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Háttérinformációk a Maldív-szigetekről 

 

 

Időeltolódás:  

+3 óra, télen +4 óra 
 

Transzfer, transzferidő: 

Mivel a szállodák többsége nem azon a szigeten található ahová a repülőgépek érkeznek, a szállodák saját hajó-, 

esetleg hidroplános transzfert biztosítanak. 
 

Hálózati feszültség:  

220 V, a fürdőszobákban 110 V szabvány csatlakozóval 
 

Vízum:  

Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak a Maldív – szigetekre. 
 

Valuta:  

Az ország hivatalos fizetőeszköze: maldív ruffya. (1 USD = 12 MRF). Váltása azonban nem szükséges csak abban az 

esetben, ha kirándulást tesznek a fővárosba, Male-ba, ahol esetleg vásárolni szeretnének.  

Az USD a leggyakrabban használt/váltott valuta, ezt érdemes váltani kiutazás előtt. Elterjedt a hitelkártyával 

történő fizetés, a szállodán belüli fogyasztást célszerű így rendezni. 
 

Aktuális vámrendelkezések: 

Bár a vámrendelkezések lehetővé teszik szeszes ital kivitelét az országból, azonban 

mivel a Maldív Köztársaság állampolgárai mohamedán vallásúak, az ország területére tilos bevinni bármilyen szeszes 

italt. Ha a csomagellenőrzéskor alkoholt találnak a bőröndben, elkobozzák, csak az elutazáskor adják vissza. 
 

Pénzváltás:  

Bankokban, pénzváltó helyeken, szállodákban. A nagyobb bankok általában 09.00 – 13.00 között tartanak nyitva. 

Készpénz esetén az amerikai dollár, és az Euro a legelőnyösebb, utazási csekkje lehetőség szerint dollár alapú legyen. 

A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze meg. A szállodákban amerikai dollárban vannak 

megadva az árak, a kifizetések is ebben a valutában történnek. Nagy nemzetközi hitelkártyákat (Visa, Mastercard, 

American Express..) elfogadnak. 
 

Vásárlás, nyitva tartás, borravaló: 

A Maldív – szigetek mindegyikének saját bevásárlási lehetősége van, kínálatukban nagyban hasonlítanak  Sri 

Lankáéhoz. 

Szuvenírek közül kedveltek a drága- és féldrágakövek, (eredetileg maldív vagy sri lankai): rubin, smaragd, kék zafír. A 

szuvenír boltokban szinte minden kapható ami elefántcsontból és teknőcpáncélból elkészíthető Az alkohol és az 

élvezeti cikkek drágák (kávé kb. 3 USD, pohár sör 3-6 USD, ásványvíz 3-5 USD, éttermi főétkezés 15-25 USD, 

szendvics 6-8 USD, függően a szállodai kategóriától 

Mivel az országok többsége – így hazánk is – korlátozza a fenti anyagokból behozható árucikkeket és azok 

mennyiségét, érdemes ezekről előre tájékozódni. 
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Időjárás, öltözködés:  

A Maldív-szigetek a trópusi monszun övbe tartozik. Az átlaghőmérséklet a sziget óceán parti sávján egész évben 28 - 

30°C körül van, így a tartózkodás teljes időtartama alatt nyárias viselet ajánlott (fürdőruha elsősorban), 

kényelmesebb pamut, illetve természetes anyagokból készült ruhadarabok elsősorban. Mivel ezen a területen a nyári 

hónapokra tehető az esős évszak, záporok előfordulhatnak, ajánlatos esőkabátot, esernyőt is csomagolni. 

Hölgyek figyelmébe ajánlanánk, hogy a városban (Male) kerülendő a rövid ruha viselete. Tilos a nudizmus, a 

templomlátogatásoknál pedig illő ruházat szükséges. A forró homok és az esetleg előforduló koralldarabkák miatt 

strandlábbeli (papucs, gumiszandál stb.) viselete ajánlott, elsősorban gyermekeknek. 
 

Egészségügyi előírások:  

Semmilyen speciális korlátozás, védőoltás nincs. Biztonságképpen érdeklődjön háziorvosánál, és/vagy a helyi 

tisztiorvosi szolgálatnál a mindenkor érvényes előírásokról. 
 

Ételek, italok / ivóvíz:  

A csapvíz fogyasztása nem ajánlott; boltokban, szállodákban mindenhol kapható palackozott ivó- és ásványvíz.  
 

Emberek, szokások, vallások: 

A lakosság 99%- a muzulmán. A társadalmi élet ennek szellemében informális. Iszlám országról lévén szó fokozottan 

ügyelni kell az eltérő kultúrából adódó szokások tiszteletére, a nőkkel szembeni viselkedési normák betartására. 
 

Ünnepek, események: 

A trópusokra jellemző könnyedség itt is az emberek egyik fő tulajdonsága. 

Az “egy sziget – egy szálloda” szigeteken szinte minden héten tartanak ünnepségeket, ahol a kikapcsolódás mellett a 

helyi szokásokkal is megismerkedhetünk. 
 

Szórakozási lehetőségek: 

Minden Európában megszokott szórakozási lehetőség fellelhető a szigeten, habár nem szabad elfelejtenünk, hogy itt 

sokkal kisebb közösségeket találunk – a nyüzsgés is ennek megfelelő. 
 

Helyi közlekedés: 

A szigetek közötti közlekedés vízi úton (hajóval és motorcsónakkal), ill. helikopterrel lehetséges. 
 

Fontosabb telefonszámok, hazatelefonálási lehetőségek: 

Ország képviselet: 

Magyarországon nincs. 
 

Magyar Képviselet: 

Újdelhi2/50M 

Niti Marg. Chankyapuri,110021 

Tel.: 91-11-2611-47-37 

Fax: 91-11-2688-67-42 
 

Hungary Direct: 0-800-99-0036 

T-Mobile, Pannon GSM, Vodafone: működik 
 

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 

 

JJóó  uuttaazzáásstt,,  ééllmméénnyyeekkbbeenn  ggaazzddaagg  kkiikkaappccssoollóóddáásstt  kkíívváánnuunnkk!!  


