
Слънце, бял пясък и безкрайни сини хоризонти, хиляди
безлюдни островчета, топли лагуни с безброй преливащи се

нюанси на синьо и тюркоазено, спиращи дъха „подводни
градини“ от корали и цветни рибки. Малдиви е дестинация

набрала изключителна популярност с прекрасните условията,
които предлага за една истинска почивка. Но, Малдиви могат да

предложат много повече от тиха ваканция по средата на
Индийския океан!

Предлагаме ви едно уникално преживяване – комбинация от
вълшебни плажове, коралови рифове, тропическо слънце, диво

приключение и екстаз за душата
 

Каним ви да дойдете с нас на най-вълнуващото преживяване

Малдиви
17.10.22- 27.10.22 

със специалният ни гост Жан Пенърс-  Джанака 
"Тайните на взаимоотношенията"

 

 
 
 
 

 
 

0895701268 Снежана Димитрова
0877769408 Росица Христова

contact@globalmadventures.com
 



Самолетен билет София-Мале-София
9 нощувки в хотел 4 звезди със закуска в делукс двойна стая с изглед към
океана и балкон.
Трансфери: летище - хотел - летище
Всички закуски и вечери
Две екскурзии шнорхелинг и барбекю около огъня с включена  храна
Безплатен първи урок по шнорхелинг
Оборудване за шнорхелинг
Ритрийт за взаимоотношенията със специалният ни гост Джанака
Лекции ,практики и забавления с Джанака
Жива музика и танци всяка вечер 
Безплатен трансфер до плаващ бар
Включена застраховка на човек с покритие за COVID за 20 000 лв.
Водач и преводач на български език
Снимки от нашите опитни и весели гидове по време на екскурзиите

Всички дневни екскурзии, които не са упоменати в пакета се заплащат
допълнително.
Всички лични разходи
Бакшиши на гидовете (минумум 5 долара на екскурзия);
Самостоятелно настаняване 
Застраховка отмяна на пътуването

Самостоятелно нстаняване 485 € (за целия период)

                                   10 дни / 9 нощувки

   € 1,699 
на човек настанен в двойна делукс стая с изглед към океана

В цената са включени: 

  В цената не са включени: 

 Допълнително заплащане за: 

Ние ще се погрижим за вас и ще ви накараме да се почувствате специални.
Нашите опитни местни водачи ще бъдат с нас във всяка стъпка от пътуването

ни, ще се грижат за нас и ще уловят всичките наши незабравими моменти.
 
 
 



 
Маафуши е един от най-популярните местни острови на Малдиви- цветен и

вибриращ от енергия, посетите ли го веднъж, няма как да не го заобичате. Намира се
само на 25 км от Мале и международното летище Велана. Това е един от трите

местни острова в атола Каафу с общо население от малко над 2 000 души. Районът е
световно известен със своите бели пясъчни плажове, син океан и примамливи

коралови рифове. Тук гостоприемството е може би най-отличителната страна на
местното население, плажовете са зашеметяващи, а тропическият климат ще ви

създаде едно постоянно празнично настроение.
 

МААФУШИ



НАШИЯТ ХОТЕЛ

Разположен на плажа на Маафуши, Arena е нашият 4* хотел, където, ще
намерите всички удобства за една истинска почивка. Хотелът разполага с

широка гама от стаи, заведения за хранене, дейности и екскурзии, за да ви
осигури един незабравим престой. Стаите са шумо и светло изолирани,

климатизирани  и елегантно обзаведени. 



Стаята:
Двойна делукс стая с балкон и изглед към океана
Климатик, самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, минибар, безплатен
WiFi, телефон
В банята:
Безплатни тоалетни принадлежности, биде, тоалетна, вана или душ, кърпи,
сешоар.



 КОКО ГРИЛ
Кухня

Международни, италиански, морски дарове, азиатски
Характеристика

Резервации, Места на открито, Налични столчета за хранене, Достъпно за
инвалидни колички, Безплатен Wi-Fi, Приема кредитни карти, Обслужване на

маса, Музика на живо, Крайбрежна линия
 

Разположен точно на пясъчния плаж, ресторантът на хотела предлага
възхитителна местна и западна кухня. Можете да се насладите на богат избор от

западни и малдивски деликатеси. Закуската и вечерята са на шведска маса,
предлагащи богат избор от пресни плодове, сладкиши, гурме ястия и станция за
приготвяне на храна на живо. Ресторантът е отворен през целия ден и сервира а

ла карт храна.



