
 

. דרום מערבית להודו על קו המשווה, רפובליקת המלדיבים נמצאת באוקיינוס ההודי

, האיים מקובצים בצורות של טבעות היוצרות לגונות. איים קטנים 0011-במלדיבים כ

, הממוקמת במהלה אטול" מהלה"היא העיר  בירת המלדיבים". אטולים"אלו נקראים  מבנים

תוכלו לתור את שווקיה ולהנות , קצבית ועשירה, העיר קטנה. בו ממוקם גם שדה התעופה

  .מהקסם והאקזוטיקה

ייחודה התרבותי של המלדיבים הינו תוצר של הבידוד הגאוגרפי והשפעותיהם של מגליה 

, תושבים 011,111 -ומית מונה כהאוכלוסייה המק. אשר פיתחו תרבות מקורית וייחודית

המטבע המקומי הוא , השפה הרישמית היא דיבאי. רובם מוסלמים סונים חמים ומסבירי פנים

כרטיסי אשראי והמחאות נוסעים מתקבלים ברוב , דולרים(. רופיות 00 -כ= $ 0)רופיה 

  .המקומות

: ספורט ימי, וריםסי: מציעות חלק מן השמורות חופשה מלאת אטרקציות, לפעלתנים שבנינו

  .קטמרנים וצלילה כמובן, אופנועי ים, סקי מים, גלישה

במשך כל עונות , הצוללים והמשנרקלים יוכלו להנות מעולם קסום הממתין מתחת לפני המים

 Manta ,Eals ,Gaint,צבים, "וייט טיפ"כרישי , טונות: בין החברים שתזכו לפגוש. השנה

Napoleons, שלל דגים בכל המינים והצבעים ועוד, שים ורכיםאלמוגים ק, שרימפסים. 

 :עונות הצלילה

עונה זו מתאפיינת   ,מטר 01 -הריאות מגיעה לכ, העונה המומלצת ביותר: אפריל –ינואר

  .בכמויות עצומות של דגה

 01לפחות )מאופיינת בפלנקטון ולכן הריאות בינונית , לעיתים גשומה, עונה טובה: יולי –מאי

  .למשל כרישי לוייתן ומנטות גבוהה" חברים גדולים"הסבירות למפגש עם , (מטר

 02בממוצע , מטר 00-00הריאות במלדיבים נעה בין . עונה טובה מאוד: נובמבר –אוגוסט

 .מטר

 :ישנן שתי אפשרויות לצלילה

 :י ספינהספאר

הצלילות מתבצעות מסירה מלווה הנקראת  כאשר, יום 2-01הפלגה על ספינה במשך 

  במהלך ההפלגה תזכו להגיע למספר גדול של אזורים ובכך להנות מצלילות מגוונות". דונגי"

, הספינות במלדיבים הינן ברמות שונות. במספר רב של אתרים מהטובים והמומלצים ביותר

הספינות בסטנדרטים הגבוהים אשר יהפכו לכם את חווית ההפלגה אנחנו ממליצים על 

  .והשהות למושלמת

 



 :חופשה על החוף

בכל אחת מן השמורות בית מלון ברמת . שמורות הפזורות על האיים השונים 60במלדיבים 

מפנקים ומציעים מגוון של פעילויות , מסודרים, נוחים, המלונות אינטימיים. סטנדרטים שונה

 .הספורט ועוד, ם בתחומי הגסטרונומיהושירותי

במספר איים הממוקמים באזורי צלילה טובים ישנם מועדוני צלילה אשר מספקים את כל 

מומלץ . שירותי הצלילה הכוללים יציאה להפלגות יומיות לאחד מאתרי הבית של השמורה

לץ לבצע מומ)המחיר משתלם יותר מאשר תשלום על צלילות בודדות , להזמין חבילת צלילות

 .את ההזמנה ישירות מול המועדון
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