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Big Game Fishing (Morgen Fiskning)
Går du med drømmen om den helt store fangst, kan den nu endelig gå I opfyldelse. Tag med på en uforglemmelig morgentur på det indiske
Ocean.
Du går ombord på en privat fiskerbåd, og kan se frem til at skulle fiske på rigtig Maldivisk manér, som foregår uden fiskestang men med
snøre i stedet. En helt speciel oplevelse, man kun kan få på Maldiverne. Her kan du lade dine drømme om en stor fangst gå i opfyldelse.
Turen går ud på det åbne hav, hvor bådens besætning vil udpege det optimale område, for at fange større fisk på netop denne dag. På vores
fiskerbåd kan man godt forberede sig på en drømmefangst. Du kan være heldig at lokke en Sail Fish, vågen Wahoo, en undvigende
Barracuda, velsmagende tun eller nogle af de andre arter af lokale fisk på krogen.
Der findes ikke nogen bedre følelse end at sidde i båden og mærke at det trækker i snøren, og man ved at der er bid. Adrenalinet pumper
rundt i kroppen, når man mærker der er bid, men det kræver tålmodighed, at hive en så stor fisk i land, de giver nemlig aldrig op, selvom det
kan se sådan ud. Der er rigtig mange store fisk i de områder du her vil befinde dig i, og derfor er der stor chance for, at de store fisk kommer
til dig og bider på. Hiver du en fisk i land, tilbereder køkkenet fisken for dig, så kan du nyde din fangede fisk i fred og ro til dit aftenmåltid.
Læs også vores udflugtsprogram
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Det Maldiviske Køkken
På Maldiverne vil I opleve, at det maldiviske køkken er en smagsoplevelse ud over det sædvandlige.
De gør meget ud af deres mad, og det er ofte inspireret fra de omkringliggende lande. Det kan være retter fra Sri Lanka, Afrika, Kina og
særligt Indien har en helt speciel rolle på det maldiviske menukort. Meget af den Maldiviske madlavning er nemlig inspireret af indisk mad
og derfor er maden godt krydret og ofte meget stærk.
Den maldiviske favoritspise til morgenmad er Mas huni som er koldt tun, løg, kokosnød og chili blandet sammen og med brød til, det
smager fantastisk og er ofte til morgenmadsbuffetten.
Til snacks, mellemmåltider eller forret spises ofte en blandet tallerken af forskelligt tilberedt fisk.
Som hovedmenu serveres typisk suppe, karry-retter, vegetar-retter, syltede agurker og dertil en stærk sovs og med ris eller rosties til.
De eneste madvarer som Maldiverne før i tiden var selvforsynende med var kokosnødder, mango, papaja, ananas, fisk og andre af havets
delikatesser. Derfor består en stor del af deres retter af fisk og skalddyr fra havet samt frugt. Men i dag er de fleste øer næsten
selvforsynende, hvad der angår alt i køkkenet. Det er blevet dem muligt at dyrke køkkenhaver, grundet kompostering af alt madaffald er de
nu 80% selvforsynende ved hjælp af gødning. De kan dyrke alt hvad hjertet kan begære - alverdens salater, mandshøje basilikumbuske,
spinat i mange farver, kæmpe bede med estragon, fennikel og citrongræs der ud over anvendelsen i maden blev brugt til at parfumere linned
og vådservietter og meget mere. Grundet de høje temperature er det muligt for dem at høste seks gange om året.
Af alle de lækre råvarer og inspirationer fra mange af Maldivernes nærlæggende lande, kan du godt se frem til at smage deres fantastiske
mad.
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Maldiverne geografisk
Selv den største ø er lille på Maldiverne.
Maldiverne består af 99% vand og ca. 1200 koraløer beliggende på 26 atoller.
300 af disse øer er beboede, heraf ca. 110 øer, som er udviklet til fantastiske hotelresorts. Den største ø på Maldiverne er ca. 8 km X 300
meter, og højeste punkt er 2,5 meter over havet. Hver atol er dannet på en skarp højderyg, som beskytter øerne og koralrevet for både vind
og store bølger fra det Indiske Ocean.
Klimaet er tropisk monsunklima med regntid fra maj til oktober og med månedlige gennemsnitstemperaturer på 28-29 °C året rundt.

