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INFO UTIL
Acte necesare: Cetatenii romani nu au nevoie de viza in prealabil pentru a intra in Maldive. Se acorda viza la punctul
de trecere frontiera, pentru maximum 30 de zile, la intrarea in tara. Documente necesare pentru obtinerea vizei de
intrare: Pasaport valabil cel putin inca 6 luni de la data de incepere a calatoriei.
Incepand cu data de 1 noiembrie 2015, turistii care ajung in Maldive sunt obligati sa plateasca Taxa Verde. Aceasta
este in valoare de 6 USD / zi / persoana.
Nume: Republica Maldive
Capitala: Male
Asezare: Stat insular – 9 ATOLURI grupate, situat in Oceanul Indian (arhipelag coraligen) in sudul Asiei, 400 km
sud-vest de Sri Lanka. Arhipelagul se intinde pe aproximativ 100 km de o parte si de alta a ecuatorului.
Moneda: Rufiyaa - MVR
Fus orar: UTC +5
MOTIVE PENTRU A VIZITA MALDIVE
1. Plajele exotice cu nisip fin si apa cristalina a oceanului, precum si vegetatia luxurianta tropicala
2. Gama variata de sporturi acvatice ce se poate practica in fiecare resort
3. O mare diversitate de resorturi in locatii exclusiviste
4. Viata subacvatica diversa si spectaculoasa - pentru diving si snorkeling
5. Spa-uri luxoase, adevarate refugii in mijlocul minunatelor ape albastre ale Oceanului Indian
6. Maldive este un paradis al relaxarii
7. Pentru atmosfera romantica
8. Capitala Male
Maldive este o destinatie exotica unica, cu peisaje superbe, o alegere minunata pentru o vacanta de vis, unde te
poti relaxa cu adevarat, departe de zgomot, de agitatie si de stres, o destinatie romantica unde te poti regasi pe tine si
pe cel de langa tine.
Singura descriere care s-ar potrivi acestui grup de insule luxuriante, fiecare cu propriul recif de corali lucrat
artistic de mana uimitoare a naturii si lagune de peruzea, plutind in idilicul Ocean Indian, este “Raiul pe pamant”. Aici
corpul se intareste prin scufundari, inot si bai de soare, iar sufletul renaste la privirea apusurilor spectaculoase.
Confortul si luxul sunt criterii de referinta oriunde ai alege sa stai in Maldive. Vei intalni insule salbatice, netulburate
de prezenta omului, pe care le poti chiar inchiria pentru o perioada sau poti petrece un sejur de neuitat intr-un resort
superb, unde totul este gandit si facut pentru desfatarea ta. De la vilele pe apa, luxoase si exclusiviste, din care poti
cobori direct in gradina de corali din ocean, la bungalow-urile cu jacuzzi de pe plaja, adevarate sanctuare aflate pe

malul marii, sau vilele inconjurate de gradini luxuriante, optiunile de cazare din Maldive reflecta in mod clar gusturile
si inclinatia spre diversitate a clientilor.
Link util MALDIVE: https://visitmaldives.com/
Alte informatii utile pentru calatorie MAE: http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2
Mai multe despre MALDIVE: Zone verzi luxuriante invaluite de ape turcoaz orbitoare, plaje cu nisip alb,
palmieri inalti inclinati spre mare, recife de corali colorate si unele dintre cele mai incredibile vieti subacvatice de pe
planeta noastra, cu toate acestea va intampina Maldivele. Maldive, cunoscut sub denumirea oficiala de Republica
Maldive si cu o suprafata totala de 823 km de la nord la sud si 130 km de la est la vest, este un arhipelag situat
in Oceanul Indian, la Sud de India si de Sri Lanka. Insulele Maldive cuprind aproximativ 1190 de insule mici de
corali, grupate in 26 de atoli naturali (grupuri de insule) formati din lanturi de insule, existand canale de diferite
dimensiuni intre acestia utilizate pentru navigatie. Pentru o functionare administrativa eficienta, cei 26 de atoli sunt
clasificati in 20 de diviziuni administrativeplus capitala, Male. Insulele sunt diferite, unele sunt barne de nisip, in
timp ce altele sunt insule tropicale, cu vegetatie luxurianta, inconjurate de recife de corali, lagune turcoaz pline de
viata marina si plaje cu nisip alb. Din numarul total de insula doar 200 sunt locuite, 80 sunt amenajate drept statiuni
turistice in sine, iar cea mai mare insula este Gan ce face parte din diviziunea administrativa Laamu Atoll, pe ea
fiind situat unul dintre cele doua aeroporturi din Maldive, Aeroportul Gan.
