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 האיים המלדיבים

 
 

ה לראש היא של חופים לכששומעים את השם האיים המלדיבים, התמונה הראשונה שעו : הקדמה

י שבכדשם בסוף העולם -אישנמצא  גן עדן אולטימטיבי בטורקיז, עצי קוקוס ושמש נצחית. מיםלבנים, 

הם אחד מהמקומות  םאין ספק שהאיים המלדיביילמשכן את הבית.  , תצטרכו לכל הפחותאליולהגיע 

שעות טיסה בלבד  6, אולם בניגוד למה שמקובל לחשוב, הם נמצאים במרחק היפים ביותר בעולם

תעלה לכם כמו חופשה אבל חופשה על אי מבודד כון שהאיזור הוא לא מהזולים בעולם, ונמישראל. 

 אפשר לעמוד בו.אי משהו שלא ממוצעת באחת ממדינות אירופה. בהחלט 

 

 

דרום מזרחית  שוכבת באוקיינוס ההודיה היא מדינה איסלמית םיהמלדיב קבוצת האיים : מידע כללי

 מתוכם מיושבים.  200 -כשרק כ קבוצות( 26 -)המחולקים ל יםאי 1,1,2הקבוצה כוללת  לסרי לנקה.

בעוד  תושבים( 300,000)סה"כ  חלק קטן מהאיים המיושבים משמשים את האוכלוסיה המקומית

רוב האיים   הם יוצאים לפעילויות ספורט ימי.מאו מוקדים ש רובם משמשים כאתרי נופש, מלונות

 ד"כ קיים מלון בודד. אי בכל ק"מ רבוע( ועל  1-2קטנים למדי )

 

 

למרות שהמלדיבים מצטיירים כאיזור שמתאים לזוגות בלבד, יש לאיזור הרבה :  למי מתאים הטיול

המראה של משפחות עם ילדים מאוד נפוץ וחלק המלונות מה להציע גם לסוגים אחרים של מטיילים. 

. צלילה היפים בעולםחובבי צלילה ימצאו באיזור כמה מאתרי ה מותאמים ממש לאירוח משפחות.

למספר ימים ולעבור בין אתרי הצלילה הנמצאים בסמוך לאיים השונים ניתן לקחת קרוז צלילה 

מי שמתעניין בגלישת רוח יוכל למצוא איים שכל מה  ק"מ(. 00,)הממוקמים באיזור המתפרש על 

 שקיים עליהם הוא בית ספר ללימודי גלישה.

 

 

אפשרי ומומלץ בהחלט יוצאות מסרי לנקה הסמוכה )המלדיביים  טיסות לאיים:  איך מגיעים לאיזור

(. אם אתם מגיעים מישראל, החברה שתיקח אתכם לאיזור לשלב את האיזור עם טיול בסרי לנקה

ישנן אפשריות היא חברת התעופה הירדנית )אייר ג'ורדניאן( עם עצירה קצרה בעמאן להחלפת מטוס.

ומאריכות  ת הטיולדרך המזרח הרחוק(, אולם הן מייקרות א נוספות להגעה לאיזור )דרך אירופה או

במלדיבים, אתם תנחתו בעיר הבירה, מאלה ומשם תעברו בסירה או מטוס ימי לאי שבו  את הדרך.

בכדי לחסוך בעלויות, מומלץ להזמין חבילה שכוללת את כל הטיסות,  שוכן המלון שהזמנתם.

  ד את הפאזל.ההעברות והמלון מהארץ ולא לנסות להרכיב לב

 

 

בגדול, ניתן להגיע לאיים המלדיבים בכל ימות השנה. מזג האויר טרופי :  עונות מומלצות ומזג אויר

אפריל -חודשים ספטמבר מידי פעם יכול לרדת קצת גשם. מעלות. 22-30חם והטמפרטורה נעה בין 

התקופה בה הים רגוע  הם חודשי הטיול הפופולרים יותר ולכן מחירי המלונות עולים במעט. זוהי גם

מערבי -אוגוסט מושפעים מהמונסון הדרום-חודשים מאי יחסית והיא המתאימה ביותר לצלילה.

 החודשים הללו הם העונה המומלצת לגלישת רוח.שמביא אותו רוחות ומעט גשמים. 
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נחתו כשתבעלי דרכון ישראלי אינם צריכים להוציא ויזה מראש. הויזה תינתן לכם :  כסף ומסמכים

המטבע הרשמי במקום הוא הרופיה, אולם סביר להניח שלא תיתקלו  בשדה התעופה סמוך למאלה.

בו. התשלום במלונות יתבצע בדולר, אירו או כרטיס אשראי. אם תסעו לסיור במאלה עצמה, תוכלו 

 להחליף מספר דולרים למטבע המקומי כדי שתוכלו לעשות קניות בשווקים בעיר. 