Всички упоменати в програмата екскурзии (с изключение на 2те включени)
се заплащат допълнително. Програмата е динамична ,с много приключения
,възможност да бъдем всеки ден на ново място ,с незабравими
преживявания.
Организаторите си запазват  правото да променят реда на програмата .

ДЕН 1 : София - Мале. Среща на летище София и полет за Мале, столицата на
Малдиви.

ДЕН 2: Малдиви  Пристигане на летището в Мале. Трансфер и настаняване в
хотела. Събираме се в 16 часа или друго подходящо време за представяне на
програмата ,запознанство ,указания и информация за всичко на
острова.Свободно време за плаж и почивка. Нощувка.

ДЕН 3 : Малдиви Закуска. Нашата първа екскурзия . Предварително ще си 
вземем нужната екипировка - маска ,шнорхел ,плавници и спасителна
жилетка ,за който има нужда .Среща пред мястото за екипировка в 9.45 и в
10.00 тръгваме .Ще се гмуркаме с шнорхел в невероятен коралов риф с над
700 вида цветни тропически риби. Ще плуваме с морска костенурка в
нейната естествена среда. Въпреки че морските костенурки са застрашен
вид, пет от седемте вида в света могат да бъдат срещнати именно. И денят ни
не свършва до тук. За обяд, ще се насладим на пясъчна ивица по средата на
океана. Ще се предадем на тропическото слънце, ще се отпуснем на белия
пясък и ще потънем в пълно щастие и забрава. Ще наблюдаваме и плуваме
ако има възможност и с делфини Връщане в хотела.След екскурзията пием
фрешове ,наша традиция. Вечеря. Плажно парти след вечеря 
Всяка вечер ще имаме някакво забавление -парти на плажа с музика ,танци
,песни , игри и други тематични забавления . Някоя от вечерите ще бъде
посветена на местната култура ,музика и танци .
Екскурзията е включена в пакетната цена.
 
ДЕН 4 : Възможност за сутрешна загрявка със ставна гимнастика и дуоника.
Закуска. Следва една от най-хубавите и приключенски екскурзии. Какво ще
кажете да плувате с акули? Да правилно сте прочели. Днес ще плуваме с
акули. Всеки, който е гледал филма "Челюсти", знае, че първото нещо, което
трябва да се направи, когато види акула във водата, е да се добере до
безопасността на сушата. Дори и онези, които не са гледали филма,
инстинктивно ще се опитат да направят същото. Но някои хора правят всичко
по силите си, за да се преборят с човешките инстинкти и да преживеят
невероятни неща. 

ДЕТАЙЛНА ПРОГРАМА



Плуването с акули е едно от тези преживявания. След това се отправяме към
друг местен остров ,където ще можем да се срещнем със скатове ,да ги
погалим дори и да се снимаме с тях. След солидна доза морска вода и
адреналин, ще се отправим към малък местен остров Тинаду, който притежава
една от най-красивите и диви плажни ивици на Малдиви. Тук ще бъде нашата
спирка за обяд. Връщане в хотела. Нощувка.
Допълнително заплащане 60 евро

Ден 5 : Свободен ден . По желание може Посрещане на изгрева с 
Мария ,медитация ,зареждане ,ставна гимнастика и дуоника.
Закуска.Занимания по желание . Може дайвинг с бутилка , водни спортове -
джет ,парашут ,кайт, сърфинг ,каяк. Плаж , игри на плажа - карти ,волейбол
,плажен тенис.  Свободно време за плаж и почивка. След обяд лекция и
практики с Джанака. Вечеря. Парти 