Male, capitala Maldivelor, gazduieste o tremie din populatia sa totala si este centrul sau comercial, turistic si
politic. Se poate ajunge aici aterizand pe cel mai mare aeroport al arhipelagului, Aeroportul Male, iar apoi se poate
prelua unul dintre feriboturile care ofera curse regulate. Este alcatuit din cinci districte: patru pe insula Male - Male
Atoll,si unul pe Vilingili, insula la vest de Male, la doar 10 minute de mers cu barca. Aeroportul International Male se
afla pe Insula Hulhule, la cateva mile nord-est de oras. Odata ce ajungeti in Male, veti fi intampinati de un steag urias
situat in Piata Republicii care arata cu mandrie culorile nationale ale Maldivelor. Centrul Islamic se gaseste, de
asemenea, langa piata, cunoscut pentru o arhitectura excelenta, incorporata de conceptele traditionale maldiviene si
islamice. Cladirea gazduieste cea mai mare moschee din Maldive, numita dupa eroul national al tarii, Sultanul
Muhammad Thakurufaanu Al Auzam. Moscheea de Vineri este un testament pentru mestesugul maldivian, fiind
construita in principal folosind pietre de corali. Orasul mai cuprinde o serie de atractii importante precum: Palatul
Prezidential, Parcul Sultan si Muzeul National ce fac parte din vechile palate ale Sultanului Ibrahim Iskandar I.
In ceea ce priveste activitatile, pescuitul de noapte este o forma speciala de divertisment, in care va puteti
bucura de linistea noptii sub cerul instelat in timp ce pescuiti si incheiati seara cu un gratar preparat din captura
proprie. Statiunile ofera, de asemenea, posibilitatea de a savura frumusetea Maldivelor din aer, unele statiuni oferind
zboruri organizate cu hidroavionul. Spa-urile din Maldive sunt amestecul perfect de terapii luxoase, experiente de
sanatate si frumusete si stimulare senzoriala, completate de frumusetea tropicala a zonei. Spa-urile ofera un numar
mare de terapii si facilitati, variind de la aromoterapie si masaj pana la jacuzzi si saune. Multe dintre tratamente
combina terapiile asiatice traditionale cu tehnicile spa europene clasice. In Maldive activitatile sportive
precum snorkelingul, scuba-daiving-ul in Banan Reef, si surfing-ulsunt extrem de populare. Cel mai bun sezon
pentru surfing in Maldive este in timpul musonului de sud-vest, din aprilie pana in octombrie, iar cele mai mari
valuri se regasesc, de obicei, din luna iunie pana in septembrie.
Maldivienii sunt apreciati in intreaga lume pentru ospitalitatea si afectiunea fata de oaspetii lor. Una dintre cele
mai cunoscute manifestari culturale care implica cantari si dansuri se numeste "Bodu Beru". O vizita in Maldive nu
numai ca garanteaza cea mai buna vacanta din viata dumneavoastra, dar va ofera, de asemenea, o expunere la o mare
experienta culturala.
Situat la sud-vest de Sri Lanka si India, Maldive este o natiune insulara care formeaza una dintre cele mai
iconice locatii ce se gasesc oriunde in Oceanul Indian. O destinatie de vacanta extrem de populara, Maldive, este o
zona tropicala, iar clima sa prezinta foarte putine schimbari, in ciuda faptului ca exista doua sezoane distincte si bine
definite:sezonul uscat sau al musonului de nord-est si sezonul umed sau al musonului de sud-vest. Sezonul uscat
vede un mare aflux de vizitatori, deoarece oamenii calatoresc din intreaga lume pentru a incerca climatul unic si exotic
al Maldivelor. Sezonul uscat incepe la sfarsitul lunii noiembrie si aduce vreme uscata si soare pana la inceputul lunii
aprilie. Exista o estimare de 8 ore de soare in fiecare zi in timpul sezonului uscat, in timpul caruia temperatura apei
ramane ridicata, la 25 grade C. Sezonul umed este caracterizat de vanturi puternice si de ploaie, iar acestea dureaza
din mai pana in noiembrie. Pe tot parcursul anului, temperatura ramane aproape aceeasi in Maldive, variind de la

aproximativ 31 grade C in timpul zilei la 23° C in timpul noptii. Cel mai bun moment pentru a vizita Maldivele se
desfasoara in perioada ianuarie- mijlocul lunii aprilie, deoarece este cea mai uscata perioada a anului. Daca doriti sa
calatoriti in vara, puteti alege insulele sudice, care sunt mai putin expuse musonului sud-vestic, deci sunt mai putin
afectate de vant si mai insorite si sunt de asemenea protejate de cicloanele tropicale.
