Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Maldiverne

Fakta Maldiverne
Sprog

Divehi
Religion

Sunni-Islam

Hovedstad

Indbyggere

Malé

392.000

Valuta

Areal

Maldiviske
298 km2
rufiyaa samt bestående af
amerikanske 1.192 koraløer
dollars og euro

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Maldiverne

Tidsforskel

ofte tilfældet, hvis du køber udflugter eller lignende

Maldiverne er 4 timer foran dansk tid om vinteren. Om

lokalt. Det er velset at give tjenere, hotelpersonale osv.

sommeren er Maldiverne 3 timer foran dansk tid.

lidt ekstra.

Transport

Elektricitet

I ø-riget Maldiverne er den mest udbredte form for

I Maldiverne bruger man 220 volt, og det anbefales at

transport naturligt nok den vandbårne. På vores rejser

medbringe adapter, da stikkontakterne er som i

benytter vi også både, når vi skal fra sted til sted. I Malé

Storbritannien (UK-elstik) og USA (A-elstik).

er der lidt biltrafik, men ingen busser.

Telefon og internet
Økonomi

Maldivernes landekode er + 960. I lufthavnen i

Prisniveauet i Maldiverne er noget højere

Maldiverne kan man købe SIM-kort fra Maldivernes

sammenlignet med de øvrige lande i Asien. En hovedret

teleselskab, Dhiraagu. Der er adgang til trådløst

på en af hotelrestauranterne koster omkring 200 kr. i

internet på hoteller i Maldiverne.

gennemsnit. Vin og spiritus findes kun på de
hotel-ejede øer. Her er det temmelig dyrt at købe.

Hygiejne
Drik kun vand fra flaske. Det er en god idé at medbringe

Valuta og kreditkort

hånddesinfektions-gel (fås bl.a. på danske apoteker).

Valutaen i Maldiverne er maldiviske rufiyaa, men
amerikanske dollars og euro anvendes også. Det er en

Rygning

god idé at medbringe amerikanske dollars og/eller

Rygning på caféer, restauranter, i regeringsbygninger

euro til Maldiverne. Medbring dem meget gerne i små

og offentlige virksomheder, herunder også større

sedler.

offentlige områder, er forbudt. Caféer og restauranter
kan dog få særlig tilladelse.

De gængse kreditkort kan benyttes i Maldiverne.

Takt og tone
Drikkepenge

Maldiverne er et muslimsk land, og det er forbudt at

Der bliver sædvanligvis tillagt 10 % i service charge p å

medtage alkohol og produkter med svinekød.

hotel-, restaurant- og bar-regninger. Det samme er også
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Pas og visum Maldiverne
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Maldiverne herunder.
Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder fra hjemrejsedatoen fra Maldiverne. Der kræves ikke visum for
danske statsborgere på ophold under 30 dage i Maldiverne.
Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at
du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.
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Vaccinationer Maldiverne
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Maldiverne.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder:

hepatitis A - difteri/stivkrampe

Rejse over 3 uger, desuden:

evt. hepatitis B - tyfus

Længere ophold, desuden:

hepatitis B - tuberkulose

Gul feber
Gul feber-vaccinationscertfikat kræves af rejsende, der kommer fra et gul feber-område.
En vaccine mod gul feber skulle tidligere fornyes hvert 10. år. Det er nu ændret, så en vaccine gør dig immun over
for gul feber hele livet.
Malaria
Der er ikke malaria i Maldiverne.
Du kan få mere information om de sygdomme, der foranlediger de forskellige vaccinationer her: Almindeligt
forekommende sygdomme
Oplysningerne her på siden er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og
sygeplejerske Karin Rishøj. Bestil tid til vaccination og læs mere: Albatros vaccinationsklinik
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Klima og vejr Maldiverne
Her kan du læse om Maldivernes klima. Se også vejret og gennemsnitstemperaturer for
hovedstaden Malé.
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Malé
Dagtemperatur
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Nedbør (mm)

114

38
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123

219

167

150

176

199

194

231

217

Kilde: World Weather Information Service
Maldiverne har tropisk monsunklima, der på grund af det omgivende hav ikke føles så varmt som andre steder
på samme breddegrad. Temperaturen ligger mellem 27 og 33 grader det meste af året. Monsunregnen falder om
sommeren, men det gør temperaturen ikke, hvilket resulterer i temmelig varmt og fugtigt vejr fra april til oktober.

5

Maldiverne

