
Новий рік на Мальдівах

      

В Індійському океані є багато прекрасних островів-перлин з чудовими білосніжними
пляжами, тихими бухтами і пальмовими гаями. Мальдіви з санскриту переводяться як
«вінок» чи «гірлянда». Це справжній шматочок раю на Землі! І якщо ви задумали зустріти
Новий Рік подалі від снігу та морозу, ласкаво просимо на Мальдіви!

Що ми побачимо

Мале

Мале – столиця Мальдівських островів. Це найбільш популярний і жвавий острів в
Мальдівському архіпелазі. Столиця має всі атрибути східного міста: мечеті, ринок, безліч
магазинів з сувенірами, маленькі кафе з екзотичними стравами та інше. Вулички з
невисокими будинками, набагато більше велосипедистів, ніж автомобілів. Всі вулички
Мале виходять на три великі дороги. Готелів на Мальдівах безліч. Кожен порядний
мальдівський готель має свій прогулянковий човен, на якому можна відправитися в круїз
по архіпелагу.

Один острів – один готель

На Мальдівах один острів – один готель. Тільки острів Кураматі на північному краю Арі
атола має цілих три готелі. Кожен може вибрати житло за смаком – (як на землі, так і на
воді): бунгало, котеджі і вілли. Кожен готель на Мальдівах має власний дайвінг-центр.
Мальдівські готелі намагаються бути оригінальними і кожний має свою “родзинку” або в
оформленні (наприклад, стиль “Робінзона Крузо”), або в інфраструктурі (ексклюзивний
підводний SPA-центр). Кожен готель оточений кораловими рифами. Такої розваги, як
анімаційні програми, мальдівскі готелі не пропонують, далеко не у всіх готелях
пропонується вечірня програма.

Єдиний у світі підводний ресторан
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Ithaa Hilton Maldives Resort & Spa – єдиний у світі ресторан, побудований в стилі
акваріума. Ресторан розташований на п’ять метрів нижче рівня вод Індійського океану.
Скляні стіни і стеля відкривають перед відвідувачами 270-градусну панораму морських
глибин. Видовище воістину зачаровує! Адже відвідувачі можуть спостерігати не тільки
яскраві коралові рифи, якими оточений ресторан, але і пропливаючу повз багату фауну
Мальдів. Зал розрахований всього на 14 осіб, завдяки чому створюється відчуття повної
відірваності від життя. Зрозуміло, кухня в Ithaa Hilton (Ithaa, до речі, перекладається як
«перлина») – настільки ж вишукана, як і оформлення ресторану. У меню включені страви
як європейської, так і місцевої кухні, вина поставляються в основному з французького
регіону Шампань будинком Louis Roederer. У середньому, вечеря тут вартує 200-250
доларів. У такому незвичайному ресторані ви зможете насолодитися не просто чудовими
стравами, але й неповторною красою підводного світу Індійського океану.

Коралові рифи

Коралові рифи – це “зарості” морських поліпів, званих коралами (живі істоти). Рифи
оточують кожен острів, іноді служать його підставою, і в багатьох місцях вільно
піднімаються до поверхні. Такі підводні рифи часто служили причиною загибелі кораблів.
До цих пір багато останків збереглося на морському дні, інтригуючи дайверів з усього
світу. Однак, рифи Мальдів настільки різноманітні, що і без затонулих кораблів є на що
подивитися. Ці прекрасні підводні сади не втомлюються дивувати різноманітністю форм і
фарб. Фото – підводна зйомка в Мальдівські державі тільки вітається: і шкоди рифам не
наноситься, і є що показати друзям, та й самому згадати.

Дайвінг на Мальдівах

Дайвінг на Мальдівах – це приголомшливий підводний світ, дивовижні коралові рифи і
острови, майже як у романах Жуль Верна і Стівенсона. Досвідченим дайверам на
Мальдівських островах надається можливість нічного дайвінгу та дрейфу в підводну
течію, а також до їх послуг безліч крутих стін, печер і навіть затонулі у мальдівських
атолів кораблі. Мальдіви – перша в світі країна, яка провела офіційну зустріч президента
з урядом під водою. Дане засідання було проведено з метою залучення уваги до
глобальних змін клімату, які можуть підняти рівень води в світовому океані.

SPA на Мальдівах
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Практично в кожному готелі Мальдівських островів можна відвідати Spa-центри, які
пропонують різноманітний перелік масажу: розслабляючий масаж, масаж після засмаги з
заспокійливими маслами, масаж з ароматизованими маслами, романтичний масаж для
двох.

Кухня Мальдів

Кухня Мальдів використовує традиції індійської і арабської кулінарії. Широко
використовуються рис, морепродукти і різні прянощі і гострі приправи, а також риба у
всіх видах: копчена, сушена і відварна. Головний десерт – кокосовий горіх, а також
солодощі з рису і фруктів. Якщо Ви побажаєте покуштувати місцеві мальдівскі солодощі,
спробуйте bondi – білі кокосові палички.

Рибалка на Мальдівах

Близько 2 000 видів риб виявлено в прибережних водах Мальдівських островів. З них
300 видів рифових риб, у тому числі 7 видів, які не виявлені в інших місцях світового
океану. Рибна ловля – основне заняття місцевих жителів, а сама риба – головний
продукт харчування. Власне, риболовля – заняття досить захоплююче. Коли ще зловиш
таку величезну рибину! Всі тонкощі рибного лову добре відомі місцевому населенню, і
особливо – службовцям судна, яке пропонує готель. Тому, навіть початківець рибалка
може відправлятися за здобиччю – улов гарантований. Покуштувати ж спійману рибину
можна відразу – її приготують безкоштовно.
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