VIZA: Pentru a ajunge in Maldive aveti la dispozitie viza de tipul Visa on Arrival / Viza la Sosire – VOA,
valabila maxim 30 de zile. Se poate obtine cand sositi pe cele doua aeroporturi din Maldive – Male si Gan, prezentand
pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data sosirii, dovada continuarii calatoriei dupa sederea in Maldive, de exemplu
biletul de avion, dovada mijloacelor financiare (150 USD / zi) sau rezervarea confirmata la o unitate de cazare din
Maldive.
ZBOR: In Maldive se poate ajunge prin intermediul zborurilor cu o escala in Moscova, operate de catre
companiile aeriene: Aeroflot Russian Airlines, Quatar Airways, Tarom, Lufthansa, durata zborului cu escale incluse
pornind de la 18 ore, la un tarif estimativ de 670 de euro/ persoana, aterizand pe Aeroportul International
Ibrahim Nasir Male, situat la aproximativ 5 km de capitala, Male. De asemenea, plecarea se poate face atat
din Budapesta, Ungaria cat si din principalele orase din Romania.
Cat priveste TRANSFERURILE, pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in oricare dintre
Atoluri, aveti la dispozitie curse zilnice, cu barca rapida, cu o durata de 2 ore si 30 de minute, la un tarif estimativ
de 50 – 80 euro / persoana dus – intors, transferul cu feribotul, avand o durata de 8 ore si costa in jur de 45 euro /
persoana dus – intors, sau cu un zbor intern, ajungand la destinatie in 30 de minute, la un tarif ce porneste de la 110
euro /persoana/ sens/doar dus si trebuie neaparat ca zborul de sosire sa fie pana in ora 14:30.
Toate tarifele sunt informative si trebuie reconfirmate/verificate doar in momentul blocarii lor ferme printr-o
rezervare punctuala.
1. Atolul Addu, cunoscut anterior si sub numele de Seenu Atoll, este cel mai sudic atol din Maldive. Addu Atoll,
impreuna cu Fuvahmulah, situat la 52 km nord de acesta, extind Maldivele in emisfera sudica. Atolul se afla la 541 km sud de
capitala, Male, fiind compus din 23 de insule. Cele sase insule locuite aici sunt cunoscute in mod colectiv ca orasul Addu,
datorita faptului ca toate, cu exceptia uneia, sunt conectate prin poduri si sosele, creand la cei 14 km ai sai cea mai lunga intindere
continua de drum din tara. Orasul Addu este alcatuit din zonele locuite ale Atolului Addu, si anume insulele naturale Hulhudhoo,
Meedhoo, Maradhoo, Feydhoo si Hithadhoo. Addu este principalul centru economic si administrativ din atolii sudici si singurul
care poate concura cu orasul Male din punct de vedere al dimensiunii si importantei. Exista resorturi de lux aici, pensiuni si o serie
de oportunitati excelente de scufundari. In plus, fata de zonele incluse ca parte a orasului Addu, Atolu Addu are o serie de insule
nelocuite, inclusiv Insula Gan, pe care se afla Aeroportul International Gan, unul dintre cele doua existente in Maldive. Spre
deosebire de alti atoli din Maldive, orasul Addu poseda o ancorare naturala in bazinul orasului, deoarece atolul este inconjurat de
insule mari. Acest lucru are ca rezultat un port natural care este foarte calm si sigur pentru navele maritime in orice moment si nu
este afectat de schimbarile sezoniere.
Atolul are patru canale care conduc catre laguna. In partea de nord se afla Kuda Kandu si Maa Kandu, in sud Gan Kandu, iar
vastul Villingili Kandu este la sud-est. Orasul Gan este cunoscut in primul rand pentru aeroportul sau, care este al doilea cel mai
mare aeroport din Maldive si o faimoasa baza aeriana pentru British Royal Air Force in timpul celui de-al doilea razboi mondial.