ДЕН 6 : Гимнастика. Закуска. Днес ще се отправим към необитаем красив
остров .Един цял ден на остров с пищна растителност. Представяте ли си?
По пътя ще спрем на живописно място в океана с потънал рибарски кораб.
Сигурни сме, че обичате да изживявате спомените от детството си. Сега е
времето да отидем на лов за съкровища, като се гмурнем около кораба и се
позабавляваме в добрия стар пиратски стил. За тези ,които умеят за се гмуркат
, ще имат снимка с колело под водата.
 Ще прекараме деня с джангъл парти ,много танци, практики, игри и изненади
. Под палмовите дървета и галещите лъчи на тропическото слънце, ще се
върнем за малко към безгрижните детски години. Времето, когато чудесата се
случваха всеки ден и чрез играта откривахме света около нас.Тук стават най-
хубавите снимки  и незабравими спомени.Ще хапнем прясно уловена риба,
приготвена от шеф готвач. Връщане в хотела. Вечеря.Нощувка.
Допълнително заплащане от 90 евро

ДЕН 7 : Закуска. Свободно време за плаж и почивка. По желание, целодневно
посещение на резорт (срещу допълнително заплащане), екскурзия за плуване
с китова акула или риболов по залез слънце. Нашите водачи ще ни покажат
забавни тактики, как сами да уловим и приготвим собствената си вечеря. А
компания ни прави спиращия дъха залез на Малдиви. За тези ,които изберат
да посетят магическите курорти, с които Малдиви са световно известни. Ще
имате възможност да опитате различна международна кухня по време на
обяда на блок маса, а напитките са достъпни през целия престой /вкл. и
алкохолни/. Цената не включва спа процедури, масажи и всякакви
допълнителни услуги, които се заплащат отделно. Връщане в хотела и вечеря.
Музика на живо или огнено шоу. Нощувка.
Vaadhoo - 160 euros
Rannaalhi - 130 euros
Olhuveli - 140 euros



Риболов по залез слънце  заплаща се 30 евро.
Екскурзия за китова акула - 100 евро

ДЕН 8 : Сутрешна гимнастика. Закуска. Нашето предложение за този ден е
екскурзия ,която се нарича fish tank & secret point . Това е екскурзия до място в
океана където усещането е че всякаш влизаш в аквариум поради
разнообразието от най-различни риби наоколо. Това е така ,защото наблизо има
фабрика за риба тон и там се изхвърлят остатъците от рибата. Нашите опитни
гидове правят самостоятелни снимки и видеа на всеки един участник и
преживяването е неповторимо. Второто място за шнорхелинг secret point  е
наистина тайно място в океана ,където в точно определен час става също
събиране на най-различни морски обитатели ,с които можем да плуваме . Обяда
е на сандбанк ,красива пясъчна ивица насред океана.Екскурзията е до 14 часа.
Свободно време за плаж и почивка. Преди вечеря лекция, практики и
упражнения с Джанака. . Вечеря. След вечеря по желание посещение на плаващ
бар - да отидем на парти на яхта в океана. 
Цената на екскурзията е 60 евро

ДЕН 9 : Сутрешна гимнастика. Закуска. Екскурзия до Коралова градина. Отново
ни предстои един мокър и солен ден, но какво по хубаво от това когато си на
Малдиви. Няма по-вълнуващо нещо от това да се гмурнеш в топлите води на
океана, да се насладиш на подводната тишина и най-вече на причудливите
форми и цветове на коралите и пъстрите рибки. Тази екскурзия се предлага
само за наши групи ,тъй като гидовете ни, ще наловят риба , октоподи и
лобстери (ако срещнем) ,които нашият капитан ще ни приготви барбекю, за
обяд на пясъчна ивица ,както само той го умее. Връщане в хотела. Възможност
за практика с Джанака. Практиките с него няма да бъдат строго фиксирани , а
ще бъдат спонтанни ,на свободен принцип ,според неговия безпогрешен усет.
Ще има възможност и за лични сесии .Вечеря. Парти с много танци и песни.
Възможна жива музика.
Допълнително заплащане 30 евро

ДЕН 10: Сутрешна гимнастика. Закуска. Днес е нашият последен пълен ден на
острова. Нека да използваме деня за разходки и покупка на сувенири, за някой
от пропуснатите водни спортове или просто да се изтегнем под парещите лъчи
на тропическото слънце, защото над вечер се отправяме към най-запомнящото
диво парти- на необитаем остров около огъня с много музика и танци ще
отпразнуваме красотата на живота. 16.00 часа е нашето приключение за вечерта.
Ще отидем на самотен остров на който ще посрещнем залеза и ще имаме
специална вечеря. Идеята е там да си направим по-късно лагерен огън и да се
забавляваме на макс под мотото - Да полудеем тази нощ. Ще има музика ,танци
,песни, изненади.. и всичко ,което пожелаем .Връщане в хотела. Това
приключение е включено в цената



ДЕН 11 : Закуска. Свободно време до отпътуване. Възможност за разходка из
Мале или приключение с подводница. Плаж ,релакс ,водни спортове ,шопинг 
сувенири ,подаръци от Малдиви ( ще ви заведем до магазинчета ,където ни
правят отстъпки ) .Освобождаване на стаите до 12 часа . По възможност ще
поискаме късно чекиране.Трансфер до летището в Мале. Отпътуване за
София.

