
 

Μαλδίβες 

Λευκές παραλίες, ειδυλλιακά θέρετρα και ένας απίστευτος υποβρύχιος κόσμος. Ο πιο κοντινός 

εξωτικός προορισμός από την Ελλάδα ο οποίος προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση, πολυτέλεια 

αλλά και περιπέτεια, κρύβει τα δικά του μυστικά και σίγουρα αξίζει να τον επισκεφτεί κάποιος 

πριν εξαφανιστεί για πάντα. Ιδανικά μια εβδομάδα σε ένα από υπέροχα νησιά, στις πιο 

μαγευτικές Ατολες του κόσμου, φανταστείτε το, ηλιοθεραπεία στην κατάλευκη άμμο, κολύμπι 

στις τιρκουάζ λιμνοθάλασσες του Ινδικού ωκεανού και διαμονή σε μια βίλα πάνω από το νερό. 

Η εμπειρία του ταξιδιου ξεκιναει ήδη από το αεροπλάνο. Η πτήση πάνω από τις Μαλδίβες δεν 

μοιάζει με καμία άλλη στον κόσμο. Ένας σκούρος μπλε ωκεανός, διάσπαρτος από 

κοραλλιογενείς υφάλους με γαλάζιες λιμνοθάλασσες και στη μέση μικρές καταπράσινες 

σταγόνες γης, παρθένα και ανεξερεύνητα νησιά στη μέση ενός ανελέητου ωκεανού, γεμάτο 

προκλήσεις και ελάχιστους πόρους διαθέσιμους μετατράπηκε σε έναν από τους 

πολυτελέστερους τροπικούς προορισμούς στον κόσμο. Υπάρχει ένα μέρος όπου 

παρομοιάζεται συχνά με τον Παράδεισο, ακατοίκητα ονειρικά νησιά διάσπαρτα τοποθετημένα 

στον ωκεανό, έχοντας όμως μια βασική ομοιότητα μεταξύ τους, τα γαλαζοπράσινα νερά και 

την λευκή άμμο. Καλωσορίσατε στις Μαλδίβες, έναν προορισμό που αποπνέει ρομαντισμό, 

πολυτέλεια και πολλές ώρες χαλάρωσης με το έτερον ήμισυ. Προσφέροντας καταλύματα πάνω 

από την επιφάνεια του νερού και δυνατότητα καταδύσεων σε εντυπωσιακούς βυθούς, οι 

διακοπές στις Μαλδίβες προσφέρουν εμπειρίες που τις συναντάμε μια φορά στην ζωή μας. Το 

νερό έχει την δική του απόχρωση στις Μαλδίβες, η άμμος είναι λευκή και κατά μήκος της 

ακτογραμμής απλώνονται ψηλοί φοίνικες… εάν θέλετε να γνωρίσετε κάθε νησί ξεχωριστά τότε 

έχετε 2000 λόγους να επισκεφτείτε τις Μαλδίβες. 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε τις Μαλδίβες είναι από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. 

Το κλίμα είναι ζεστό και τροπικό, με μέσες θερμοκρασίες 29-31 °C όλο το χρόνο. Οι μήνες μεταξύ 

Ιανουαρίου κι Απριλίου θεωρούνται οι πιο ξηροί μήνες, με λίγες βροχές και χαμηλή υγρασία. 

 

 

 Μαλέ – Θερμοκρασία 

 
 
 

 
 

 
 

 Μαλέ – Θερμοκρασία Θάλασσας 

 
 

 

 

 

 

 

Με μια ματιά 

 
 Μείνετε σε μια βίλα πάνω από το νερό  

 Πραγματοποιείστε κατάδυση σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ωκεανούς 

 Απολαύστε κάποιες από τις πιο όμορφες παραλίες  

 Ξεναγηθείτε στο πανέμορφο Μαλέ 

 Δοκιμάστε την ιδιαίτερη, τοπική κουζίνα 

 Γνωρίστε όσα περισσότερα νησιά μπορείτε 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

  
 Πρωτεύουσα: Mαλέ 

 Γλώσσα: Nτιβέχι & Αγγλικά  

 Ζώνη ώρας: +5 

 Nόμισμα: Ρουφίγια  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 11 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 25 25 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 

Μεγ(°C) 30 31 31 32 30 30 30 30 30 30 30 30 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 28 28 29 30 30 29 29 29 29 28 29 28 



Χάρτης προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Καθώς τα νησιά των Μαλδιβών είναι πολύ μικρά σε έκταση, δεν χρειάζεται 

μεταφορικό μέσο για να τα εξερευνήσετε. Υπάρχουν σκάφη τα οποία σας μεταφέρουν 

από το ένα νησί στο άλλο. Στις πόλεις Μαλέ και Σινού θα σας εξυπηρετήσουν και τοπικά 

λεωφορεία.  