Astazi, insula si-a canalizat vechea importanta militara in favoarea turismului si incet se ridica pentru a deveni unul dintre cele mai
populare locuri din Atolul Addu. Nu este doar accesibilitatea, multumita aeroportului, cea care atrage turistii aici, ci si micile
restaurante pescaresti si intinderile de nisip stralucitor. Insulele din acest atol au caracteristici unice, fiind protejate de furtunile si
de valurile inalte ale Oceanului Indian prin barierele de recifi. Atolul Addu detine, de asemenea, o bogatie deosebit din punctul de
vedere al faunei in special delfini si balene. Pasarile albe cunoscute sub numele de " dhondheeni" dau atolului o unicitate aparte,
deoarece se gasesc numai in acesta din toate zonele Maldivelor. Atolul Addu este singura zona din Maldive care nu a fost afectata
de albire coralilor in 1998. Sudul Maldivelor a fost crutat de curentii oceanici "prea calzi" (El Nino); coralile colorati si sanatosi
existand in zona. Inchiderea insulelor locale sunt Feydhoo si Maradhoo, care leaga multe alte insule printr-un drum denumit Link
Road.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Atolul Addu – Aeroportul Gan, aveti la dispozitie zboruri directe
zilnice, cu o durata de 1 ora si 35 de minute, la un tarif estimative de 210 euro / persoana / dus – intors.
2. Atolul Alif, cunoscut si sub denumirea de Atolul Ari de Nord sau Ari Atholhu Uthuruburi este o diviziune
administrativa a Maldivelor. A luat fiinta pe 1 martie 1984, combinand sectiunea nordica a Atolului Ari, micul Atol
Rasdhukuramathi si insula izolata Thoddoo. Multe dintre insulele din acest atol au fost locuite din timpuri stravechi si au
ramasite arheologice din perioada budista maldiviana. Separarea Atolului Ari (fostul Atol Alifu) intr-o sectiune nordica si una
sudica a format cele mai recente doua diviziuni administrative ale Maldivelor, si anume Atolul Alifu Alifu si Atolul Alifu
Dhaalu. Atolii sunt alcatuiti din insulele locuite si insula nelocuita, o definitie care includ insulele - resort, insulele aeroportului si
insulele industriale. Maalhos este, din punct de vedere geografic, cea mai vestica insula a atolului si a doua cea mai vestica
insula locuita dupa Maamakunudhoo, iar aici s-au gasit o serie de ramasite budiste Vajrayana care atrag turistii

curiosi. Rasdhoo este capitala diviziei administrative Atolul Ari de Nord. Curse regulate cu feribotul opereaza intre aceasta si
capitala Maldivelor - Male, precum si intre celelalte insule locuite ale atolului. Puteti petrece multe ore de neuitat, de relaxare,
inot, snorkeling, savurand un gratar de peste proaspat plus scufundari in Atolul Alif. Visele devin realitate in acest atol exotic.
Insula Rasdhoo este una dintre destinatiile cele mai populare printre amatorii de scufundari. Insula este situata la 56 kilometri
vest de Male, avand o lungime de aproximativ 500 metri si o latime de aproximativ 600 metri. Plaja Bikini are o lungime de 100
m si este cea mai populara. Practicand snorkeling-ul puteti vedea un numar foarte mare de pesti, corali moi si tari si vietati marine,
cum ar fi rechinii si testoasele marine. Rasdhoo este cu adevarat renumit pentru punctele sale de scufundari. Un mare avantaj al lui
Rasdhoo este disponibilitatea punctelor pentru scufundari pentru incepatori. Pentru scafandri certificati, sunt disponibile 17
puncte, cele mai populare dintre ele fiind: Madivaru, Manta, Hammerhead, unul dintre putinele puncte in care se pot vedea
rechini ciocan.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Atolul Alif Alif – Rasdhoo, aveti la dispozitie curse zilnice, de
grup, cu barca rapida cu o durata de 1 ora si 20 de minute, la un tarif estimativ de 30 de euro / persoana dus – intors, cu
o barca rapida private la un tarif de 485 euro / ambarcatiune sau cu hidroavionul, ajungand la destinatie in 15 minute, la un
tarif ce porneste de la 300 euro / sens / persoana.
