
 
 Maleمطار مالیھ   

مطــار صغیر في مساحتھ ،سھـــل منظم ودقیق 
في إجـــراءاتھ  ، فجمیـــع طـــرق المواصـالت 
مـن المطـــار إلى المنتجعـــات منظمــھ ودقیقـة 
سواء كانت السفن أو الطــائرات البحریة  وھذا 
یجعلك على یقیـــن تـــام بـــأنك ســـوف تكــون 

 في منتھي الراحة .
بالنسبة للرحالت الداخلیـــة فھي ال تتطلب منك 

دقائق مشیاً من    5الھرولة للوصول إلیھا فقط 
المطار الدولي للرحـــالت الخــارجیة تمكنك من 

 الوصول  .
 

تتوفر بطاقات الموبایل في المطـار مما یــوفر علیك 
عناء السؤال خــارج حدود المطار ومن أشھر ھـذه 

 البطاقات 
1-Wataniya   (الـوطنیـــة ) ویمكنك مشاھـــدتھا

بسھــــولة  في المطـــار أم البطـــاقة األخــرى فھي 
Dhiraagu   دوالر أمــریكي    2وسعـــر كلیھمـــا

یطلب منك عند الشـــراء  جـــواز سفــــرك فاجعلھ 
 في حقیبة یدك لیسھل علیك إظھاره . 

إذا كنت مـــن المھتمین بالطـــوابع البـــریدیة فیمكنك شــراء 
مجموعة من الطـــوابع البریدیة الجمیلـــة الخـــاصة بجـــزر 

المــالدیف مـــن المطار ، كما یمكنك 
شـــراء رصید لبطــاقة الجــوال  من 
ھناك ، وھـــذه دعوة خاصـة لعشاق 
الطـــوابـــع  والباحثین عــن الجمال 

 الخاص . 

 مطار     مالیھ

 جزیرة مطار مالیھ ( داخلي ودولي )

Wataniya 

Dhiraagu 
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 الوصول إلى مالیھ  ( عاصمة المالدیف )
عند وصول طائرتك  إلى جزر المالدیف فمن خالل نافذة الطائرة وخالل  دقیقة واحـــدة فقط لمنظر ھــذه 
الجزر وزرقة میاھھا ، ھنــاك فقط سوف تـــدرك تھـــافت الكثیر من السیاح لزیــارة المالدیف وقضـــاء 
أیام شبیھة باألحالم  ، فھي تعــد من أكثر جزر العـالم سحراً وجماالً وتألقاً ، أشكال مختلفـة تعج بالشعب 

 المرجانیة .
إن مطار مالیھ ھو عبارة عن إحدى الجزر استقر بھا المطار ، فھو  یعد مــن أسھل مطارات العالم لصغر 
مساحتھ، فبعد االنتھاء من تدقیق جوازك للدخول إلى المـــالدیف وإذا كنت قــــد حجــزت مسبقــا فسوف 
تشاھد مــن یحمـــل اسمك ھناك وینتظرك ـ أو سوف تشاھد مجموعة من المكاتب المنتشرة في المطـــار 

تابعـــة للمنتجعـــات جمة فیمكنك التـــوجــھ إلیھـــا والســؤال عـــن المنتجـــع الـــذي حجـــزتھ مسبقـــا 
 وسوف یتم   إیصالك لمكتب المنتجع  المطلوب  فھم منظمــون ودقیقون جداً .

 ال تعتقد بأن سھال علیك الذھاب إلى المالدیف دون حجز، األفضل  الذھاب عن طریق الجوالت السیاحیة .

 الوصول إلى مالیھ 

جمیع المنتجعات  یوجد لھا مكتب ومندوب  عند قدومك سوف تشاھد المضیف في انتظارك 
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 من المطار یستقبلك المضیف لنقلك إلى منتجعك وھناك عدة طرق لمواصالت :
اد ) . -1 ّ  القارب السریع (الطر
 طائرة بحریة . -2
 الطیران الداخلي . -3

المضیف ینقلك إلى المیناء حیث ینتظرك  -1
آخرون بالسفینة البحریة لنقلك إلى منتجعك 

 South ( إذا كان   قریب من مالیھ 
Male Atoll - North Male Atoll .( 

اد )  ّ في جمیع القــــوارب الســــریعــة (الطر
یوجــد جاكیت النجـــاة یتم توزیعـــھ على 

 الركـــاب قبـــل االنطالق . 

