Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Maldivene

Fakta Maldivene
Språk

Divehi
Religion

Sunni-islam

Hovedstad

Innbyggere

Malé

390 000

Valuta

Areal

Maldiviske
298 km2 på 1
rufiyaa samt 192 koralløyer
amerikanske
dollars og euro

Her kan du lese en rekke praktisk informasjon i forbindelse med reiser til Maldivene

Tidsforskjell

tilfelle, hvis du kjøper utflukter eller lignende lokalt. Det

Maldivene er 4 timer foran norsk tid om vinteren. Om

er vanlig å gi driks til kelnere, hotellpersonale osv.

sommeren er Maldivene 3 timer foran norsk tid.

Elektrisitet
Transport

På Maldivene bruker man 220 volt, og det anbefales å ta

I øyriket Maldivene er den mest utbredte formen for

med adapter. Stikkontaktene er som i Storbritannia

transport naturlig nok båt. På våre reiser bruker vi også

(UK-kontakter) og USA (A-kontakter).

båt når vi skal fra sted til sted. I Malé er det litt biltrafikk,
men ingen busser.

Telefon og internett
Maldivenes landekode er + 960. På flyplassen i

Økonomi

Maldivene kan man kjøpe SIM-kort fra Maldivenes

Prisnivået på Maldivene er noe høyere enn de øvrige

teleselskap, Dhiraagu. Det er adgang til trådløst

landene i Asia. En hovedrett på en av

internett på hoteller på Maldivene.

hotellrestaurantene koster omkring 200 kr. Vin og
brennevin kan man bare få på de hotell-eide øyene og

Hygiene

til temmelig høye priser.

Drikk utelukkende vann fra flaske. Det er en god idé å ta
med hånddesinfeksjons-gele/antibac (fås bl.a. på

Valuta og kredittkort

apoteket hjemme).

Valutaen i Maldivene er maldiviske rufiyaa, men
amerikanske dollar og euro blir også brukt. Det er en

Røyking

god idé å ta med seg amerikanske dollar og/eller euro

Røyking på kafeer, restauranter, i offentlige bygninger

til Maldivene, helst i små sedler.

og også større offentlige områder er forbudt. Kafeer og
restauranter kan få spesialtillatelse.

De gjengse kredittkortene kan brukes på Maldivene.

Takt og tone
Driks

Maldivene er et muslimsk land, og det er forbudt å

Vanligvis blir det lagt til 10% i service charge på hotell-,

innføre alkohol og produkter med svinekjøtt.

restaurant- og barregninger. Det samme er også ofte
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Pass og visum Maldivene
Les om pass og visum ved reiser til Maldivene.
Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreise fra Maldivene. Norske statsborgere kan ved
innreise få et 30-dagers turistvisum.
Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke hvilke regler som gjelder for deg. Det er ditt ansvar å sørge for
at du har de riktige dokumentene når du møter opp på flyplassen.
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Vaksinasjon Maldivene
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Maldivene
Krav og anbefalinger vedrørende vaksinasjon endres løpende, derfor anbefaler vi at du kontakter din egen lege
eller nærmeste vaksinasjonssentral for detaljert informasjon vedrørende nødvendige vaksiner.
Malaria
Det er ikke malaria på Maldivene.
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Klima og vær Maldivene
Her kan du lese alt om Maldivenes klima. Se også været og temperaturer for hovedstaden
Malé.
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Malé
Dagstemperatur
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Nattemperatur

26
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26

27
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26
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Nedbør (mm)

114

38

74

123

219

167

150

176

199

194

231

217

Kilde: World Weather Information Service
Maldivene har tropisk monsunklima, som på grunn av det omgivende havet ikke føles så varmt som andre
steder på samme breddegrad. Temperaturen ligger mellom 24 og 33 grader det meste av året. Monsunregnet faller
om sommeren, men det gjør ikke temperaturen, og det resulterer i temmelig varmt og fuktig vær fra april til
oktober.
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