 

 

וכדאי להשתמש  מאוד טלפונים סלולרים עובדים באיזור אבל השיחות יקרות:  ץתקשורת עם האר

בחדרים במלונות קיימים טלפונים וניתן להוציא מהם שיחות . SMSבהם רק לשליחת וקבלת הודעות 

)שוב, יקר מאוד( אבל ניתן גם לתת את הטלפון של המלון לאנשים בארץ ולבקש מהם לצלצל אליכם. 

ים איזורים בהם יש רשת ימבתי המלון בעלות סבירה בהחלט. בחלק מהמלונות קי אינטרנט קיים בכל

 אלחוטית חופשית או בתשלום.

 

 

האיזור הוא איזור חם ולכן כל הבגדים שתצטרכו הם בגדים קצרים. ניתן להביא חולצה :  בגדים וציוד

זוף בעל מסנן ומנשבת רוח. חשוב מאוד להביא קרם שיארוכה למקרה שבלילה נעשה טיפה קריר 

וכובע  רות(. מומלץ גם להביא ג'ל אלוורהגבוה )גם אם לא מרגישים, השמש באיזור שורפת במהי

רחב שוליים. אם יש לכם בבית ציוד שנירקול, ניתן לקחת אותו אתכם בכדי לחסוך את עלות השכרת 

 הציוד במקום.
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של דבר טיול למלדיבים מסתכם באי בודד בו תשהו במשך מספר מכיוון שבסופו :  איך לבחור מלון

שתבצעו בכל הקשור לחופשה שלכם באיים ימים, בחירת המלון היא ההחלטה החשובה ביותר 

מלבד המחיר של המלון המוצע לכן, ישנם מספר פרמטרים נוספים שכדאי לקחת  המלדיבים. 

 ה.בחשבון לפני שמחליטים איפה לבלות את החופשה הקסומ

 

בעוד אל שדה התעופה במאלה, מגיעים ע"י סירה אל מלונות הממוקמים בקרבת  : מיקום המלון

אחד המשמעות היא שאם תבחרו לישון במלונות מרוחקים יותר מגיעים באמצעות מטוס ימי. 

מהמלונות המרוחקים, כנראה שאת הלילה האחרון תצטרכו לבלות במאלה )המטוסים הימיים אינם 

והטיסות לישראל דרך סרי לנקה יוצאות ממאלה בשעות הבוקר המאוד טסים בשעות החשכה 

מצד שני, אם אתם מגיעים לאיזור  , כך שבכדי להגיע לטיסה תצרכו לישון במאלה עצמה(.מוקדמות

 ול, כדאי שתבחרו מלון שממוקם בסמוך לאתרי הצלילה שמעניינים אתכם.במטרה לצל

 

ומתאימים למטיילים בגילאים שונים. מומלץ מציעים סגנונות שונים של אירוח  באיזורהמלונות  : סגנון

לבחור את המלון בהתאם לסוג הטיול שאתם מחפשים. אם מגיעים עם ילדים, כדאי לבדוק שהמלון 

אם אתם מגיעים למטרת צלילה או גלישה, כדאי לבחור במלון  .דים בשעות היוםמציע פעילויות ליל

 שמתמחה בארגון הפעילויות הללו.

 

כדאי לבדוק את סוגי החדרים שהמלון מציע והמיקום שלהם בשטח המלון עצמו. מומלץ  : חדרים

ת )לעיתים חדרים ממוקמים במרכז האי באיזור פחו לבחור חדרים שממוקמים בסמוך לחוף

פנטזיה של כל אחד, אבל המחירים שלהם לעיתים חדרים על המים הם ללא ספק אטרקטיבי(. 

מחדרים רגילים והם לא מספקים חוויה מרשימה יותר מחדרים הממוקמים על  3או פי  2מגיעים לפי 

החוף. בנוסף, החדרים על המים נוטים להיות ממוקמים במרחק הליכה ארוך יחסית ממוקדי הפעילות 

  מלון.של ה

 

מלבד עלויות הלינה שמהוות ללא ספק שיקול מרכזי בבחירת המלון, מומלץ לבדוק  : עלויות במקום

גם את מחירי האוכל והפעילויות השונות במלון עצמו )מכיוון שלא יהיו לכם הרבה ברירות, אלא לאכול 

יתגלה ככזה שמחירי  ולבצע את הפעילויות דרך המלון(. לעיתים מלון שמחירי הלינה בו זולים יחסית,

 האוכל בו יקרים ללא כל פרופורציה.