في حالھ استخدامك الطائرة البحریة ، یستقبلك المضیف وینقلك بالحافلة (الباص) إلى مكان آخر  -2
 ربما تنتظر لفترة في غرفة االنتظار  حتى وصول الطائرة التي سوف تنقلك إلى منتجعك .

 )Maldivian Air Taxi -Trans Maldivianجمیع الطائرات البحریة تتمثل في شركتین ھما (
 جمیع الطائرات البحریة ال تقلع في اللیل . 

جمیع المنتجعات لدیھا سفینة بحریة 

Trans Maldivian Maldivian Air Taxi 

 صورة لداخل الطائرة البحریة 

جمیع المنتجعات لدیھا استراحــــات لحیـــن قدوم 
الطــائرة ، حیث یمكنك احتساء فنجان من القھوة 
أو الشاي أو إي مشــروب آخـــر وقـــراءة إحدى 

 المجالت ھناك . 
منذ قدومك إلى مطار مالیھ إلى مغارتك مـــالیھ ال 
 یتوجب علیك حمل حقائبك فھنــاك  من یھتم بھا .
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بعض المنتجعات بعیدة جدا والبد من استخدام الطیران الداخلي للوصول إلیھا ، وال توجد إال شركة 
 ) .   Maldivian( طیران واحدة ھي 

 
 مطارات داخلیة :

1- )Gan   دقائق   10)  ساعة و 
2- )Hanimaadhoo   ساعة ( 
3- )Kaadedhdhoo  (    ساعة 
4- )Kadhdhoo  (   ساعة 
5-   )Fuvahmulah ساعة ( 
 

عند قدومك إلى المطار الداخلي سوف 
تجد المضیف في انتظارك حیث ینقلك 

 بالسفینة البحریة إلى المنتجع . 

من األشیاء الظریفة في الطائرة الداخلیة یوجد دعاء 
 السفر باللغة العربیة والمالدیفیة .

ومن الظریف عند وزن الحقائب في المطار ال بد أن تقف  
 مع حقیبتك فال تقلق لھذا األمر .  

 شوف الدنیا                                                  مالدیف



 
 مكتب المساعدات 

في وســط المطــار وفي مكــان واضح 
تمركز مكتب المســاعدات والخــدمـات 
حیث  یمكنـــك الحصـــول على إحــدى 
المجـــالت أو الكتیبات الصغیـــرة عـن 
جـــزر المـــالـــدیف ، كما یمكنك وضع 
حقیبتك في األمــانات  في حـــالة أردت  
الذھـــاب إلى مالیـھ مثـال و  باقي على 

سـاعــات أو في حـــالة  4أو  3رحلتك 
أردت الذھــــاب إلى منتجع آخر  بحمل 

 اقل .
دوالر أمریكي  للحقیبة    5ساعة بمبلغ  24كل  

الواحدة ویطلب منك مشاھدة الجواز األصلي 
 ولیست صورة منھ . 

محالت للتحف في المطـار وال تعــد السلع  3یوجد 
المعروضة بھا زھیدة الثمن ورخیصة بل أسعارھا 

 مماثلة لألسعار في السوق الحرة .

 محل التحف في المطار  السوق الحرة

 طائرة البحریة  طائرة داخلیة 
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 )   Maleأرید الذھاب إلى مالیھ (  
ساعات وغالباً فإن   4أو  3من المطار یمكنك الذھاب إلى مالیة ونكرر في حالة باقي على  رحلتك 

أغلب المنتجعات تحرص على نقل  المقیمون بھا  قبل المغادرة بمدة كافیة حیث یتمكن الفـــرد من 
الذھاب دون توتر أو قلق ، یمكنك السیر مستقیمــا مـــن مكتب المســـاعدات إلى نھــایة المكـــاتب 
الخاصة بالمنتجعات حیث یوجـــد مكتب شبــاك صغیر وبالقرب منھ السفینة التي سوف تنقلك  إلى 
مالیھ في حــالھ أنك لم تستطع العثــور علیھـــا بنفسك قم بالسؤال عنھا تدفع قیمة التذكرة للذھاب 

 روفیة عن كل شخص والدفــع یتم بداخل السفینـــة ، یمكنك الدفـــع بالدوالر األمریكي أو الیورو10
 دقیقة .                              15الوصول إلى مالیھ من المطار  في غضون    
 دقائق  تغادر السفینة المتجھة إلى مالیة .  10كل  

 جزیرة مالیھ (العاصمة) 

  ATMتوجد ماكینة السحب اآللي   -1
 في المطار .خلف مكتب المساعدة .

إذا كنت متعبا وترید أخذ حمام دافئ  -2
 یمكنك ذلك في المطار مجاناً . 
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