
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТУРИСТІВ, ЩО ВИЇЗЖАЮТЬ 
НА МАЛЬДІВСЬКІ ОСТРОВИ 

 
Загальні відомості. Мальдівська Республіка, держава на Мальдівських островах Індійського 

океану. Мальдівська Республіка входить до складу Співдружності, очолюваного Великою  

Британією. Територія: 90 тис. кв. км. Столиця – Мале. 

Географічне становище, природа. У 700 км на південний захід від Шрі-Ланки, в 

екваторіальних водах Індійського океану, вузькою смугою простягається острівна держава 

Мальдіви. Протяжність архіпелагу із півночі на південь – 820 км, зі сходу за захід – 120 км. 

Загальна територія разом із сушею та морем становить близько 90 тис. кв. км. 

Столиця, найбільші міста. Мале – столиця Мальдівських островів, а також комерційний та 

адміністративний центр. Це єдиний населений пункт, який можна назвати містом. Тут немає 

високих будівель, а велосипедів набагато більше, ніж автомобілів. На Мале практично неможливо  

заблукати, всі вулички виходять на три великі дороги, одна з яких приводить до морського порту 

"Марина Драіф". 

Клімат. Тропічний, теплий, без значних коливань, найкращі погодні умови з листопада до 

кінця квітня. Середня річна температура становить 25-30 градусів. Температура води - 24-27 

градусів цілий рік. 

Населення. 250 тисяч людей, із яких 57 тисяч проживають у столиці. Мальдівці – нащадки 

дравідів (виходців із Південної Індії), сингалів (із Шрі-Ланки), арабів та малайців. 

Мова. Державна мова – дихеві, але у столиці та на курортах розмовляють англійською. 

Релігія. Державна релігія – іслам. 

Святкові та вихідні дні. 2 січня, 26 липня, 9 серпня, 3 та 11 листопада, релігійні свята. 

Кухня. Меню більшості курортів на Мальдівах включає як місцеву, азіатську, так і європейську 

кухню. Найбільш популярні з місцевих закусок fihunu mas – запечена з пастою чилі риба, keemia 

– обсмажені рибні рулетики, kulhi borkihaa – найніжніший рибний пиріг. Bondi (солодке) – 

кокосові палички. 

Транспорт. Будь-який Мальдівський острів можна перетнути за 1,5 – 2 години. Велосипеди та 
мотоцикли найпопулярніші види наземного транспорту. Найпопулярніший вид водного 
транспорту – човни Доні (швидкість 7 вузлів за годину). 
Гроші. На островах користуються мальдівськими руфіями. 1 долар США приблизно дорівнює 15  
руфій. Проте практично всюди приймаються до оплати долари США, євро та основні кредитні 
картки Visa та Master. Пошкоджена готівкова валюта, яка сильно забруднена, зіпсована, занепала,  
порвана, склеєна або іншим чином «зношена» або була надрукована раніше 2006 року, на жаль, 
не може бути прийнята як оплата, оскільки вона не буде прийнята місцевими банками. 
Візи, митний контроль. Мальдіви – безвізова країна. 

 
ЗАБОРОНЕНО ВВЕЗЕННЯ: 

1. будь-яких наркотичних речовин, включаючи психотропні 

2. порнографічні матеріали, записані для перегляду відеокасет з фільмами тощо. 

Дозволяється провозити лише запечатані касети 

3. анти ісламської літератури 

4. воєнної атрибутики 

5. будь-яких продуктів із свинини та інших продуктів харчування тваринного походження 

6. алкоголю (у тому числі купленого у duty free) - За спробу ввезення алкоголю стягується штраф 

у розмірі 500 USD! 