3. Atolul Baa este situat la nord-vest de capitala Maldivelor - Male si separat de atolii centrali prin apele largi
ale Canalului Kandiva. Atolul este format din 75 de insule imprastiate pe aproape 1200 km patrati de ape si dintre acestea,
doar 13 sunt locuite si adapostesc o populatie de aproximativ 11.000 de maldivieni. Se compune din trei atoli naturali distincti, si
anume, Atolul Sudic Maalhosmadulu care are o lungime de 42 km si o latime de 32 km si este alcatuit din 9 insule
locuite, Atolul Fasduthere, inconjurat de cei doi atoli - Maalhosmadulu si separate de Atolul Maalhosmasdulu de Hani
Kandu sau Canalul Moresby si atolul natural mai mic cunoscut sub numele de Atoll Goifulhafehendhu. Cea mai mare insula
este Dharavandhoo, urmata de Kunfunadhoo. Sase insule au fost transformate in resorturi, inclusiv ale brandurilor de lux,
precum si cateva mai mici pe mai multe insule locale.
In anul 2011, Atolul Baa a fost desemnat Rezervatia a Biosferei de catre UNESCO, indicand diversitatea fantastica din regiune
si rolul pe care turismul il poate juca in conservarea si dezvoltarea economica durabila. Ca parte a acestei desemnari, guvernul
maldivian a anuntat ca va proteja diverse recife, insule si canale din Baa, precum si introducerea unor reguli stricte pentru turistii
care viziteaza Golful Hanifaru si pentru a proteja viata marina incredibila care poate fi gasita acolo. Pe teren uscat, guvernul a
protejat, de asemenea, cateva insule importante, cum ar fi Nibiligaa si o locatie fabuloasa pentru observarea pasarilor si Insula
Goidhoo, cu cea mai mare padure de mangrove din Atolul Baa Ruddy Turnstone si Northern Shoveler. Cateva alte insule inclusiv Olhugiri, Mendhoo si Bathala - au fost marcate, de asemenea, ca protejate, fiind situri importante de cuibarit pentru
broastele testoase verzi.
Exista o serie de statiuni de lux, perfecte pentru cazare, iar majoritatea sunt situate pe insulele exterioare ale atolului principal si
toate ofera excursii la Golful Hanifaru si au acces usor la celelalte locuri fantastice de scufundari. Optiuni accesibile sunt, de
asemenea, gasite pe insule precum Dharavandhoo, cu aeroportul sau intern ce dispune de zboruri directe de la Aeroportul
International Male. Pe langa faimosul Golf Hanifaru, cu zonele sale de hranire a diavolilor de mare si a rechinilor balena, Atolul
Baa ofera o mare varietate de zone de scufundari. Majoritatea sunt concentrate in jurul varfului estic al atolului. Horubadhoo,
Nelivaru Haa, Dhonfanu thila, un recif frumos, cu o topografie interesanta si Dhigali Haa, un loc minunat pentru a observa
baracudele si broastele testoase si pesti mici argintii care stralucesc in razele de lumina ale lunii.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Atolul Baa – Dharavandhoo, aveti la dispozitie curse zilnice,
cu barca rapida, cu o durata de 2 ore si 30 de minute, la un tarif estimativ de 50 de euro / persoana dus – intors, transferul
cu feribotul, avand o durata de 8 ore si costa in jur de 45 euro / persoana dus – intors, sau cu un zbor intern, ajungand la
destinatie in 30 de minute, la un tarif ce porneste de la 110 euro /persoana/ sens.
4. Cunoscut si ca Atolul Sudic Nilandhe sau Nilandhe Atholhu Dhekunuburi, este unul dintre atolii Maldivelor. Acesta
corespunde atolului natural cu acelasi nume. Se intinde pe 23 km de la est la vest si 38 km de la nord la sud. Dintr-un total de 56
de insule, 7 sunt locuite. Capitala insulei este Kudahuvadhoo, situata in varful sudic al atolului.
Insulele Hulhudheli si Rinbudu, situate la vest de acest atol, sunt insule renumite in mod traditional pentru priceperea cu care
localnicii realizeaza bijutierii.
Dhaalu este accesibil prin zboruri interne regulate de la Aeroportul International Velana - Male la Aeroportul Dhaalu situat pe
Kudahuvadhoo, precum si prin serviciile locale de feribot. Unele dintre insulele din acest atol au ramas din perioada budista, dar
niciuna dintre ele nu a fost inca excavata in mod corespunzator. Misterioasele mound-uri cunoscute sub numele de hawittas se
gasesc in Kudahuvadhu, iar vechea moschee din Kudahuvadhoo poseda unele dintre cele mai bune constructii din tara.
Scuba diving-ul in Atolul Dhaalu este perfect pentru incepatori, datorita canalelor sale largi si zonelor bogate in vietati marine dar
putin adanci. In interiorul unei lagune, pe Insula Lohi, se afla o zona de scufundari in pestera, potrivita atat pentru incepatori, cat
si pentru scafandrii avansati. Un canal de pe partea vestica a atolului, numit Loricanto, are curenti puternici si este o provocare.

