Maldivas

Informação Geral
Localização: Continente Asiático
Capital: Malé
Língua oficial: Divehi, mas em todos os hotéis é falado o inglês.
Temperatura máxima: 33ºC
Temperatura miníma: 23ºC
Clima: Tropical de monções.
Estação das chuvas: abril a novembro.
Estação seca: agosto a outubro.
Horas de voo: 15 horas aproximadamente, com escala.
Tipo de Destino: Praia e Natureza
Moeda: Rupia maldivina, 1€=16,6113 MVR
Pagamento com cartão de crédito nos hotéis é aceite, mas é preferível que os pagamentos sejam
feitos com a moeda local em dinheiro vivo.
Documentos: Passaporte com validade mínima de 6 meses. O visto turístico é obtido à chegada e
tem a duração de 30 dias.
Vacinação: Nenhuma obrigatória.
Corrente elétrica: 230V, tomada do tipo D ou G. É necessário adaptador.
Fuso horário: GMT +5
Indicativo: +960
Contactos úteis:
Aeroporto Internacional Ibrahim Nasir: +960 (0)333 8800/ +960 3323506
Números de emergência:
- Ambulância: 102
- Bombeiros: 118
- Polícia: 119
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Curiosidades
1. O nome Maldivas deriva de maldwipa que, no idioma malabar, junta mal (mil) com dwipa (ilhas).
2. Tem cerca de 1.200 ilhas agrupadas em 26 atóis. No entanto, apenas 200 são habitadas enquanto
as restantes são utilizadas para outras atividades como o turismo.
3. Entre 1558 e 1573 houve a existência de uma feitoria portuguesa no país.
4. As Maldivas detêm o recorde mundial do país com a altitude mais baixa sendo que a sua altitude
média é de 1,5 metros e o seu ponto mais alto está apenas a 2,3 metros do nível do mar.

Informação Turística
O que visitar:
Malé:
•

Mesquita Malé Friday - uma das mesquitas mais antigas e ornamentadas do país;

•

Centro Islâmico de Malé;

•

Monumento Tsunami;

•

Museu Nacional das Maldivas - Localizado no Parque do Sultão é a única parte do antigo Palácio do
Sultão que resta. Foi construído com o objetivo de preservar a história da nação e despertar
sentimentos de patriotismo por parte dos maldivos.

Mesquita Malé Friday
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O que fazer:
Este paraíso é ideal para relaxar aproveitando a paz e silêncio que seriam impossíveis num destino
massificado.
Estas ilhas estão rodeadas por água cristalina onde habitam animais aquáticos como peixes de
várias espécies, crustáceos, raias, mantas, tartarugas e tubarões. Durante o dia os tubarões que andam
junto às ilhas são tubarões-de-ponta-preta que medem cerca de um metro e são totalmente inofensivos
para os humanos, chegando mesmo a fugir de nós. No entanto, o sol se põe chegam os tubarões de maior
porte que são bem mais perigosos.
Dado a esta fauna é possível fazer mergulho à volta da ilha e explorar a fauna e flora.
É também possível fazer visitas de barco a lugares “mais selvagens” no mar onde é possível avistar
corais e lugares onde existe maior probabilidade de encontrar diferentes espécies de peixe, tartarugas,
raias, mantas e até tubarões-baleia.
Em terra existem diferentes tipos de árvores, répteis e até morcegos da fruta.
Para além do mergulho, consoantes a ilha, é possível fazer atividades como: banana boat, bóia, jet
ski, catamaran, ski aquático. Water bike, windsurf, surf, bodyboard, kitesurf, parasail, canoeing e andar de
barco com fundo de vidro.

Datas importantes:
•
•
•
•
•
•

15 de fevereiro – Feriado Nacional
26 de fevereiro – Dia do Aniversário do Profeta
26 e 27 de julho – Festa da Independência
Agosto a setembro – Ramadão
3 de novembro – Festa da Vitória
11 e 12 de novembro – Dias da República
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Dicas Astrordinárias
Durante o voo, quando estiver por cima das Maldivas, aproveite para estreitar pelas janelas pois a
vista de cima das ilhas é muito bonita.
A taxa turística é aproximadamente 5,50€ por pessoa.
É um país onde a capital é relativamente segura, mas uma vez alojados na sua respetiva ilha a
segurança é elevada, no entanto aconselhamos a não deixar bens fora de vista.
Não é aconselhável beber água da torneira. Nem necessário, pois todos os dias é reposta água
engarrafada nos quartos.
A religião é o islamismo e como tal existem alguns cuidados a ter: nas zonas de refeição as mulheres
devem cobrir os ombros e as pernas, tentar não demonstrar simbologia de outra religião que não seja o
islamismo, é proibido trazer para o país objetos como drogas, álcool, material pornográfico, carne de porco
e qualquer elemento ofensivo para a religião islâmica. O consumo e/ou posse de drogas é punido com
prisão perpétua.
As opções de visita apresentadas são as que achamos de maior interesse para os nossos clientes, no
entanto, se assim desejado é possível a organização de itinerários para diferentes pontos turísticos.
Aconselhamos a realização de excursões a nível da natureza. Excursões essas que teremos todo o
gosto de organizar para que tenha uma viagem completamente Astrordinária!

Boa Viagem
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Mapa das Maldivas
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