Indbyggertal
Hovedstad
Areal
Møndenhed
BNP. pr. indbygger
Middel levealder

Maldiverne
360.000
Male
300 km²
Rufiyaa (MVR)
6900 $
Mænd 78 år, kvinder 81 år

Danmark
5.600.000
42.400 km²
36600 $
Mænd 78 år, kvinder 82 år

De lande, der ligger tættest på Maldiverne er Sri Lanka og Indien. De ligger henholdsvis 450 og 600 km. nordøst for Maldiverne.
Hovedstaden på Maldiverne hedder Male, en lille ø, men med en befolkning på 100.000 indbyggere – dermed er næsten 1/3 af maldivernes
befolkning repræsenteret i hovedstaden.
Et indbyggertal på 360.000 og et areal på sølle 300 km², gør Maldiverne til det mindste land i Asien både areal- og befolkningsmæssigt –
derudover har landet en gennemsnitshøjde på 1,5 m. over havets overflade, hvilket gør Maldiverne til det laveste beliggende land på
jordkloden. Maldiverne strækker sig 750 km. fra nord til syd.
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Maldivernes historie
Gennem tiderne:
Maldivernes befolkning stammer fra indere og srilankanere, som bosatte sig på øerne omkring år 500 f. Kr. Omkring 200 år e. Kr. ankom
arabiske handelsmænd til Maldiverne, hvis beboere blev muslimske i 1153. På trods af en kortvarig portugisisk besættelse i 1500-tallet blev
øerne aldrig koloniseret af europæerne. Efter portugiserne var blevet fordrevet i 1567, kom Maldiverne under protektion af først Holland,
siden England. En aftale mellem Maldivernes sultan og England i 1867 gjorde øerne til et engelsk protektorat, der var garanteret fuld
uafhængighed. Efter interne stridigheder i halvtredserne blev Maldiverne selvstændigt i 1965. I 1968 blev sultanatet afskaffet.
Maldiverne har i ældre tid fungeret som den hovedsagelige kilde for kaurissnegle, som i daværende tid blev anvendt som valuta i Asien og i
dele af Østafrikas kystområder. Maldiverne har også historisk set haft en strategisk betydning på grund af dens beliggenhed på de store
havsveje på det Indiske ocean. Maldivernes nærmeste naboer, Sri Lanka og Inden, har begge haft kulturelle og økonomiske bånd med
Maldiverne i århundreder. Storbritannien, som var Maldivernes sidste kolonialmagt, beholdt en luftbase på øen Gani den sydligste atol indtil
1976. Da briterne gav sig i 1976 opstod spekulation om luftbasens fremtid. Sovjetunionen efterspurgte at få lov at anvende den, men
Maldiverne nægtede.
Fra 1978 har Maumoon Abdul Gayoom, der har overlevet kupforsøg i 1980 og 1988, været præsident for øgruppen. Under ham har
Maldiverne oplevet en økonomisk og social fremgang baseret på turisme, fiskeri og international bistandshjælp. I 1982 blev Maldiverne
medlem af Commonwealth. Der fandtes også en uro over at havniveauet blev frygtet stige, som skulle være katastrofalt for de lave
beliggende koraløer. I begyndelsen af 2000-tallet kom det dog frem, at havniveauet havde sunket i løbet af de foregående årtier.

Maldiverne i dag:
I 2008 fik Maldiverne en ny præsident ved navn Mohamed Nasheed. Han sad på præsidentposten indtil 2012. Han var meget stærkt
modstander af den tidligere præsidents politik og som følge af det, er han blevet arresteret og har fået 13 års fængsel. Efterfølgende fik hans
vicepræsident, Mohammed Waheed Hassan Manik, posten og var præsident indtil november 2013. Han var den første maldiver, der har taget
en Ph.D. på Stanford i USA samt den første maldiver i TV. Han endte med at vinde valget i 2013, men der var tvivl om, hvorvidt valget
havde foregået under ordentlige forhold og derfor kom det i Maldivernes højeste ret. Det blev bestemt, at der skulle et omvalg til og her
valgte Mohammed Waheed Hassan Manik at træde af. Dette betød at Abdulla Yameen vandt valget og er nu landet 6. præsident.

Nationalflag:
Flaget blev indført i 1965, da landet blev uafhængigt. Gennem tiderne havde Maldiverne som mange andre muslimske stater omkring Det
Indiske Ocean ført et helt rødt flag. I begyndelsen af 1900-tallet tilførte man det grønne felt med halvmånen for islam.

Sprog:
Maldivernes officielle sprog er maldivisk eller divehi 'øsprog', et indoarisk sprog, der er nærtbeslægtet med singalesisk og tales af 360.000
på Maldiverne og af 2000 på øen Minicoy (Indien). Maldivisk har sin egen skrift, tana, der skrives fra højre mod venstre og er næsten
enerådende på trods af forsøg i 1970'erne på også at anvende en skrift baseret på det latinske alfabet. Sproget indeholder mange låneord fra
arabisk.