Puteti sa faceti snorkeling, windsurf-ing si sa invatati sa navigati in acest atol deosebit sau puteti sa va plimbati cu un dhoni - o
barca traditionala, la apusul soarelui si sa incercati o partida de pescuit. Iar dupa petrecerea unor zile explorand insulele din zona
puteti incerca admirarea coralilor care revin la viata in timpul unei scufundari nocturne.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Atolul Dhaalu – Kudahuvadhoo, aveti la dispozitie zboruri
interne zilnice, cu aterizare pe Aeroportul Dhaalu din Kudahuvadhoo, cu o durata de 30 de minute, la un tarif estimativ de 100
de euro / persoana / sens sau transferul cu hidroavionul in 45 de minute, ori transferul cu barca rapida la un tarif e 95 de
euro / persoana / sens.
5. Al doilea cel mai mare atol din Maldive – Atolul Gaafu - contine pesteri, plaje paradisiace si recifuri colorate care
asteapta sa fie explorate. Atolul Gaafu este, de asemenea, cunoscut sub numele de Atol Huvadhoo si este unul dintre Atolii de
Sud din Maldive.
Atolul Huvadhu de Nord sau Gaafu Alifu este o diviziune administrativa a Maldivelor, creata la 8 februarie 1962, cand Atolul
Huvadhu a fost impartit in doua parti districte. Gaafu Alifu corespunde sectiunii nord-estice a acestui mare atol natural situat la
nord de linia care se intinde intre canalele Footukandu si Vaarulu Kandu. Capitala acestuia este Vilingili. Una dintre atractiile
zonei o reprezinta Insula Devvadu, situate in centrul lagunei principale.
Atolul Huvadhu de Sud sau Gaafu Dhaalu este un district administrativ al Maldivelor formate din sectiunea sud-vestica a
Atolului Huvadhu. Gaafu Dhaalu corespunde sectiunii sud-vest a acestui mare atol natural, la sud de linia care se intinde intre
canalele Footukandu si Vaarulu Kandu. Capitala acestei regiuni este Thinadhoo, cunoscuta si sub numele de Havaru Thinadhu.
Exista 153 de insule in acest atol, dintre care 10 sunt locuite. Acesta este situat la aproximativ 340 de kilometri sud de capitala
Male. Aeroportul International Kaadedhdhoo, aflat pe insula Kaadedhdhoo, a fost deschisa in 1993.
Gaafu Atoll este un adevarat paradis pentru toti iubitorii inotului si ai sporturilor nautice intr-un peisaj de poveste. Sporturile
practicabile aici sunt: water-skiing, windsurfing, navigatie, snorkeling.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Gaafu Dhaalu – Kaadedhdhoo, aveti la dispozitie zboruri
interne, cu aterizare pe Aeroportul din Kaadedhdhoo, cu o durata de 1 ora, la un tarif estimativ de 190 de euro / persoana /
dus-intorssau transferul cu barca rapida, cu o cursa directa, la un tarif de 145 de euro / persoana / sens sau cu o cursa cu
escala la un tarif estimativ de 40 euro / persoana / sens.
6. Atolul Haddhunmathi sau Atolul Laamu este o diviziune administrativa a Maldivelor, situat in partea de sud a
acestora. Acesta corespunde atolului natural cu acelasi nume. Capitala administrativa este situata pe Insula Fonadhoo. Este in
mare parte inconjurata de bariere de recifi, cele mai largi fiind insotite de insule. Exista multe insule de-a lungul granitelor sale
estice si sudice.
Climatul sau tropical mentine apa la cel putin 24 ° C pe tot parcursul anului. Insula Gan din Laamu este cea mai mare din
Maldive, cu peste 7 km de plaja continua. Ea are, de asemenea, ramasitele unei stupe budiste mari. Un lac de apa dulce
numit Lacul Rosu poate fi gasit in mijlocul insulei, atragand multi tristi. Asemeni multora dintre atolii sudici, cazarea in Atolul
Laamu este limitata si variaza de la hoteluri detinute la nivel local pana la statiuni balneare de lux. Laamu are mai putine canale
decat multi atoli, ceea ce reduce curentii si imbunatateste vizibilitatea, asadar scuba diving-ul aici este potrivit atat pentru
incepatori, cat si pentru scafandrii avansati. Va puteti bucura de coraliile colorati si de diversele specii de pesti. Puteti explora, de
asemenea, mini insulele scufundate care ofera posibilitatea de a vedea rechini de recif.
