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МАЛДИВИ МАЛДИВИ 

Малдиви, службено Република Малдиви, е ос тров-Малдиви, службено Република Малдиви, е ос тров-
ска држава во Индискиот Океан, која се наоѓа ју го-ска држава во Индискиот Океан, која се наоѓа ју го-
западно од Индискиот Полуостров. Малдиви се сос тои западно од Индискиот Полуостров. Малдиви се сос тои 
од 1.200 острови, кои се поделени во мали групи од 1.200 острови, кои се поделени во мали групи 
наречени "атоли". Двесте од нив се населени, додека наречени "атоли". Двесте од нив се населени, додека 
подалечните 80 атоли се користат за туризам. Служ-подалечните 80 атоли се користат за туризам. Служ-
бена религија на населението е исламот, а службен бена религија на населението е исламот, а службен 
јазик е дивехи. Севкупното функционирање на др-јазик е дивехи. Севкупното функционирање на др-
жавата се темели на туризмот и на рибарството. Во жавата се темели на туризмот и на рибарството. Во 
2004 година таа беше погодена од "Цунами" при што 2004 година таа беше погодена од "Цунами" при што 
беа предизвикани големи штети. беа предизвикани големи штети. 

Главен град е Мали. Малдиви стана независна др-Главен град е Мали. Малдиви стана независна др-
жава на 26 јули 1965 година, односно до 11 ноември жава на 26 јули 1965 година, односно до 11 ноември 
1968 година беше под управа на здруженото кралство, 1968 година беше под управа на здруженото кралство, 
со кое управувал султанот М.Ф. Дидија, но по него вата со кое управувал султанот М.Ф. Дидија, но по него вата 
смрт република. смрт република. 

Малдиви е островска држава составена Малдиви е островска држава составена 
од 1.200 острови, поделени во мали групи од 1.200 острови, поделени во мали групи 
"атоли". Први доселеници биле будистички "атоли". Први доселеници биле будистички 
народи од Јужна Азија, со кои трговија народи од Јужна Азија, со кои трговија 
први почнале Европејците, односно први почнале Европејците, односно 
Португалците.Португалците.

Ако сакате да се капете топлес, за казна Ако сакате да се капете топлес, за казна 
ќе треба да платите 1.000 американски ќе треба да платите 1.000 американски 
долари. Љубезните Азијати како деликатес долари. Љубезните Азијати како деликатес 
ќе ви понудат црвен јастог и туна. ќе ви понудат црвен јастог и туна. 
Престојувајте во бунгаловите на вода, Престојувајте во бунгаловите на вода, 
па од спиење на капење, возете се со па од спиење на капење, возете се со 
подморница или со брзи глисери, нуркајте, подморница или со брзи глисери, нуркајте, 
шетајте, ловете риба, уживајте во мирот и шетајте, ловете риба, уживајте во мирот и 
во зеленилото.во зеленилото.

Први доселеници на Малдиви биле будистички Први доселеници на Малдиви биле будистички 
народи од Јужна Азија, кои исламот го прифатиле во народи од Јужна Азија, кои исламот го прифатиле во 
XII век. Трговијата со нив први ја почнале Ев ро-XII век. Трговијата со нив први ја почнале Ев ро-
пејците, поточно Португалците во XV век. Малдиви е пејците, поточно Португалците во XV век. Малдиви е 
четврта земја во светот која е најгусто населена.четврта земја во светот која е најгусто населена.

Во оваа земја строго се забранети дрога, прос ти-Во оваа земја строго се забранети дрога, прос ти-
туција, внесување алкохол, оружје и разни ре ли-туција, внесување алкохол, оружје и разни ре ли-
гиски скулптури, посета на острови кои се надвор од гиски скулптури, посета на острови кои се надвор од 
програмата и за кои се нема дозвола, вадење корал програмата и за кои се нема дозвола, вадење корал 
од океанот, а казната за капење топлес изнесува од океанот, а казната за капење топлес изнесува 
1.000 американски долари.1.000 американски долари.



ТРАВЕЛ ХАУСТРАВЕЛ ХАУС

РАЈСКИ ПЕЈЗАЖ О  Д ОСТРОВИД ОСТРОВИ

Од туристичките атракции би ги посочиле: нур-Од туристичките атракции би ги посочиле: нур-
кањето, кое ви овозможува да се запознаете со под-кањето, кое ви овозможува да се запознаете со под-
водниот свет кој изгледа како свет од сказните, нешто водниот свет кој изгледа како свет од сказните, нешто 
што не може да се опише со зборови; рибарството; во-што не може да се опише со зборови; рибарството; во-
зењето со подморница; пловењето со брзи глисери на-зењето со подморница; пловењето со брзи глисери на-
речени "јат боат" до главниот град. речени "јат боат" до главниот град. 

Ви препорачуваме да го посетите овој рајски пејзаж Ви препорачуваме да го посетите овој рајски пејзаж 
од островчиња, место на кое долго ќе се сеќавате и од островчиња, место на кое долго ќе се сеќавате и 
секогаш ќе посакувате повторно да се вратите.секогаш ќе посакувате повторно да се вратите.

За деликатесни јадења се сметаат цр-За деликатесни јадења се сметаат цр-
вениот јастог и туната, а месо се користи вениот јастог и туната, а месо се користи 
само за специјални прилики.само за специјални прилики.

Гледајќи ги фотографиите сигурно ќе се Гледајќи ги фотографиите сигурно ќе се 
прашате дали постојат зборови со кои ќе прашате дали постојат зборови со кои ќе 
може целосно да се опише овој рај од пре-може целосно да се опише овој рај од пре-
красни острови. На патувањето до Малдиви красни острови. На патувањето до Малдиви 
не знаете што ве очекува, така што се вкуп-не знаете што ве очекува, така што се вкуп-
ниот впе чаток заслужено е импресивен. Ос-ниот впе чаток заслужено е импресивен. Ос-
тровчињата се многу ма ли и еден остров тровчињата се многу ма ли и еден остров 
може да се прошета за еден ден. За дол-може да се прошета за еден ден. За дол-
жително посетете го овој рај доколку ваш жително посетете го овој рај доколку ваш 
избор се мирот, ти ши ната, романтиката и избор се мирот, ти ши ната, романтиката и 
задо вол ството.задо вол ството.

Времето знае да биде непред вид ливо т.е. Времето знае да биде непред вид ливо т.е. 
два-три пати во денот да врне по 10- 15 ми-два-три пати во денот да врне по 10- 15 ми-
нути, но температурата ос танува 30 сте-нути, но температурата ос танува 30 сте-
пени. пени. 

Бунгаловите се лоцирани на не колку Бунгаловите се лоцирани на не колку 
чекори од белата песочна пла жа, а водата е чекори од белата песочна пла жа, а водата е 
проѕирна тиркизно-сина. Исто така, има проѕирна тиркизно-сина. Исто така, има 
бунгалови кои се изградени во водата, при бунгалови кои се изградени во водата, при 
што вис тинско доживување е од кревет да што вис тинско доживување е од кревет да 
се заплива во океанските води.се заплива во океанските води.

Вегетацијата е бујна, вистинска троп ска Вегетацијата е бујна, вистинска троп ска 
слика во која на сите страни има цве ќиња и слика во која на сите страни има цве ќиња и 
зеленило.зеленило.

Услугата е исклучителна, како што само Услугата е исклучителна, како што само 
Азијатите знаат и умеат секогаш да бидат Азијатите знаат и умеат секогаш да бидат 
насмеани и мили.насмеани и мили.


