MALDIVE
Ora: GMT +5.
Limba: Dhivehi este limba nationala. Engleza este raspandita, alaturi de gemana, franceza, italiana si japoneza, vorbita de personalul
din resorturi.
Clima: Clima din Maldive este calda tot anul si cu toate ca umiditatea este relativ inalta, briza constanta a marii contribuie la circulatia
aerului. Perioada optima pentru a merge in Maldive este intre luna decembrie si aprilie, in timpul sezonului uscat. Acesta este si
sezonul de varf si resorturile nu numai ca sunt mult mai scumpe, dar si adesea nu mai au locuri. Sezonul umed este intre lunile aprilie si
octombrie si este perfect pentru cei care practica scufundarile.
Moneda: Moneda oficila este Rufiya Maldiveza (MVR) si are ca subdiviziune 100 laari. Resorturile din Maldive sunt in general
scumpe si turistii trebuie sa se asigure ca au fonduri suficiente pentru intreaga perioada a sederii. Nu exista ATM-uri iar cecurile de
calatorie sunt folosite rar, insa exista facilitati pentru preschimbarea valutei in resorturi si la banci. Se accepta majoritatea cartilor de
credit in majoritatea resorturilor si hotelurilor. Bancile sunt inchise in zilele de vineri si duminica.
Bacsisuri: Oficial, bacsisurile nu se incurajeaza in Maldive, insa daca serviciile sunt de calitate este un obicei sa se dea bacsisuri la
ospatari si la personalul din hotel (daca nu cumva taxa pentru aceste servicii a fost adaugata in nota de plata).
Maldive este un grup de insule de corali din Oceanul Indian situat la sud vest de Sri Lanka, format dintr-un arhipelag de 26 de
atoli principali. Maldive este un paradis pentru relaxare si odihna dar si pentru practicarea sporturilor acvatice. Fiecare hotel este situat
separat pe o insula cu plaja superba, nisip alb si apa turcoaz transparenta cu o bogata viata marina, cu mii de specii de pesti viu colorati.
Cele mai populare locuri din Maldive sunt Atol Ari, North Male Atol şi South Male Atol. Bineînţeles, nici Lhaviyani Atol, Kaafu
Atol sau Nilandhe Atol nu vă vor dezamăgi! Orice destinaţie vă veţi alege, veţi petrece cu siguranţă o vacanţă de-a dreptul unică.
Activitati
Parapanta
Parapanta este o maodalitate excelenta de a explora splendoarea insulelor si locurile care abunda in corali. Doar resorturile mai mari
ofera parapanta ca si activitate, iar cei care o fac ofera si cursuri pentru incepatori.
Scufundari si snorkelling
Apa tropicala din Maldive vibreaza de vietati marine exotice si si este plina de corali. Unele dintre locurile unde se practica
scufundarile pot fi explorate din resorturi sau in cadrul excursiilor de “safari sub apa”. Majoritatea resorturilor au si scoli de scufundari
si facilitati pentru inchirierea de echipamente, inclusiv camere subacvatice. Unele dintre cele mai bune locuri pentru scufundari din
Maldive sunt situate in Victory Wreck, Mushimasmingili Thila, Guraidhoo, Kuda Rah Thila si Riftul Banana.
Pescuit
Pescuitul pe timp de noapte este un sport unic in Maldive si foarte agreat de turisti. Conditiile din Maldive creeaza o oportunitate
perfecta de a va relaxa sub cerul instelat in timp ce pescuiti.
Windsurfing
Lagunele din imprejurimile insulelor sunt perfecte pentru windsurfing. Majoritatea resorturilor au scoli de windsurfing si facilitati
pentru inchirierea de echipamente.

