pokoju współdzielonym z drugą osobą) 

521,38 

 

Polisę opcjonalnego, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży w towarzystwie Signal 
Iduna można uruchomić, rezygnując z podróży z jednego z 21 standardowych powodów (lista w 
załączniku „Warunki Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy”) oraz w sytuacjach związanych typowo 
z COVID-19 (KLAUZULA nr 3), m.in.: 

 Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, 

 Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika 
podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, 

 Odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej 
niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich 
mutacjami. 

 

 

PROSIMY O SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI PAŃSTWA PASZPORTÓW. POWINNY ONE BYĆ 
WAŻNE MINIMUM 6 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA PODRÓŻY. 

 

 

 
Opiekun podróży: Angelika Paszkot 

tel: +48 884 884 910 
email: angelika.paszkot@memories.pl 
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Malediwy – ważne informacje przed podróżą 

Wizy i ważność paszportu  
Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymuje się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych 
zezwalający na wjazd i pobyt na terytorium Malediwów do 30 dni. Warunkiem otrzymania wizy pobytowej 
(turystycznej) jest: przedstawienie paszportu ważnego na 1 miesiąc (jest to warunek wyjątkowy na okres 
pandemii, zazwyczaj oczekuje się ważności na 6 miesięcy), biletu powrotnego i rezerwacji hotelowej.  
Memories Vacations rekomenduje podróżowanie z paszportem ważnym minimum 6 miesięcy 
od planowanej daty wyjazdu z Malediwów. 

Formalności i informacje zdrowotne związane z COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WYMAGANIA FORMALNE W SKRÓCIE 

PRZED PODRÓŻĄ 
TEST PCR 
Aby odbyć podróż na Malediwy wszyscy podróżni muszą okazać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR 
na obecność COVID-19 (dotyczy to także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).  
 Test musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż 96 godzin przed wylotem z punktu początkowego. 
 Wynik testu konieczny jest w formie drukowanej i w języku angielskim. 
 Z wymogu testu zwolnione są dzieci poniżej 1. roku życia.  

DEKLARACJA ZDROWOTNA   
Podróżni mają obowiązek wypełnienia deklaracji zdrowotnej (tzw. Traveller Health Declaration) na stronie 
rządowej https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create wybierając opcję Arrival. Deklaracja może zostać 
wypełniona najwcześniej na 24 godziny przed przylotem na Malediwy. Formularz wymaga wgrania zdjęcia 
podróżnego (w stylu paszportowym, ale może być wykonane własnym telefonem), negatywnego wyniku testu 
PCR oraz potwierdzenia zaszczepienia (w przypadku osób zaszczepionych przeciw COVID-19). Po wypełnieniu 
formularza zostanie dla każdego podróżnego wygenerowany indywidualny kod QR, o okazanie którego 
poproszą pracownicy lotniska (wystarczy forma elektroniczna kodu QR na telefonie).  

PRZY ODPRAWIE NA LOT NA MALEDIWY – LINIA TURKISH AIRLINES  

1) Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR (wynik w formie drukowanej, w języku angielskim, 
wymaz pobrany najwcześniej 96 godzin przed wylotem). 

2) Wymagane jest okazanie kodu QR otrzymanego po wypełnieniu deklaracji zdrowotnej. 

W TRAKCIE CAŁEJ PODRÓŻY 

1) Podróżni mają obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia podróżnego obejmującego koszty leczenia 
COVID-19. Biuro Memories Vacations zapewnia odpowiednie ubezpieczenie swoim Klientom. 

2) Podróżni mają obowiązek stosować się do lokalnych przepisów związanych z sytuacją pandemiczną 
(m.in. obowiązek stosowania maseczek ochronnych w miejscach publicznych). 

3) Rekomendowane jest pobranie aplikacji mobilnej na smartfona, która pomaga namierzać osoby chore 
na COVID-19 i sprawnie przekazywać informacje dotyczące ewentualnych zaleceń. Aplikacja dostępna 
jest do pobrania pod adresem https://trace.hpa.gov.mv/index.html?lang=en    
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PRZED LOTEM POWROTNYM DO POLSKI – LINIA TURKISH AIRLINES 

1) Przed podróżą powrotną z Malediwów w ciągu 24 godzin przed wylotem należy wypełnić online deklarację 
zdrowotną dostępną na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create wybierając opcję Departure. 
Otrzymany kod QR potwierdzający wypełnienie dokumentu trzeba będzie okazać podczas odprawy 
na lotnisku. 

2) Podróżni wracający do kraju samolotem zobowiązani są wypełnić online Kartę Lokalizacji Podróżnego 
dostępną pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home. Kartę należy uzupełnić najpóźniej przed 
rozpoczęciem odprawy. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma potwierdzenie na swoją skrzynkę 
mailową – należy je wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym. Na jednej Karcie 
można podać dane kilku podróżujących razem osób, pod warunkiem, że mieszkają one pod tym samym 
adresem. Jeżeli pasażer nie ma możliwości uzupełnienia formularza online, dopuszczalne jest wypełnienie 
jego papierowej wersji, którą można otrzymać w samolocie lecącym do Polski.    

3) Na chwilę obecną podróż z Malediwów do Turcji (w tym przesiadka w Stambule) nie wiąże się z obowiązkiem 
przedstawienia negatywnego testu PCR. 