Dupa adrenalina scufundarii in unele dintre canalele atolului sau a unui snorkeling in recifurilor colorate, puteti merge pe tarmurile
lungi la apus, oprindu-va pentru a fotografia peisajul fascinant. Cand nu va plimbati sau va relaxati in apele calme ale lagunei,
puteti inchiria o bicicleta si explora ruinele budiste de pe Insula Gan sau puteti incerca pescuitul la mare adancime, ori plimbarea
cu un caiac catre o insula nelocuita pentru un sentiment de singuratate.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Atolul Laamu – Kadhdhoo, aveti la dispozitie zboruri interne, cu
escala, cu aterizare pe Aeroportul din Kadhdhoo, cu o durata de 2 ore si 10 minute, la un tarif estimativ de 175 de euro /
persoana / dus-intors.
7. Este un grup de atoli naturali din Republica Maldive. Se compune din doi atoli separati: Atolul Nordic Male si
Atolul Sudic Male. Impreuna cu Insula Kaashidhoo si Gaafaru, grupul formeaza diviziunea administrativa a Atolului Male.
Capitala Atolului Male este Thulusdhoo, o insula din Atolul Sudic Male. Male, capitala Maldivelor, este localizata geografic, la
capatul sudic al Atolului Nordic Male (Atoll Kaafu). Insula, impreuna cu insulele adiacente din Hulhule, unde se afla singurul
aeroport international din Maldive, insula artificiala Hulhumale si Villingili nu fac parte din Atolul Male, ci formeaza o unitate
administrativa separata. Administrativ, orasul este alcatuit dintr-o insula centrala, o insula - aeroport si alte doua insule, guvernate
de Consiliul Local Male. Orasul este impartit in sase diviziuni, dintre care patru sunt pe Insula Male: Henveiru, Galolhu,
Maafannu si Macchangolhi. Insula din apropiere, Vilingili, fosta statiune turistica este divizia a cincea (Vilimale). Divizia a
sasea este Hulhumale, o insula artificiala – aeroport. Atolul Nordic Male este principalul atol al Maldivelor. Aici se
afla capitala Republicii Male, cu atractiile sale nepretuite, centre culturale si hoteluri de lux. Atolul cuprinde 50 de insule, din
care doar 8 sunt locuite.

Atolul este cunoscut mai ales ca un loc de vacanta popular pe plaja, dar fanii excursiilor nu se vor plictisi acolo. Principalul simbol
al atolului si cea mai veche cladire de pe teritoriul sau este frumoasa Moschee Hukuru Miskiity. Cel mai impresionant monument
arhitectural este Theemuge, o cladire cu o fatada alba si albastra. Atolul Nordic Male este renumit pentru plajele sale superbe,
care nu numai ca sunt atractive, ci si spatioase. In ciuda unui numar mare de turisti si numeroase barci, apa este intotdeauna curata
in apropierea insulei. Multe plaje sunt inconjurate de plantatii de palmieri fabuloase. Exista zone de coasta potrivite pentru
recreere fara probleme si plaja si zone de scufundari fabuloase. Atolul este, de asemenea, renumit pentru bogata sa fauna marina.
Fiecare dintre insulele Atolului Male este deservita de o retea densa de drumuri asfaltate, care poarta numele de magu (drum sau
strada), hingun si goalhi (drum mic sau banda). Insula Male si Hulhule este legata de Podul Sinamale, in timp ce Hulhule si
Hulhumale sunt conectate printr-un drum de acces, permitand astfel conectarea retelelor rutiere ale celor trei insule. Transportul
public este alcatuit din mai multe linii de autobuz din interiorul insulelor, precum si de conectarea a celor trei insule. Aeroportul
International Velana - Male este situat in apropiere de Hulhule si este aeroportul orasului, precum si aeroportul principal din
Maldive. Insula Hulhumale are si o plaja superba artificiala - pe rampa ei estica, cartiere vesele, o moschee si promenada perfecta
pentru a admira privelistea asupra Oceanului Indian.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in orasul Male, cea mai avantajoasa optiune o reprezinta cursele
regulate cu feribotul, ce au o durata de 15 minute, la un tarif estimative de 1 euro / persoana / sens.
