
 نسلـــــط الضـــوء على مسـألة  بالغـــــة األھمیــــة في بلد فــــائق الجمــــال والفتنة أنھ المــالدیف . 
تعتبر میـــاه الشرب مھمـــة جـــداً في المالدیف وذلك یرجع لصغر مساحتھـا حیث ال یمكنھم تخزین میاه 

األمطــار واالستفـــادة منھـــا ألقصي حد ، إن أغلب المنتجعات قامت بوضع 
حلول بدیلة للحصـــول على میــــاه الشرب ،حیث وضعت ھــــذه المنتجعـات 
تكنولوجیا عالیة الجودة لتصفیة میــاه البحر ، وھنــــا علینا أن نذكر لك بأن 
بعض المنتجعات تقدم للمقیمین فیھا قنینتین من المــاء مجــــانا ولكن ھنـاك 
بالمقابل بعض المنتجعات علیك أن تدفع ثمن القنینتین في حالة استخدامھما 

وبالنسبة لألسعار فإن ثمن القنینة الكبیرة حوالي 
 أمریكي . $1,5أمریكي ،والقنینة الصغیرة  3$

 طریقة سریعة للحصول على میاه شرب معقمة 
إذا كنت  تحتاج إلى الماء كثیراً ففي ھذه الحالة سوف تســـاعدك ھذه الطریقة في الحصـــول على 

مزید مــــن میــــاه الشرب قم بمليء  اإلبریق الكھربائي المتوفر في كل غرف المنتجعات ثم سخن  
المـــاء إلى درجة الغلیان ومـــن ثم اتركھ حتى  یبرد وضعة في الثالجة ، وبذلك تـــوفر على نفسك 

 وتشرب قدر حاجتك من الماء . 

 
 الماء في المالدیف 

 شفافیة میاه بحر المالدیف تغریك لتشرب منھا فھل تستطیع المقاومة  ؟؟

بعــــض المنتجعـــــات یمكن استخـــدام  میـــــاه 
الصنبـــور للشــــرب ، ولكن علیك سـؤال مكتب 

االستقبــال عــــن ذلك ، وبعض المنتجعات لدیھا  
قناني خــاصة بھا وفي كل األحوال المیاه معقمة 

 وصالحة للشرب . 
وعند استخدامك السفینة أو الطـــائرة البحـــریة 

 یقدم لك قنینة ماء مجانیة . 

 شوف الدنیا                                                  مالدیف



عن طــریق قائمــة وآخر  تحتوي أغلب المنتجعات على نوعین من المطاعم  مطعم (البوفیھ المفتوح )
 All( ن كانت مجمـــوعتك السیاحیـــة شاملة الـــوجبات الثالث إ) ف  A La Carteالطعـام  (منیو )(

inclusive  (  فإن تناولك لھا سوف یكون في البـــوفیھ المفتـــوح حیث یكون لدیك اختیـــار واسع في
انتقاء أنواع األطباق التي تناسبك ، أما  لو كنت غیر ذلك فإنك سوف تتناول طعـــامك في المطعـــم عن 

 طریق المنیو  وھنا سوف یكون السعر أغلي بكثیر .
إن جمیع المنتجعات في المالدیف تحتوي على طعــــام جید بالرغم مـــن اختــالف المستویات ، بقي أن 
نذكرك أن أصحــاب االختیار األول وھـو البوفیھ المفتـــوح في أغلب المنتجعـــات المشـــــروبات  كافة 
حتى الماء الذي یقدم لك  لیس مجاناً ولذلك علیك السؤال وعدم الخجـــل عنـــدما یقدم لك فربمـا سعره 

 ال یناسبك  .

 طعام في المنتجعات 

See Dunia                            Maldives  



الحلویات بعد الطعام في المالدیف رائعة وال تقاوم لذلك ال اعتقد بأنك ستصمد في حمیتك ، فتمتع 
 ألنك سوف  تفتقدھا الحقا . 

 

األطباق البحریة لھا النصیب األكبر في المالدیف ، كما 
 ستجد أطباق بحریة متنوعة في المنتجعات . 

في البوفیھ المفتوح یمكنك العثور على 
 األطباق حارة المذاق .

 الشیشة في المالدیف تعني لذة منقطعة النظیر 



بعض المنتجعات ینظم  جلسة رومانسیة لتناول العشاء خاصة  لشھر العسل على الساحل لذلك عند 
 عودتك من المالدیف سوف تفتقد الكثیر من  الجمال  والرومانسیة التي ال تقاوم . 

بعض المنتجعات ینظم عشاء في مكان مریح  لمجموعة 
 من المقیمین مثال( العائلة الكبیرة ) أو ما شابة ذلك .

 المالدیف ھي جنة العشاق لقضاء شھر عسل ممیز وفرید. 