                   Кой е наяшият специален гост?

Жан Пернърс или Джанака е системен терапевт, духовен психолог, водещ на
многобройни семинари и основател на Европейската Академия по Духовна
Психология (2013) 
 Музикант – Певец- Автор , издател на 5 CD-та с негови собствени песни и
композиции. Неговата първа книга („СИЛАТА НА) /” ДА ИЗЖИВЕЕШ
ИСТИНСКАТА СИ ИДЕНТИЧНОСТ“ е почти завършена и ще бъде публикувана
през пролетта на 2023 г.

Роден в Холандия, от ранно
детство той проявява дълбок
интерес към източната
философия, йога и личностно
развитие. По-късно учи духовна
психология и получава
магистърска степен от
Университета в Санта Моника, Лос
Анжелис. Завършва двугодишно
обучение за водещ на системни
семейни констелации в Инситута
Интегралис в Хамбург,
Германия.През последните15
години работи като терапевт и
водещ на семинари. 

Работил е като творчески терапевт, системен терапевт и групов терапевт в
най-напредналата духовна клиника в Германия: Хайлигенфелд в Бавария. От
2012 г. е учител и организатор на собствени семинари и курсове за
личностно развитие, наблягайки на нуждата от изживяване на истинската ни
идентичност и откриване на магията в живота. (ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА
ПЕПЕЛЯШКА). В България редовно води Системни (Семейни) Констелации с
уникален подход към личностното развитие и получава удивителни
резултати и дълбоко изцеление. 



              Ритрийт: "Тайната на взаимоотношенията"
                       Няколко думи от Джанака:

По време на нашето пътуване до Малдивите ще проведа семинар за
взаимоотношенията. Всеки знае, че това е ключова тема в живота. Но
знаем ли, че нашите взаимоотношения всъщност отразяват връзката ни
със самите нас? Знаем ли каква е причината за повечето раздели и как
можем да ги избегнем? 
 Темите, които ще разгледаме, ще бъдат представени под формата на
лекции и интерактивна работилница. При интерес или нужда от насоки
можете да ме посетите и за лична консултация. 
По-долу са някои от темите. 

- Изцеление на вашите ирационални вярвания за себе си и връзките ви
- Привличане на нов партньор или изцеление на минали връзки
- Завършване на недовършени дела, от минали връзки и родители
- Тайната на щастливата връзка
- Петте езика на любовта
- Емпатия и комуникативни умения
- Отдаденост и лоялност
- Тайната динамика във вашите взаимоотношения
- Констeлации

        ЗАБАВЛЕНИЕ – ПРИЯТЕЛСТВО – ЛЮБОВ – УЧЕНЕ И РАСТеж 
Идеята обаче е работилницата да бъде смислена и ценна за всеки един от
вас, затова ще се съсредоточим върху личните ви интереси и нужди! А най-
важното е да си прекараме добре заедно, да се смеем, дори и да плачем! 
КИТАРАТА И ПЕСНИТЕ ,ще бъдат част от нашето преживяване!

        

 
Той е Основател на Европейската Академия по Духовна Психология (2013) –
уникална образователна система за личностно развитие, основана на учене
чрез действие. Петте стълба на обучението са : 

 
- Прилагане на най-добрите методи на модерната психология в трио формат
- Метафизика
- Системни констелации
- Истинска духовност  
- Себеизразяване, Музика и Изкуства.

В лекцията той ще сподели с участниците, изхождайки от своя опит, как,
Живеейки Своята Истинска Идентичност, отваряме вратата към Магията!
Неговата енергия е положителна, вдъхновяваща и окуражаваща, но и земна
и с много чувство за хумор!


