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Vaixell Iruvai 

 
 

El Iruvai, que significa “Estació Assolellada” en Dhivehi, és un vaixell de fusta construït en 2008 per artesans locals a 

Maldives. La fusta utilitzada per a la construcció del vaixell és també local i és resistent a l'aigua salada. El vaixell es 

reparteix en 3 cobertes amb àrees interiors i exteriors per a menjar, saló i bar, solarium amb “tumbones” entre 

altres. Durant els creuers de set dies els nostres hostes podran gaudir del busseig, snorkel en els millors esculls, 

excursions a illes locals, pesca i de la navegació entre fantàstiques illes per aquestes aigues cristal·lines. Totes les 

cabines són d'ocupació doble amb quatre llits en la coberta inferior, 3 llits en la coberta superior i una Màster Suite 

amb llit de matrimoni, banyera i dos rentamans en el bany. Totes les habitacions tenen bany privat amb aigua 

calenta i freda i gaudeixen d'un sistema d'aire condicionat basat en refredament d'aigua marina amb control privat 

de temperatura. Disposa de 7 cabines dobles + 2 suites (màxim 18 persones). 
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RUTA 4 ATOL·LONS (7 NITS) 

 

 

 

La ruta 4 atol·lons és la ruta idònia per a la primera vegada 

que es visita Maldives. És la més completa perquè en ella es 

reuneix tota la diversitat que podem trobar en aquest 

arxipèlag, des dels grans pelàgics fins a les més variades 

espècies que es concentren en els esculls. 

A més, la ruta 4 atol·lons és la ruta perfecta per a realitzar en 

qualsevol moment de l'any, perquè independentment del 

monsó, és gairebé segura la visió del tauró balena i les 

mantes. 
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ALTRES ITINERARIS 

 

 Ruta 4 atol·lons: Male nord, Male sud, Ari i Felidhoo 

 Ruta Sud: Gaafu, Alifu, Fomulhaa i Addu 

 Ruta Top (12 nits): Mulanu, Taa, Gaaf Alif, Foomulah, Laamoo, Felidhoo, Male nord i Male sud. 

 Ruta especial estiu (9 nits): Ari nord, Ari sud, Rasdhoo, Felidhoo, Male sud i Baa Atoll. 

 Ruta Top (15 nits): Mulaku, Taa, Gaaf Alif, Foomulah, Laamoo, Felidhoo, Male nord, Male sud i Ari. 

 

 
 

SERVEIS INCLOSOS 

 Allotjament a bord segons les nits contractades 

 Pensió completa 

 Aigua, te i cafè 

 Trasllats aeroport final – vaixell – aeroport 

 Programa de busseig contractat 

o 18 immersions amb el creuer de 7 dies 

 Ampolles de busseig 12L i ploms 

 Guies 

 

SERVEIS NO INCLOSOS 

 Vols 

 Equip de busseig 

 Refrescs i/o begudes alcohòliques 

 Ampolles de busseig 15L 

 Taxes locals: 160€ (creuer de 7 nits), 200€ (creuer 9-10 nits), 220€ (12 nits) i 250€ (15 nits) 

 Service Tax: 100€ persona (creuer de 7 nits), 120€ (9-10 nits), 150€ (9-13 nits) i 150€ (+13 nits) 
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 Nitrox gratuït 

 Wiffi no disponible però sí un mòdem a disposició del client per l’ús de la seva targeta SIM. Hi ha targetes 

SIM lliures a l’aeroport (35$ aprox.) per a tota la setmana i es por compartir entre dues persones. 

DATES I PREUS 

 

RUTA 4 ATOL·LONS (7 NITS) 

30 JULIOL AL 6 D’AGOST 1.250 € 

6 D’AGOST AL 26 DE NOVEMBRE (EXCEPTE SETEMBRE) 1.495 € 

DEL 26 NOVEMBRE AL 29 D’ABRIL (EXCEPTE IMMACULADA I SETMANA SANTA) 1.620 € 

DEL 5 AL 12 DESEMBRE (PONT) 1.680 € 

DE L’1 AL 8 D’ABRIL (SETMANA SANTA) 1.680 € 

DEL 29 D’ABRIL AL 2 DE JUNY 1.410 € 

 

RUTA 12  (12 NITS) 

DEL 22 DE GENER AL 3 DE FEBRER 3.125 € 

DEL 18 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ 3.125 € 

 

Consultar descomptes per a grups a partir de 6 persones. 
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