 

אתם הולכים לבלות את הרוב המוחלט של זמנכם בחופשה בשטח המלון  : במלוןמתקנים ופעילויות 

בחלק ולכן כדאי לוודא שאתם בוחרים במלון שמציע את מגוון המתקנים והפעילויות הגדול ביותר. 

מגרשי ספורט )כדורגל, כדורסל, טניס, חדר כושר, מרכז ספא, מהמלונות ניתן למצוא בריכת שחייה, 

וניתן לבצע שנירקול  כדורעף חופים וכו'(. חלק מהמלונות ממוקמים בסמוך מאוד לשונית אלמוגים

 בחופי המלון עצמו.

 

גודל האיים שהמלונות ממוקמים עליהם והטבע שקיים במקום משתנה בין אי לאי. ככל  : סביבה וטבע

איים בהם ביחס לכמות האורחים במלון(. יותר ניתן למצוא יותר חופים מבודדים )כמובן  שהאי גדול

 מקומות מסתור מהשמש במהלך היום.קיימת צמחייה טבעית רבה בד"כ מרשימים יותר ומציעים 

 

בסופו של דבר, הדרך הכי טובה לבחור מלון שתהנו בו בצורה האופטימלית  : המלצות מטיילים

היא לקרוא המלצות רבות ככל הניתן של מטיילים שהיו במלונות השונים ולראות במהלך החופשה, 

 באיזה מלון המטיילים הכי נהנו.
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לפני שאתם מבצעים שדרוג כלשהו שמציעים לכם בארץ )שדרוג של החדר, הפיכת  : שדרוגים במלון

וגים הללו במלון עצמו ואם וכו'(. מומלץ לבדוק את עלויות השדר Full Board  /Half Board -החבילה ל

קיים מבצע כלשהו בתקופה בה אתם מתכוונים להגיע. לעיתים, ניתן לבצע שדרוגים במחירים 

אטרקטיביים בהרבה ממה שניתן למצוא בארץ כשמגיעים למלון, במיוחד בתקופות בהן תפוסת 

 החדרים במלון אינה מלאה.

 

 

תוכלו לצאת למספר סיורים ופעילויות שיוצאים כם על האי ותבמהלך שה : פעילויות וסיורים באיזור

 מכל בתי המלון באיזור.

 

לסיור של חצי יום  לצאת : אם אתם ישנים במלון הממוקם בקרבת שדה התעופה, תוכלו סיור במאלה

ולראות בעיר הבירה מאלה. במהלך הסיור תוכלו להתרשם מהתרבות המקומית, להסתובב בשווקים 

 כיצד המקומיים חיים.

 

ניתן  מהמלון שבו אתם ישנים תוכלו לצאת לסיור באי של המקומיים וסיור באיים השכנים.:  ר אייםסיו

לצאת לטיול שכזה במסגרת של חצי יום )בוקר עד הצהריים( או של יום שלם ואז הטיול יכלול ארוחת 

מוכים שלושה מלונות באיים ס-כדאי לדעת שבפועל מהות הסיור הוא בילוי של שעה בשניים צהריים.

 למלון שלכם. כך שאם לא מעניין אתכם איך נראה המלון של השכנים, ניתן בהחלט לוותר עליו.

 

הצהריים ונמשך עד כשעה לאחר השקיעה. -טיול קצר שיוצא בד"כ בשעות אחר : דולפיניםסיור 

במקביל  חותוב מקרוב אחר להקות דולפינים ששבמהלך הטיול יקחו אתכם ללב ים ותוכלו לעקו

ה שלכם. המראה של להקות הדולפינים מרהיב והסיור שווה כל שקל. מומלץ להביא מצלמה לסיר

 טובה ומהירה כדי לתפוס את הדולפינים בתנועה.

 

שיקחו אתכם למוקדי  תוכלו למצוא טיולים שונים לחצאי ימים / ימים שלמים : טיולי שנירקול / צלילה

בין האיים ישנן שוניות אלמוגים מהיפות בעולם ואם שנירקול או צלילה בסביבת המלון בו אתם ישנים. 

 הללו. טיוליםלא קיימות שוניות מול החופים של המלון בו אתם ישנים, בהחלט מומלץ לצאת לאחד מה

 

 

חופשה באיים המלדיביים היא חוויה מדהימה וזהו ללא ספק אחד מהאיזורים היפים ביותר  : סיכום

סית והרבה פחות יקר ממה שנהוג לחשוב. עם התחזית ביעד טיול קרוב יחמדובר גם בעולם. 

הקודרת שטוענת שהאיים הללו יעלמו בעוד מספר שנים בעקבות העלייה המתמדת במפלס המים 

 של האוקיינוסים בעולם, מומלץ לבקר באיזור בהקדם ולהנות בחופש מושלם על אי משלכם.