Atracţii turistice
Maldive este un paradis pentru aventurieri şi iubitorii sporturilor. Toate staţiunile din insule oferă facilităţi pentru ski pe apă, jetskiing,
surf, snorkeling, navigaţie sau baschet şi volei de plajă. Male, situată pe Atolul Male de Nord, Kaafu Atoll, este capitala insulelor
Maldive. Centru al turismului din Maldive, Nord-Male are cel mai mare numar de statiuni. Este situat foarte aproape de aeroport. Se
pot vizita Muzeul Naţional şi Parcul Sultan, situat în apropierea muzeului, Hukuru Miski, o veche moschee, Moscheea Vinerea Mare,
clubul Babuna. Pentru shopping există Singapore Bazaar, cu produse locale, tradiţionale, dar şi de import. Facilităţile de cazare sunt
numeroase, hotelurile fiind comfortabile şi oferind suficiente spaţii de cazare.
Viza Maldive
La intrarea in tara se aplica viza turistica valabila 30 de zile. Pasaportul trebuie sa fie valabil minim 6 luni de la data terminarii
calatoriei.
Pentru a calatori in Insulele Maldive, in scop turistic, vi se acorda o viza cu valabilitate de 30 zile in sistem VOA, la sosirea pe
aeroport. Pentru obtinerea acesteia, aveti nevoie de pasaport , un bilet care sa indice destinatia urmatoare, daca aceasta exista, sa faceti
dovada detinerii fondurilor necesare cheltuielilor pe durata sejurului (150USD/ZI) sau sa prezentati rezervarea de la hotel.
Note privind documentele de intare in tara
Pasapoartele trebuie sa fie valabile pe durata presupusa a sederii. Toti turistii trebuie sa posede bilete si documente de calatorie pentru
intoarcerea in tara de origine. Turistii care ajung in Maldive fara o rezervare la hotel sau o invitatie din partea unui rezident din
Maldive trebuie sa aiba asupra sa cel putin 30 USD/zi/persoana pentru intraga perioada de sedere.
Cand sa vizitezi Maldive?
Daca vreti cateva ore in plus de soare, atunci trebuie sa vizitati insula intre decembrie si aprilie, cand este si apogeul sezonului secetos.
Totusi aceasta perioada este si cea mai aglomerata din punct de vedere turistic – statiunile sunt ocupate, iar preturile sunt ceva mai
ridicate. Perioada sarbatorilor de iarna este cea mai aglomerata. Intre mai si noiembrie vremea este calda, insa poate fi innorat,
umiditatea este ridicata si musonul de sud-vest aduce ploi si furtuni. Se spune ca in lunile de tranzitie – noiembrie si aprilie – apele sunt
mai limpezi si scufundatorii au o vizibilitate mai mare.
SPECIAL: ACTIV TOURS & TRAVELS este, de 14 ani (din 2003), touroperator pe toate destinatiile (leisure, parcuri de
distractie, citybreak, croaziere, vacante exotice), partener DERTOUR, ITS, TUI-TC, PULLMANTUR!
EVENTURIA este PRODUSUL NOSTRU specializat pe pachete turistice de evenimente (concerte, evenimente sportive)!
Pachetele noastre ACTIVTOURS (vacante pentru familii, croaziere pe marile si oceanele lumii, vacante exotice, vacante
honeymoon, vacante la cheie, vacante pe gustul fiecaruia) sunt concepute pentru a răspunde nevoilor Dvs., hotelurile din
oferta/ofertele promovate fiind ”picătura din oceanul” pachetelor disponibile în oferta noastră și a furnizorilor noștri - Dvs. ne
puteți cere oferte și cotații pentru orice altceva - vacanta, eveniment sau hotel, dar numai în pachet :)! Pachetele noastre sunt
speciale și se supun unor reguli speciale de rezervare si confirmare, care va vor fi comunicate!
Consultanții noștri de travel sunt dedicați Dvs. și nu uitați: NOI SUNTEM PROFESIONIȘTII DE CARE AVEȚI NEVOIE
PENTRU O VACANȚĂ REUȘITĂ deoarece, inca din 2003, NOI ȘTIM CĂ VACANȚA DVS. ESTE IMPORTANTĂ :)!
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