Uddannelse:
Det offentlige skolesystem, der er gratis, men ikke obligatorisk, omfatter foruden koranskoler såvel maldivisk- som engelsksprogede skoler.
Analfabetismen er i de senere år reduceret til ca. 7%.
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Mini-parlør
Miniparlør: Dansk - Dhivehi
Hej – kihine
Farvel – vale kumu salam
Vi ses senere – fahung badaluwang
Rigtig godt (svar) – vara gada
Fint/god/godt – barabah
OK – enge
Ja – aa
Nej – noo
Tak – shukuria
Jeg/mig – aharen/ma
Dig – kale
Hun/han – mina/ena
Hvad sagde du? – kike tha buni?
Hvad er det? – mi korche?
Hvad koster det? – mi kihavaraka?
Hvor skal du hen? – kong taka dani?
Toilet - fahana
Billig – agu heyo
Danse – nashani
Spise – kani
Indenfor – etere
Udenfor - berufarai
Lille (person/sted) – kuda
Navn – nang/nama
Nu – mihaaru
Sejle – duvani
Sove – nidani
Svømme – fatani
Vaske – donani
Vand (regn) – vaare
Dag – duvas
Nat – reggadu
I dag – miadu
I morgen – madamma
I aften – mire

Ugedage:
Mandag – horma
Tirsdag – angaara
Onsdag – buda
Torsdag – brassfati
Fredag – hukuru
Lørdag – honihira
Søndag – addita

Tal:
1 – eke
2 – de
3 – tine
4 – hatare
5 – fahe
6 – haie
7 – hate
8 – ashe
9 – nue
10 – diha

20 – vih
30 – tiris
40 – saalis
50 – fansaas
60 – fasdolas
70 – hai-diha
80 – a-diha
90 – nua-diha
10 – diha
100 - sateka

Steder og personer:
Far – bapa
Mor – mama
Fisker – mas veri
Turist – don miha
Ven – ratehi
Chef – kateeb
Atol – atolu
Hus – ge
Ø – fushi/rah
Moské – miskiiy
Lagune – faru
Vej – magu
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Om Maldiverne
Maldiverne er et magisk sted i verden, og det tætteste du kommer på et ægte paradis!
Maldiverne kendetegner sig ved de smukkeste og mest kridhvide sandstrande omgivet af azurblå laguner.
Midt på øerne består floraen fortrinsvis af høje smukke kokospalmer og farvestrålende blomster. Omgivelserne på Maldiverne er magiske og
særdeles eksotiske, denne kombination ses ikke andre steder i verden – dette er paradis!
Befolkningen på Maldiverne er særdeles imødekommende, og du bliver altid mødt med et smil på læben. De er særdeles servicemindede og
venlige af natur. På Maldiverne tales sproget Dhivehi, som kan adskille sig på dialekt i nogle regioner i den sydlige del af Maldiverne.
Maldiviske overbevisninger er meget baseret omkring religion og overtro. Hovedparten af den maldiviske befolkning arbejder inden for
turistfaget eller fiskeriet.
Vejret på Maldiverne er vidunderligt, og temperaturen er perfekt, og ligger normalt på ca. 30 grader året rundt, og det samme gør
havtemperaturen. Vandet er utroligt rent og klart, og der findes en suveræn sigtbarhed, hvilket er fantastisk, når man dykker med snorkel
eller med flaske. Der venter store undervandsoplevelser for alle som besøger Maldiverne. Der er store muligheder for at se og svømme med
både delfiner, skildpadder og rocker.
Havet omkring Maldiverne er spækket med fisk, grundet koralrevet, og dette skulle gerne forblive gællende. Derfor er der strenge regler
omkring fiskeri, du må stadig kun i dag benytte den manuelle fiskemetode, for at bevare fiskestanden. Miljøet og havet omkring Maldiverne
er sat i høj fokus, da det er en vigtig livskilde for Maldiverne. Hver ø har sit eget koralrev, som omkranser lagunen, her findes en enestående
undersøisk verden med millioner af farvestrålende fisk i alle størrelser.
Disse tusindevis af koralrev skal holdes i live, for at Maldiverne skal eksistere i fremtiden. Det er en stor del af deres levebrød og for at
tiltrække turister, som er en stor intægtskilde, så opgaven tages meget seriøst. Det er blandt andet også derfor, at det kan opleves, at der er
søgræs i vandet. Dette er nødvendigt, at der er der, for det er en del af Maldiverne og derfor at der kan være det fantastiske liv under havets
overflade.
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Baderåd og solråd
Det er vigtigt at passe på sig selv, når man svømmer eller dykker i havet.
Vores rejsemål er nogle af de mange ø-grupper, der tilsammen udgør Maldiverne. Det er vulkanudbrud der med årene har skabt Maldiverne
og derfor kan der pludseligt blive meget dybt, derfor er det vigtigt at være opmærksom på dette.
Vi anbefaler, at man bader på den vestlige side af øen, da det her bliver langsomt dybt, hvorimod det på den østlige side pludseligt kan blive
dybt. Det er også på den vestlige side af stranden der er bedst. Dog kan der på denne side godt være en del tang, grundet den vestlige vind der
altid forekommer.