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγες ρουφίγιες από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στις Μαλδίβες, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες  

 

 

 
1) Επίσκεψη στο Μαλέ 

 

 

Υπάρχει πάντα ένας τρόπος για να ξεφύγετε από 

την τροπική απομόνωση και την απόλυτη ηρεμία 

του νησιού και αυτός δεν είναι άλλος από το να 

επισκεφτείτε το Μαλέ, την πρωτεύουσα των 

Μαλδιβών. Εκτός από το πολύ σημαντικό 

αεροδρόμιο, εκεί βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα το 

Εθνικό Μουσείο και το Τζαμί της Μεγάλης 

Παρασκευής.  

 

 

 

 

 

 

2) Υπηρεσίες spa 

 

 

Η χαλάρωση έχει τα φόρτε της στις Μαλδίβες, οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται στα ξενοδοχεία είναι 

πολλές και σας υπόσχονται ακόμα μια πολυτέλεια 

ευεξίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Γνωρίστε τα δελφίνια 

 

 

Υπάρχουν πολλά είδη δελφινιών στα νερά των 

Μαλδιβών, επομένως υπάρχουν και πολλές 

εκδρομές που υπόσχονται να σας οδηγήσουν σε 

αυτά. Γνωρίστε αυτό το φιλικό ζώο στο φυσικό του 

περιβάλλον και αφήστε το να σας εντυπωσιάσει.  

 

 

 

 

 



4) Ανακαλύψτε τις δυνατότητες σας στις καταδύσεις 

 

 

Ιδανικός προορισμός για καταδύσεις εξαιτίας του 

μεγάλου πλούτου στον βυθό. Δεν έχετε λοιπόν 

παρά να πραγματοποιήσετε την κράτηση σας και 

να γνωρίσετε έναν διαφορετικό κόσμο κάτω από 

την επιφάνεια του νερού με την παρουσία πάντα 

του έμπειρου εκπαιδευτή σας.  

 

 

 

 

 

 

 

5) Διασκεδάστε με αθλήματα στο νερό 

 

 

Η δράση έχει κυρίαρχη θέση και πάνω από το 

νερό. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που 

μπορείτε να κάνετε και να αξιοποιήσετε τον χρόνο 

σας. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται το 

kiteboarding, το windsurfing και το κανό.  Ήρθε η 

ώρα για λίγη δράση. Το ξενοδοχείο σας θα έχει 

πολλές προτάσσεις.  

 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Gulha 

 

Το Gulha είναι το εθνικό πιάτο των Μαλδιβών. 

Πρόκειται για τηγανιτή ζύμη γεμιστή με καπνιστό 

ψάρι (συνήθως τόνο ή ψάρι Maldive), 

αποξηραμένη καρύδα και κρεμμύδι. Το σνακ αυτό 

πωλείται συνήθως σε μικρά καφέ, γνωστά κι ως 

hotaa, αλλά και σε καφετέριες κι εστιατόρια σε όλο 

το νησί. Οι ντόπιοι συχνά το συνοδεύουν με μία 

κούπα ζεστό, γλυκό τσάι. 

 

 

 



 Mas Huni 

 

Το mas huni είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που 

τρώνε οι ντόπιοι συνήθως για πρωινό. Περιέχει 

τόνο, κρεμμύδι, τριμμένη καρύδα και καυτερή 

πιπεριά τσίλι. Τα υλικά αναμιγνύονται σε ένα μπολ 

κι αρωματίζονται με αλάτι και πιπέρι. Παραδοσιακά 

σερβίρεται με honi roshi (είδος ψωμιού). 