7. тварин 

8. пороху/вибухових речовин/вогнепальної зброї/колючих, ріжучих предметів та зброї для 

підводного полювання 



Посольство. Посольства України на Мальдівах немає. Найближчим посольством є посольство 
України в Індії. Адреса: 110057, Індія, м. Нью-Делі, Васант Віхар, E-1/8. тел: (8 10 9111) 2614 60 41, 
(8 10 9111) 2614 60 42 
Додаткова інформація 
Медичні послуги. Туристам рекомендується привозити всі необхідні ліки, так як, на курортах 
немає аптечних кіосків. 
Одяг. Найкраще одягати легкий бавовняний одяг, зручне взуття, головний убір. Рекомендуємо 

користуватися сонцезахисними кремами та взяти із собою сонцезахисні окуляри. 
Дозволено ввезення: 200 шт. сигарет, 20 сигар або 250 грам тютюну; іноземної валюти 

 
На території Мальдівської Республіки, відповідно до законів Мальдівської республіки та 

правил, встановлених у готелях, категорично забороняється: 

1. ламати, рвати живі та мертві корали в океані та поблизу берега, пошкоджувати раковини і 

піднімати їх на поверхню. Заборонено: будь-яке витягування на берег живності та не 

живності. Штраф - $500. 

2. ловити рибу поблизу островів 

3. підводне полювання 

4. смітити: кидати порожні банки, пляшки 
5. відвідування столиці Мале (прогулянка Мале) та островів, де живуть місцеві жителі, у пляжному 
одязі. Рекомендується одягати речі, що закривають тіло від плеча до коліна (рекомендується 
одягатися відповідно до мусульманських уявлень про моральність: довгі штани або спідниця, 
сорочка або блузка) 
6. нудизм і топлес 
7. вживання алкоголю в громадських місцях (поза курортною зоною) 
8. не намагайтеся вступати в контакт з місцевими жінками 
9. Забороняється вивіз черепаших панцирів і коралів, крім як у декоративних виробах. 

 
Увага! Норми провозимого багажу при трансфері: 

- на гідролітаку обмеження багажу включеного у вартість 22 кг багажу та ручної поклажі 3 кг 

розміром 33*20*28 см. Доплата за кожен +1 кг понад - 5 usd++ (податки +10%+12%). 

Середній час очікування посадки на гідролітак не перевищує 2 годин, але в залежності від  

загальної кількості прильотів/вильотів на Мальдівах у цей день, час очікування буває більше. 

При трансфері на загальному гідролітаку, може бути від 1 до 3 посадок по дорозі в готель/з  

готелю. Гідролітак літає тільки в денний час доби. 

Трансфер на гідролітаку у всі готелі на Мальдівах здійснюється третьою стороною - компанією 
TMA (Trans Maldivian Air Taxi). Розклад трансферів змінюється щодня і надається готелям та 
відповідно гостям, лише за 1 день увечері напередодні прильоту/вильоту. Готель не несе 
відповідальності за можливі затримки трансферу, додаткові посадки або час очікування; 
- на внутрішньому перельоті - 20 кг багажу та ручної поклажі 5 кг розміром 55*40*23 см. 

 
Важливо: максимальна вага одного багажу (валізи/сумки) не повинна перевищувати 20 кг. При 
вазі більш допустимого необхідно розпакувати та перепакувати в іншу сумку та внести доплату за 
перевагу. Доплата за кожний +1 кг понад - 5.60 usd++ (податки +10%+12%). Якщо сім'я або пара 
подорожують з одною валізою на всіх, то її вага не повинна перевищувати допустимі міжнародні  
норми та важити не більше 32 кг. При трансфері на внутрішньому перельоті, може бути від 1 до 3 
посадок на шляху в готель/з готелю. 

 
Відповідно до розпорядження Міністерства Туризму Республіки Мальдів готелі зобов'язані 
доставляти гостей в аеропорт за 3 години до вильоту міжнародного рейсу. У разі поганих 
погодних умов або інших форс мажорних ситуацій (у тому числі скасування/затримка 
міжнародних рейсів), час трансферів може змінюватися або переноситися на інший час/день. У  
таких випадках ніхто зі сторін (готель, TMA - служба сервісу польотів на гідролітаку, авіакомпанії 
внутрішніх рейсів, приймаюча компанія) не компенсує гостям вартість нового трансферу, а 
також ймовірні витрати на бронювання готелю в Мале. 

 

Також варто зазначити, у разі скасування/зміни дати/часу трансферу (гідролітак, внутрішній 

переліт, катер) незалежно від причини за 72 години і менше до його організації, перевізником 

стягується 100% штраф (плюс доплата за організацію нового трансферу за будь-яких змін) . 