Ha´ respekt for solen!
Da vi befinder os tæt på ækvator er UV indekset konstant højt, og derfor er det VIGTIGT at have respekt for solen, mens du er på ferie.
Tag solcreme på før du går ud i solen og brug gerne faktor 50
Hold dig fra solen mellem 12:00 -15:00 da den her er stærkest
Brug gerne solhat eller placer dig i skyggen
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Sikkerhedsregler for bagage
Væsker
I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der maksimalt kan rumme 100 ml. Du må godt
medbringe mere end én beholder i din håndbagage, men ikke flere end der kan være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et rumfang på
1 liter.

Eksempler på væsker og flydende stoffer
Væsker som f.eks. vand, juice, saft, suppe og sirup. Parfume, barbersprit, eau de cologne o. lign. Delvist flydende stoffer som f.eks.
hårshampoo og tandpasta. Olier og cremer, f.eks. håndlotion eller solcreme. Indholdet i beholdere under tryk, f.eks. deodorant, barberskum
o. lign. Blandinger af faste og flydende stoffer.

Gode råd
Pak din toilettaske og så mange væskebeholder som muligt, i din check-in bagage.
Rejser du kun med håndbagage, bør du inden rejse have pakket alle væsker i en gennemsigtig, genlukkelig pose.
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Toldregler
I nedenstående oversigt ses regler gældende for indførsel af varer (med fly) fra Maldiverne til Danmark.
Ved indrejse fra Maldiverne
Spiritus over 22 % - 1 liter
Spiritus under 22 % - 2 liter
Cigaretter - 200 stk.
Cigarer - 50 stk.
Røgtobak - 250 gr.
Vin - 4 liter
Øl - 16 liter
Kaffe - 500 gr.
Te - 100 gr.
OBS:
Man skal være fyldt 18 år for at kunne indføre tobaksvarer og spiritus.
Det er ulovligt at tage svinekød med ind i landet.
Derudover er det ulovligt at tage koraller, sten eller sand med hjem fra Maldiverne.
Indførsel af alkohol
I forhold til maldivisk lovgivning, er det ikke tilladt at indføre alkohol på Maldiverne, ej heller alkohol der er købt toldfrit i
afrejselufthavnen.

NÅR FERIEN GÅR TIL MALDIVERNE MED PRIMO TOURS

Vejret på Maldiverne
På Maldiverne er der altid godt vejr - og det er ikke bare noget vi siger. Her er omkring de 30 grader hele året rundt.
En perfekt temperatur, da der hverken er ulideligt varmt eller for koldt til at efterlade overtøjet i kufferten.
Det gode vejr gør rejsedestinationen til det ideelle feriemål. På Maldiverne har du nemlig både mulighed for at holde en afslappende
badeferie, men du har også de perfekte rammer for at afholde en aktiv ferie. På vores ferieresort kan du opleve alt fra dykning, blandt
farverige koraller og farvestrålende fisk, til delfinsafari og vandsport.
Ligeledes falder temperaturerne heller ikke drastisk om natten, men blot til køligere temperaturer på omkring de 26 grader, hvilket gør det
behageligt at sove om natten.

Klimaet på Maldiverne
På Maldiverne er der et tropisk monsun klima, men fordi øerne er flade og omgivet af vand, så føles det køligere end andre geografiske
områder, som også har monsun klima. På Maldiverne falder monsunregnen i deres sommerperiode (april-oktober), hvilket betyder at der på
dette tidspunkt af året er mere fugtigt og varmt end resten af året. Dog nyder man gavn af det flade landskab og rammes jævnligt af skønne
kølige vindpust fra havet.