Συνοδεύεται από ζεστό τσάι. Ιδανικά, το mas huni 

σερβίρεται κρύο, ενώ το ψωμί honi roshi πρέπει να 

είναι φρέσκο και ζεστό. 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Υπάρχουν πολλά ωραία μέρη για να 

πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας στις Μαλδίβες. 

Τα προϊόντα που μπορείτε να αγοράσετε 

περιλαμβάνουν προϊόντα χειροτεχνίας, 

χειροποίητα μπλουζάκια και κοσμήματα. Το Μαλέ, 

η πρωτεύουσα της χώρας, είναι γεμάτη εμπορικά 

κέντρα, αλλά και παραδοσιακά μαγαζιά για να 

πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή διασκέδαση στις Μαλδίβες δεν είναι 

τόσο ξέφρενη, όσο σε άλλα εξωτικά νησιά. 

Ωστόσο, διαθέτει μερικά ενδιαφέροντα νυχτερινά 

κέντρα, μπαρ και θέρετρα για να απολαύσετε ένα 

κοκτέιλ. Ντόπιοι και τουρίστες συνήθως 

διασκεδάζουν στο Μαλέ, στο νησί Kuredu και στο 

North Male Atoll. 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Cocoa Island 

 

Πρόκειται για ένα πολυτελές καταφύγιο κοντά στο 

South Malé Atoll, το οποίο φιλοξενεί ένα εκπληκτικό 

θέρετρο. Το νησί, που ονομάζεται και Makunufushi, 

είναι γνωστό για τις παραλίες γεμάτες άμμο και τα 

κρυστάλλινα νερά. Οι ζωντανοί κοραλλιογενείς 

ύφαλοι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του 

νησιού που προσελκύουν ταξιδιώτες από όλο τον 

κόσμο. 

 

 

 

 Landaa Giraavaru 

 

Το Landaa Giraavaru είναι από τα πιο περιζήτητα 

ιδιωτικά νησιά στις Μαλδίβες, καθώς η πολυτέλεια 

που διαθέτει είναι ασύγκριτη. Τεράστιες λευκές 

αμμουδιές, ιριδίζοντα μπλε νερά και καταπράσινη 

ζούγκλα χαρακτηρίζουν αυτό το μοναδικό νησί. 

Σαλάχια και θαλάσσιες χελώνες περιμένουν να 

κολυμπήσετε μαζί τους, ενώ ο ζωντανός 

κοραλλιογενής ύφαλος αδημονεί να τον 

εξερευνήσετε. 

 

 

 

 

 Veligandu Island 

 

Μαλακή άμμος, βίλλες πάνω από το νερό κι 

αμμουδιά που εκτίνεται για χιλιόμετρα – αυτό είναι 

το νησί Veligandu.  Οι παραλίες εδώ διαθέτουν 

πολυτελή περίπτερα με αχυρένια σκεπή και 

ξαπλώστρες. Ο ύφαλος γύρω από το νησί 

προσδίδει στο νερό αναρίθμητες αποχρώσεις του 

πράσινου και του μπλε. 

 

 

 

 

 



 Fulhadhoo Island 

 

Σε αυτό το νησί κατοικούν μόνο 250 άτομα. Είναι 

γεμάτο ήρεμες, γαλάζιες λιμνοθάλασσες και 

μικρές, φυσικές πισίνες που σχηματίζονται κατά 

μήκος της παραλίας. Ένα όμορφο μέρος για 

snorkeling και κατάδυση, το νησί Fulhadhoo 

φιλοξενεί μεγάλο πλήθος ψαριών, δελφινιών και 

θαλάσσιων χελωνών. Είναι ένα από τα πιο ήσυχα 

κι όμορφα νησιά των Μαλδιβών. 

 

 

 

 

 Hadahaa 

 

Το νησί Hadahaa βρίσκεται κοντά στο North 

Huvadhoo Atoll και περιβάλλεται 360 μοίρες από 

έναν ύφαλο. Οι παραλίες θυμίζουν φωτογραφίες 

από καρτ ποστάλ, με φυσική λευκή άμμο και 

δελεαστικά γαλαζοπράσινα νερά. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι παραλίες διατηρούν την  

καθαρότητα και την ομορφιά τους, 

παρακολουθούνται από τη Green Globe κι ένα 

θαλάσσιο βιολόγο. 