KWARANTANNA PO POWROCIE DO POLSKI SPOZA STREFY SCHENGEN 

Na chwilę obecną polskie przepisy zobowiązują osoby wracające do kraju do odbycia 10-dniowej kwarantanny. 
Istnieją okoliczności zwalniające z tego obowiązku. Ich szczegółową listę znajdą Państwo na stronie Straży 
Granicznej (prosimy zwracać uwagę na datę aktualizacji strony): https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci  

Kwarantannie nie podlegają m.in.: 

1) Osoby zaszczepione przeciw SARS-CoV-2, które zakończyły cykl szczepień co najmniej 14 dni przed 
przekroczeniem granicy Polski (certyfikat można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta). 

2) Osoby, które zakończyły izolację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy przed 
dniem przekroczenia granicy Polski (izolacja musi zostać udokumentowana – certyfikat można pobrać 
z Internetowego Konta Pacjenta). 

3) Dzieci do 12. roku życia, jeżeli sprawujący nad nimi opiekę dorośli spełniają wymogi opisane w punkcie 1. 
4) Osoby, które po przylocie do Polski przebywają na jej terytorium nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet 

lotniczy potwierdzający wylot z Polski w okresie 24 godzin (licząc od momentu przylotu). 

Osoby przybywające spoza strefy Schengen, których nie dotyczą opisane powyżej punkty 
automatycznie zostają skierowane na 10-dniową kwarantannę. Kwarantanna nałożona przez Straż Graniczną 
po przylocie może zostać zniesiona, jeśli podróżny wykona test w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z zasadami 
opisanymi poniżej. 

Zasady zwolnienia z kwarantanny nałożonej po powrocie do Polski: 

1) Uzyskanie negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2, przy czym 
 Test może zostać wykonany najwcześniej po upływie 7 pełnych dni, licząc od dnia następującego po dniu 

przekroczenia granicy Polski (przykład: jeśli przylot do Polski nastąpił 1. dnia miesiąca, to test wykonać 
można 9. dnia miesiąca). 

 Honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych) 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych.  

 Z kwarantanny nie zwalniają negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał  
anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kasetkowe). 

Podróżny zostaje zwolniony z kwarantanny automatycznie z chwilą wprowadzenia jego negatywnego wyniku 
testu przez laboratorium do systemu informatycznego sanepidu.  
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Szczepienia i informacje zdrowotne (poza COVID) 
Choć nie ma szczepień obowiązkowych, osobom podróżującym na Malediwy zaleca się szczepienie 
przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, durowi brzusznemu oraz tężcowi i błonicy. W kraju 
nie występuje zagrożenie żółtą febrą, jednak certyfikat szczepienia przeciwko tej chorobie wymagany jest 
od podróżnych, którzy przybywają do kraju bezpośrednio po pobycie w innym kraju, gdzie stwierdzono jej 
występowanie. W przypadku podróży bezpośrednio z Europy szczepienie to nie jest wymagane. 
Na Malediwach nie ma zagrożenia malarią, występuje natomiast wirus dengi przenoszony przez komary. 

Przed każdym wyjazdem do krajów egzotycznych należy skontaktować się z lekarzem specjalistą celem 
omówienia zagrożeń zdrowotnych oraz indywidualnego kalendarza szczepień.  

Wymagania zdrowotne związane z podróżą oraz szczególne zagrożenia dla życia lub zdrowia 
Malediwy, tak jak Polska i cały świat, dotknięte są pandemią SARS-CoV-2, co ma przełożenie na dodatkowe 
wymagania formalne opisane powyżej oraz regulacje dotyczące utrzymania zasad sanitarnych w hotelach  
i miejscach publicznych.  

Oprócz powyższego, udział w oferowanej podróży nie wiąże się z żadnymi specjalnymi wymaganiami 
zdrowotnymi. Na odwiedzanym obszarze nie występują szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia 
Uczestników, a ewentualne ryzyko ich wystąpienia jest znikome. Organizator poinformuje Klienta  
o zagrożeniach powstałych na odwiedzanym obszarze po zawarciu umowy. 

Udział osób o ograniczonej sprawności ruchowej 
Oferta przygotowana została w oparciu o udział osób o pełnej sprawności ruchowej. Udział osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej możliwy jest pod warunkiem poinformowania organizatora turystyki 
o potrzebach wynikających z ograniczonej sprawności przed podpisaniem umowy o świadczenie usług 
turystycznych. W takiej sytuacji organizator poinformuje o możliwościach dostosowania oferty tak, aby 
spełniała ona warunki komfortowej podróży oraz zakwaterowania dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 

Anglojęzyczna opieka w czasie podróży 
Podczas trwania imprezy turystycznej Uczestnicy znajdują się pod opieką przedstawicieli lokalnych 
kontrahentów Memories Vacations. Osoby te komunikują się z Uczestnikami w języku angielskim. 
Wyjątek stanowią usługi przewodników zarezerwowane na specjalne życzenie Uczestników w innych 
językach (m.in. w języku polskim). Jest to możliwe tylko w niektórych destynacjach i zależne od dostępności 
przewodników. Takie specjalne ustalenia uwzględnione są w indywidualnych warunkach oferty, 
w szczególności w sekcji „Cena zawiera”. 
 
Jednocześnie informujemy, że polskojęzyczny zespół Memories Vacations dostępny jest w czasie podróży 
pod całodobowym alarmowym numerem telefonu.  



kontakt@memories.pl
+48 12 30 77 222

www.memories.pl


