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Μ Α Λ Δ Ι Β Ε Σ 

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η χώρα και οι άνθρωποι 
Μόλις 650 χλμ νοτιοδυτικά της Σρι Λάνκα  βρίσκονται οι Μαλδίβες  ένα συγκρότημα από 1.200 μικρά 
νησιά  ή απλώς αμμουδιές και ύφαλοι . Η έκταση τους  είναι 104.000 τ. Χλμ. και βρίσκονται κοντά στον 
Ισημερινό . Περίπου 200 από αυτά  κατοικούνται  ενώ 65  μόνο έχουν τουριστική υποδομή . Ο 
πληθυσμός τους είναι 270.000 κάτοικοι περίπου . Κάθε νησί είναι τόσο μικρό ώστε εξυπηρετεί μία 
ξενοδοχειακή μονάδα .Υπάρχει ένα  νησί για το αεροδρόμιο Hulule ,ένα  για την πρωτεύουσα Μale , ένα 
για την φυλακή , ένα για κάθε ξενοδοχειακό συγκρότημα . Η μετάβαση από το ένα νησί στο άλλο  
γίνεται με ταχύπλοο ή ελικόπτερο .Οι κάτοικοι είναι μουσουλμάνοι , επίσημη γλώσσα είναι η Dhivehi 
και η Αγγλική . Το κλίμα είναι τροπικό με υψηλές θερμοκρασίες  όλο τον χρόνο . Από τον Μάιο μέχρι τον 
Οκτώβριο  διαρκεί η περίοδος των βροχών .  
 

Είσοδος στις Μαλδίβες 
Για την είσοδό σας στις Μαλδίβες δεν απαιτείται βίζα και το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει ισχύ 6 
μήνες από την είσοδό σας στην χώρα. 
 

Διαφορά Ώρας 
+2 ώρες το καλοκαίρι και +3 ώρες το χειμώνα 
 

Εθιμοτυπία  
Η θρησκεία  τους επιτρέπει να χωρίζουν πολύ εύκολα. Αρκεί  ο άνδρας να πει στην γυναίκα του 3 
συνεχόμενες φορές σε χωρίζω. Υπάρχουν άνδρες που έχουν παντρευτεί πάνω από 20 φορές. Δεν  είναι 
τυχαίο ότι οι Μαλδίβες είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό διαζυγίων στον κόσμο. Λόγω 
θρησκείας απαγορεύεται ο γυμνισμός. 
  

Κλιματικές Συνθήκες 
Το κλίμα είναι τροπικό με υγρασία και ετήσια θερμοκρασία γύρω στους 24 – 30º C όλο το χρόνο και 
έχουν 2 περιόδους μουσώνων, Ιούνιο έως Σεπτέμβριο και Νοέμβριο έως Ιανουάριο. 
   
Γλώσσα 
Η Σουαχίλι είναι η εθνική τους γλώσσα, όμως τα Αγγλικά ομιλούνται σχεδόν παντού. 
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Νόμισμα 
Το συνάλλαγμα που συνιστάται να έχετε μαζί σας είναι Δολάρια Αμερικής. Είναι πιο εύκολο για να τα 
ανταλλάξετε και οι πιστωτικές κάρτες γίνονται αποδεκτές στα περισσότερα ξενοδοχεία. Το νόμισμα 
τους είναι η ρουφίγια η οποία υποδιαιρείται  σε 100 Λααρί. Κυκλοφορούν  χαρτονομίσματα των 500, 
100, 50, 20, 10, 5, 2 ρουπιών. Οι συναλλαγές γίνονται παντού με Δολάριο Αμερικής.  
Φαγητό 
Τα πιάτα που σερβίρονται στα ξενοδοχεία είναι τοπική κουζίνα αλλά και ευρωπαϊκή. Από τα τοπικά 
εδέσματα προτείνουμε να δοκιμάσετε τα διάφορα τηγανητά που είναι ένα μίγμα από κρέας ή ψάρι 
βουτηγμένο μέσα σε ρυζάλευρο με κρεμμύδι, σκόρδο ή τσίλι. Από φρούτα θα βρείτε σε αφθονία τα 
εξωτικά, κρέμα με παπάγια μέχρι κόκκινες(!) και τηγανητές μπανάνες. 
Νερό 
Το νερό, όπως σε όλες τις τροπικές χώρες δεν είναι ασφαλές, γι’ αυτό πρέπει να πίνετε ΜΟΝΟ 
εμφιαλωμένο. Έχετε πάντα μαζί σας μία φιάλη κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 Ηλεκτρικό Ρεύμα 
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 220V. 
 Φιλοδωρήματα 
Δεν είναι απαραίτητα, είναι όμως πάντα ευπρόσδεκτα. 
  