8. Atolul Raa, cunoscut si sub numele de Atoll Nordic Maalhosmadulu sau Maalhosmadulu Uthuruburi, este o
diviziune administrativa a Maldivelor, cu capitala la Ungoofaaru. Acesta include Atolul Nordic Maalhosmadulu si Insula
Alifushi.
Atolul Nordic Maalhosmadulu are o lungime de 56 de kilometri, de la nord la sud, si de 24 de kilometri in partea sa cea mai larga.
Coasta sa de vest este compusa dintr-o serie de recife rotunde sau ovale (farus) plasate neregulat. Alifushi, situat la capatul nordic
al atolului, este o insula care a fost, in mod traditional, renumita pentru tamplarii sai.
Insula Ugoofaaru, capitala, are o flota mare de pescuit, iar traditionalele barci dhonisul sunt construite pe Insula Alifushi renumite pentru calitatea lor. Canalul care separa Atolul Raa de Atolul Baa este cunoscut sub numele de Canalul Moresby.
Plajele linistite, curate, vremea tropicala si peisajul subacvatic uimitor vor face incheierea vacantei o provocare. In nordul atolului,
pe Insula Vaadhoo, puteti vizita Marea de Stele, fitoplanctonul tarmului creand o seara luminoasa. Atolul Raa este cunoscut
pentru numarul mare de insulite scufundate, viata marina oferind o gama variata de pesti si corali, dar veti gasi totusi si rechini sau
broaste testoase. In partea de est a atolului este un sit cunoscut sub numele de Zidul, perfect pentru scufundari, iar Labirintul este
o alta zona de scufundare cu o topografie interesanta si o viata marina deosebita si este unul dintre cele mai populare site-uri de
scufundari ale atolului. Reciful are corali moi si tari, canioane, tunele si o multime de pesti.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Atolul Raa, aveti la dispozitie zborul intern catre Aeroportul
Ifuru, cu o durata de 1 ora si 50 de minute, la un tarif estimative de 155 euro / persoana / dus – intors.
9. Atolul Vaavu este cel mai putin populat dintre atolii Maldivelor, iar insulele sale sunt locuite de pescarii si
constructorii de ambarcatiuni. Se compune din Atolul Felidhu si un al doilea atol mai mic, cunoscut sub numele de Vattaru
Reef. Apele sale tropicale au cel putin 24 ° C pe tot parcursul anului, scufundarile fiind potrivite atat pentru incepatori, cat si
pentru scafandrii avansati, iar Fotteyo Falhu, punctul cel mai estic al Maldivelor, este si cel mai mare recif de bariere de corali
neintrerupt al arhipelagului.
Fiind unul dintre atolii cei mai putin dezvoltati din Maldive, insulele ofera o viziune autentica asupra vietii traditionale de aici.
Dupa entuziasmul scufundarii in canalele atolului, puteti aranja o excursie de pescuit la apus si incercati sa impresionati pescarii
locali capturand un Mahi Mahi.
Vaavu sau Felidhe, asa cum este cunoscut, este o adevarata bijuterie, situate la 75 km sud de capitala plina de viata a Maldivelor Male. Atolul gazduieste atat cel mai lung recif din Maldive, totalizand 55 de kilometri de corali neintrerupti, cat si canalele inguste
care atrag o cantitate imensa de peste si o multime de animale mai mari oferind conditii ideale pentru o scufundare cu adrenalina
pentru incepatori si mai experimentatii scafandri. Imbinati insulele frumoase, atmosfera linistita si vietatile si aveti ingredientele
perfecte pentru una dintre destinatiile de top din Maldive. Puteti invata cum sa faceti windsurfing si kitesurfing, dar daca doriti
sa economisiti energie, faceti o plimbare cu canoea in jurul lagunelor.
Pentru a ajunge de pe Aeroportul International din Male in Fulidhoo, aveti la dispozitie transferul cu o barca rapida in 1 ora,
la un tarif estimative de 50 euro / persoana / sens, ori puteti apela la un feribot care in 2 ore va transporta pentru tariful de 5 euro
/ persoana / sens.

VA ASTEPTAM DECIZIA DE A VIZITA ACEASTA DESTINATIE UNICA!!!
Nota :) ...: Suntem aici pentru a va ajuta sa obtineti vacanta dorita, in bugetul alocat, cu cele mai serioase si
dedicate servicii de consultanta profesionista, din pasiune pentru travel si grija pentru dvs., turistii Activ
Ofertadevacanta, prietenii nostri!

Cu aleasa pretuire,
Echipa ACTIV // EVENTURIA // OFERTADEVACANTA

