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ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

 
 

Οι Μαλδίβες είναι ακαταμάχητες με τις λευκές παραλίες, την τιρκουάζ 
θάλασσα, τις γαλάζιες λιμνοθάλασσες, την πολύχρωμη θαλάσσια ζωή και 
τους πολλούς φοίνικες. Με θερμοκρασία γύρω στους 30 C όλες τις μέρες 
του χρόνου, οι Μαλδίβες είναι ένα όνειρο που γίνετα ι πραγματικότητα ανά 
πάσα στιγμή. Η νόστιμη κουζίνα, το εξαιρετικά φιλικό προσωπικό παντού 
και οι πολλές ευκαιρίες χαλάρωσης κάνουν αυτή τη χώρα να αξίζει να 
επισκεφτείτε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
island hopping ανάμεσα στα νησιά των Μαλδίβων.  
 
Πληροφορίες για το ταξίδι : 

➢ Διάρκεια πτήσης περίπου 8-12 ώρες (εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία 
που θα επιλέξετε και την αναμονή στον ενδιάμεσο σταθμό) 

➢ Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ  
➢ Δεν απαιτούνται εμβόλια   

 

Πότε να επισκεφτείτε τις Μαλδίβες 

Το κλίμα είναι ζεστό και ηλιόλουστο όλο το χρόνο με θερμοκρασίες περίπου 24-32Ο C. 

Συναντάμε δύο εποχές μια περίοδο ξηρασίας και μια υγρή, βροχερή περίοδο. Η 

καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε τις Μαλδίβες είναι από τον Νοέμβριο έως τον 

Απρίλιο την ξηρή περίοδο.  
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Μην παραλείψετε κατά τη διαμονής στον επίγειο αυτόν παράδεισο : 

➢ Κρουαζιέρα με δελφίνια – αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία, ειδικά, αν δεν 

έχετε ξαναδεί άγρια δελφίνια. Tip : να πραγματοποιήσετε την εξόρμηση την 

ώρα του ηλιοβασιλέματος  

➢ Απολαύστε μαγικές θεραπείες στα Spa των resorts, Που ξεκουράζουν ιδανικά 

σώμα & πνεύμα 

➢ Κολυμπήστε στον Ινδικό Ωκεανό! Εξερευνήστε τον βυθό είτε κάνοντας 

snorkeling ή καταδύσεις 

 

Ντύσιμο 

Με τον ήλιο να λάμπει όλο το χρόνο και τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορείτε να 

ετοιμάσετε την τσάντα σας με τα πιο όμορφα μπικίνι σας και τα αγαπημένα σας 

καλοκαιρινά φορέματα και ρούχα. Αφήστε τα χειμωνιάτικα ρούχα και τις έγνοιες στο 

σπίτι! Φροντίστε να έχετε ευπρεπή ρούχα για τα εστιατόρια καθώς δεν ενδείκνυται να 

φοράτε μαγιό ή σορτς κατά τη διάρκεια των γευμάτων.  

 

Διαφορά ώρας + 3 ώρες τον Χειμώνα / + 2 ώρες το Καλοκαίρι   

Τηλεφωνικός κωδικός  +960 – για να καλέσετε Ελλάδα πληκτρολογείτε 0030  

Ηλεκτρικό Ρεύμα 230 V 

 

Νόμισμα 

Το επίσημο νόμισμα των Μαλδίβων είναι το Rufiyaa. Έίναι απίθανο να χρειαστείτε 

μετρητά καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής σας, όλες οι αγορές, συμπεριλαμβανομένων 

των γευμάτων, των ποτών και των δραστηριοτήτων χρεώνονται σε δολάρια και 

διακανονίζονται με πιστωτική κάρτα, επομένως δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για τη 

μεταφορά χρημάτων εκτός και αν επιλέξετε να επισκεφτείτε ένα τοπικό νησί. Κάθε 

θέρετρο στις Μαλδίβες δέχεται σημαντικές πιστωτικές κάρτες, όπως MasterCard, Visa 

και Amex. Τα θέρετρα θα χρεώσουν τα πάντα στο δωμάτιό σας και όλες οι αγορές 

μπορούν να διευθετηθούν με πιστωτική κάρτα κατά το check out.  

Αν και το φιλοδώρημα δεν είναι συνηθισμένο στα τοπικά εστιατόρια, τα περισσότερα 

θέρετρα προσθέτουν φόρο υπηρεσιών 10% έως 12,5% σχεδόν σε όλα. Συνιστάται 

επίσης να δίνετε φιλοδώρημα στο προσωπικό του δωματίου σας ή στον μπάτλερ στο 

τέλος της διαμονής σας.  

 

Σας ευχόμαστε Καλό ταξίδι & Καλές διακοπές ! 