Φάρμακα - Ιατρική Περίθαλψη 
Δεν απαιτούνται εμβόλια. Απαραιτήτως να έχετε μαζί σας τα φάρμακα που παίρνετε συνήθως και 
επιπλέον ένα κουτί πρώτων βοηθειών που να έχει: Αυτοκόλλητους επιδέσμους, Ελαστικούς επιδέσμους 
Αντισηπτική κρέμα, Παυσίπονα, Αλοιφή για τα τσιμπήματα των εντόμων, Ταλκ, Αντικουνουπικά σπιράλ, 
Εντομοαπωθητικό, Χάπια για διάρροια και στομαχόπονους. 
 Ενδυμασία 
Συνιστάται ελαφρός ρουχισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καπέλο, γυαλιά και αντηλιακή κρέμα 
για την προστασία σας και μόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να φοράτε ρούχα με μακριά 
μανίκια. Στα περισσότερα ξενοδοχεία απαιτείται για το δείπνο το ντύσιμό σας να μην είναι σπορ (όχι 
σορτς και πέδιλα). 

Θαλάσσια σπορ  
Δεν είναι  τυχαίο ότι οι Μαλδίβες  συγκαταλέγονται  στις πέντε καλύτερες τοποθεσίες στον κόσμο  για 
καταδύσεις. 
Ελεύθερες  καταδύσεις ή με μπουκάλες  μπορούν να οργανωθούν από το ξενοδοχείο σας  και να σας 
προμηθεύσουν  με μάσκα , βατραχοπέδιλα ,  αναπνευστήρα  ενώ στις βαθύτερες  βουτιές θα 
αναλάβουν οι σχολές καταδύσεων. Ο βυθός  των Μαλβίδων  είναι ασύλληπτης  ομορφιάς και θα 
συναντήσετε  πολύχρωμα τροπικά ψάρια , τεράστια  χταπόδια  και αστερίες , καβούρια , θαλάσσιες 
χελώνες , γκρι καρχαρίες , φάλαινες , string rays , mantas , και πανέμορφα κοράλλια. Εάν δεν είστε 
λάτρης του βυθού μπορείτε να ασχοληθείτε  με το σκι , την ιστιοπλοΐα  και το windsurfing.  
 

Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ : 119  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : 102  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : 118  
 

Αγορές 
Χειροποίητα ξύλινα διακοσμητικά , μικροαντικείμενα , πολύχρωμα  υφάσματα  και παραδοσιακά  
χειροποίητα μουσικά όργανα  όπως το bodu berou  drum. Προσοχή στην παράνομη πώληση κοραλλιών 
και κελυφών χελώνας  που επιφέρουν μεγάλα  πρόστιμα στους παραβάτες. 
 
**Μεταφορες απο/προς αεροδρομιο-ξενοδοχειο** 
Μετά την παραλαβή των αποσκευών σας θα κατευθυνθείτε στον ειδικό χώρο με όλα τα ξενοδοχεία της 
χώρας , έτσι ώστε να τους παραδώσετε τα voucher και τα εισιτήρια σας για να σας κατευθύνουν στο 
χώρο για την μεταφορά σας στο ξενοδοχείο. Η μεταφορά από το αεροδρόμιο στο νησί που αφορά η 
εκδρομή θα γίνει, ανάλογα με την απόσταση, με τις τοπικές βάρκες με εξωλέμβιο μηχανή (dhoni), 
ταχύπλοο, ελικόπτερο ή υδροπλάνο. 


