Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Maldiverna

Fakta Maldiverna
Språk

Divehi
Religion

Sunni-Islam

Huvudstad

Invånare

Malé

390 000

Valuta

Yta

Maldiviska
298 km2
rufiyaa samt bestående av 1
amerikanska 192 korallöar
dollar och euro

Här kan du läsa spännande fakta om Maldiverna

Tidsskillnad

hotellpersonal få en extra slant.

Maldiverna ligger fyra timmar före svensk tid på vintern
och tre timmar före svensk tid på sommaren.

Elektricitet
I Maldiverna används 220 volt. Stickkontakterna är

Transport

samma som i Storbritannien (UK-eluttag) och USA

I öriket Maldiverna utgörs det vanligaste

(A-eluttag).

transportmedlet av båtar, och även vi använder
sådana för att ta oss fram. I Malé finns lite biltrafik men

Telefon och internet

inga bussar.

Maldivernas landskod är +960. På flygplatsen i
Maldiverna kan du köpa SIM-kort från Maldivernas

Prisnivå

teleoperatör Dhiraagu. Hotellen har tillgång till

Prisnivån i Maldiverna är något högre jämfört med

trådlöst internet.

Asiens övriga länder. En huvudrätt på en av
hotellrestaurangerna kostar i genomsnitt 200 kronor.

Hygien

Vin och alkohol finns endast att tillgå på de hotellägda

Drick endast vatten på flaska. Ta gärna med

öarna och där är det ganska dyrt.

handdesinfektion (finns bland annat på svenska
apotek).

Valuta och kreditkort
Maldivernas valuta heter maldiviska rufiyaa men även

Rökning

amerikanska dollar och euro fungerar. Ta gärna med

Det är förbjudet att röka på caféer, restauranger, i

amerikanska dollar och/eller euro till Maldiverna.

regeringsbyggnader och i offentliga utrymmen.

Gärna i små valörer.

Särskilt röktillstånd kan ges till restauranger och

De vanligaste kreditkorten kan användas i Maldiverna.

caféer.

Dricks

God ton

Man lägger vanligtvis på 10 procent i servicetillägg på

Maldiverna är ett muslimskt land och det är förbjudet

hotell- restaurang- och barräkningar. Det samma gäller

att ta med alkohol och produkter som innehåller

om du köper en utflykt eller annan lokal aktivitet.

griskött.

Vanligtvis brukar bland annat kypare och
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Pass och visum Maldiverna
Läs om pass och visum i förbindelse med resor till Maldiverna här.
Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader efter hemresedatum från Maldiverna. Krävs inte för svenska
medborgare som uppehåller sig mindre än 30 dagar i Maldiverna. Om du inte är svensk medborgare ska du
undersöka vilka regler som gäller för dig.
Du ansvarar själv för att se till att alla resedokument är i sin ordning när du kommer till flygplatsen.
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Vaccinationer Maldiverna
Läs mer om vaccination i samband med resa till Maldiverna.
Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till Maldiverna.
Vaccinationer
Kortare vistelse under tre veckor i turistområden: Hepatit A. difteri/stelkramp. Vistelse över tre veckor dessutom
Hepatit B/tyfus.
Längre vistelser dessutom Hepatit B och tuberkulos.
Gula febern
Gula feber-vaccinationscertifikat krävs av alla resenärer som kommer från ett gula febern-område. Tidigare
behövde vaccinet förnyas vart tionde år. Idag räcker en vaccination för att göra dig immun mot gula febern resten
av livet.
Malaria
Det finns ingen malaria i Maldiverna.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare
eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på
www.vaccin.se/resevaccin/.
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Klimat och väder Maldiverna
Här kan du läsa om klimat och väder i Maldiverna - se bland annat temperaturer och
nederbörd för huvudstaden Malé.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Malé
Dagstemperatur

30

31

31

32

31

31

31

30

30

30

30

30

Nattemperatur

26

26

26

27

26

26

26

26

25

25

25

25

Nederbörd (mm)

114

38

74

123

219

167

150

176

199

194

231

217

Källa: World Weather Information Service
Maldiverna har tropiskt monsunklimat som på grund av havet runtomkring inte känns lika varmt som på andra
platser på samma breddgrad. Temperaturen ligger på mellan 27 och 33 grader under merparten av året.
Monsunregnen faller på sommaren men det gör inte dagstemperaturen vilket resulterar i ett varmt och fuktigt
klimat mellan april och oktober.
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