
Μαλδίβες. Η μαγεια του Ινδικου ωκαεανου!! 

Αφήστε την μαγεία των Μαλδιβών να σας χαλαρώσει. Απολαύστε το απόλυτο 
εξωτικό καταφύγιο, επιλέγοντας τον δικό σας μικρό επίγειο παράδεισο ανάμεσα στα 
πολλά προτεινόμενα θέρετρα. Μυηθείτε στην τοπική φιλοξενία και γαστρονομία, και 
καταδυθείτε στον μαγικό υποθαλάσσιο κόσμο. 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, 
ΜΑΣΑΖ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Θετικά σημεία του ταξιδιού 

• Απόλυτος εξωτικός παράδεισος, μαγευτικά νερά και ασυναγώνιστος
υποθαλάσσιος πλούτος

• Πριβέ βίλες με άμεση πρόσβαση στην θάλασσα, ιδανικά για το τέλειο γαμήλιο
ταξίδι

• Προσωπικός μπάτλερ για να κάνει τις επιθυμίες σας πραγματικότητα
• Τέλεια θερμοκρασία μέσα και έξω από το νερό
• Πρώτης τάξεως υπηρεσίες, εστιατόρια, μασάζ και ημερήσιες εκδρομές

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 

Εξαιρετικός προορισμός για όλες τις περιόδους του χρόνου με σταθερές 
θερμοκρασίες και ζεστά νερά. 

Οι Μαλδίβες έχουν τροπικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο κύριες 
περιόδους ή μουσώνες; ο ξηρός βορειοανατολικός μουσώνας από Δεκέμβριο έως 
Μάρτιο και ο υγρός νοτιοδυτικό μουσώνας από Μάιο έως Νοέμβριο, με περισσότερο 
δυνατούς ανέμους και βροχές. Απρίλιος είναι μεταβατικός μήνας με καθαρά νερά και 
ζέστη. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γύρω 
στους 30°C. Φεβρουάριος έως Απρίλιο είναι η θερμότερη περίοδος και τα θέρετρα 
έχουν υψηλή πληρότητα. Μέσα Δεκέμβρη έως αρχές Ιανουαρίου είναι η ακριβότερη 
περίοδος, λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, η 
περίοδος του Πάσχα και ο Αύγουστος επίσης έχουν υψηλότερες τιμές και 
πληρότητες. Οι τροπικές καταιγίδες είναι πιθανές από το Μάιο έως το Νοέμβριο, αν 
και ο καιρός παραμένει ζεστός, ο ουρανός μπορεί να είναι συννεφιασμένος και η 
υγρασία είναι υψηλή, ενώ η διαύγεια της θάλασσας παραμένει πολύ καλή. Είναι η 
περίοδος με τις χαμηλότερες τιμές και γενικά έχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στα 
θέρετρα, εκτός του Αύγουστου. 

Λίγα λόγια για τον προορισμό 

Το κοραλλένιο αρχιπέλαγος με 26 ατόλες και 1.190 νησιά, βρίσκεται στα Ν.Δ. της 
Ινδίας. Εκπληκτικά νησιά απλώνονται ως σμαραγδένιο περιδέραιο σε μια 
αστραφτερή γαλάζια θάλασσα. Νησιά γαρνιρισμένα με φοίνικες, εκτυφλωτικές 
λευκές παραλίες, τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, ολοκάθαρα και ζεστά νερά με 
κοραλλιογενείς υφάλους συνεχίζουν να εξιτάρουν τον κάθε επισκέπτη τους. Μέρος 
ευλογημένο, με το ηλιόλουστο τροπικό του κλίμα όλο το χρόνο, κατά μήκος του 



Ισημερινού στον Ινδικό Ωκεανό. Βρίσκεται στην κορυφή, ως ο πιο top προορισμός 
για καταδύσεις. Μόνον η φύση θα μπορούσε να ζωγραφίσει αυτά τα νησιά τόσο 
τέλεια. Στις Μαλδίβες ο επισκέπτης μπορεί να κάνει τις καλύτερες διακοπές στον 
κόσμο. Ειδυλλιακό μέρος για νεόνυμφους και τόπος για χαλάρωση. Πολυτελέστατα 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα ανάμεσα στην τροπική βλάστηση, τη χρυσή άμμο και τα 
καταγάλανα θαλασσινά νερά, εξωτικές γεύσεις, άψογο service, συνθέτουν το σκηνικό 
των ονειρικών διακοπών σα 

 


