
 أشیاء مھمة عن المنتجعات 

أغلب المنتجعات تقدم عروضاً وفرصاً كبیرة للتنزه فإذا رغبت بذلك فتوجھ إلى صالة االستقبال حیث  -1
تقوم بمليء بیاناتك  ورقـم غرفتك لتاكید رغبتك في االشتراك في ھــــذه النزھات ویصلك منشـــوراً إلى 
غرفتك بتفاصیل األسعار لكل نــــزھة فمن النزھات الغوص وكذلك مشـــاھـــدة الدالفین  وغیر ذلك ، إذا 
كـان منتجعك بالقرب من مــالیــھ (عاصمة المالدیف ) فإننـــا ننصحك بقضـاء نصف یــومك ھنــاك حتى 

 تتعرف على سكان المالدیف  عن قرب فسأل منتجعك  عن رحلتھ إلى مالیھ (العاصمة ).

,أو قم بسؤال موظفي أختر النزھة التي ترغب بھا وأكتب اسمك في  الورقة التي في األسفل 
 االستقبال عن رغبتك .

 
 أغلب المنتجعات الواقعة بالقرب من مالیھ 

 )North Male Atoll, South Male Atoll  (
لدیھا نزھات مختلفة للعاصمة مالیھ وكذلك إلى الغواصة 

 ( ھوت ) فیمكنك االستمتاع بوقتك . 
 .بعدم تفویت متعة مثل ھذه ننصحك 
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كل الطعام حالل في المالدیف فیمكنك االستمتاع دون قلق ، فإن وجد  طعــاماً لیست حالل فسوف یتم  -2
 أخبارك  الن أغلب العاملین من المسلمین   . 

 یوجد شیف في البوفیة  لطھي الطعام  مباشرة فال تخجل من سؤالھ إذا رغبت في طعام معین .

جمیع المنتجعات دقیقــة في تعاملھــا فال تقلق على  -3
 حقائبك . 

اد ) أو الطائرة البحریة ،داخل المنتجع  ّ مھما كانت وسیلة المـواصالت ســــواء القارب السریع (الطر
 عند قدومك أو مغادرتك كل ھذا ال یعنیك بشأن حقائبك  فھناك من یھتم بھا وبنقلھا فال تقلق . 

اد ) . ّ  جاكیت النجدة إجباري في القارب السریع (الطر
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فیمكنك بكل بساطة  أخذ السیدیات المفضلة  DVDیوجد في أغلب المنتجعات إن لم تكن جمیعھا  -4
 لدیك لالستمتاع بھا على نغمات الموج .

 في بعض المنتجعات یمكنك إیجار فیلم أو موسیقى  معینة من صالة االستقبال لالستمتاع بھ في غرفتك 

جمیع المنتجعات تقوم بإرسال رسالة تفصیلیة قبل مغادرتك بلیلة مضمونھا : ساعة وضع حقائبك  -5
 خارج الغرفة وساعة تواجدك في صالة االستقبال ثم ساعة مغادرتك خارج المنتجع .

 ساعة نقل الحقائب من خارج الغرفة 

 ساعة تواجد في االستقبال 

 ساعة حركة السفینة البحریة 

See Dunia                            Maldives  



أغلب المنتجعات یوجد لدیھا أشارة للقبلة بداخل أحد اإلدراج الموجودة في الغرفة  وإال فقم بسؤال  -6
أحـــد العاملین ھنــاك ، و یمكنك طلب 

مواعید اآلذان من مكتب االستقبال ،باإلضافة 
 لوجود مسجد في  جمیع المنتجعات  . 

 جھة القبلة 

جمیع المشروبات بداخل الثالجة البد من دفع قیمتھــا في حـــالة  -7
تناولھ  ، أغلب المنتجعات تقدم قنینتین ماء مجاناً ولكن البعض منھا 

 البد من دفع قیمة الماء .
 )$1/5،القنینة الصغیرة   $ 3( القنینة الكبیرة 

 
 كما أن بعض المنتجعات  میاه الشرب مجانیة جمیعھا .

 
جمیع المنتجعات لدیھا أجھزة لتصفیة المیاه ،كما أن البعض منھا لدیھا 

 زجاجات خاصة بھ .
 

ال تتعجب إذا رأیت البعض یمشي حافیا فإن كنت تعشق ذلك  -8
 فجرب ھذه المرة .  

في جمیع المنتجعات یــوجد طبیب فإذا احتجت أي مســـاعدة طبیـــة  -9
 یمكنك سؤال مكتب االستقبال .

 ال حذاء )  -(أخبار االسترخاء التام في المالدیف یعني ال 
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األوقات الشرعیة :إن المالدیف كبلد مسلم یحرص على احترام أوقات الصالة فیمكنك الســـؤال   - 10
عن مواقیت الصالة في صالة االستقبال وكذلك السؤال عن القبلة ، مع العلم أن أغلب المنتجعات تضع 

سھما في الغرفة لالستدالل على القبلة ،كما أن بعض منھا تختلف المواقیت فیھا فھي قد تكون متقدمة 
عن  مالیھ (عاصمة المالدیف )  بساعة أو متأخرة عنھا بساعة ، ویزودك المنتجع عند قــدومك بھذه 
المعلومة فیجب علیك تغییر توقیت ساعتك  ، وسوف تشاھد في بھو االستقبال ساعة تشیر للوقت إذا 

 كان مختلفا عن مالیھ . 

إن من أجمل األشیاء التي تشعر الضیف بأن مضیفة في قمة الترحیب بھ ھو ما یتجلي في   - 11
منتجعات المالدیف حیث یقـدم عصیر النارجیل الطــازج 
للقادمین ،عند وصولھم قـــاعة االستقبال والبعض منھا 
تقدمھ باإلضافة إلیھ  االیس كریم كل ھذا یجعــل الضیف 
یشعر بأنھ قــــد اتجھ الوجھ الصحیحة مــــع عـــــاملین 
ودودین  جدا وماذا أكثر لحسن االستقبــال  من ابتسامة 

 تنطبع على وجوه العاملین عامة . 

أحیانا یكون االستقبال 
 بطبل مالدیفي 
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لقضاء شھر العسل في المالدیف ،أو زوجین  الیس ھناك أكثر رومانسیة من زوجین جاء  - 12
ألخذ وقفــــة رومانسیة من حیاة تملؤھا الضغــــوطات الیومیة ، إن من أجمل الصور التي  اجاء

المائیة وتناول كوب من الشاي  التشعـرك بالرومانسیة واالسترخاء ھو الجلوس في شرفة الفی
أو فنجــــان مـــن القھــــوة ، أو جعل كرسیك بالقرب من البحـر في الفیال الساحلیة واالستمتاع 
بمشاھدة المیاه الشفـــــافة التي تشك في كونھا عذبة أو مالحة ، أنھا فرصة ال تعوض تلك التي 

 تجذبك نحو الرومانسیة المطلقة . 


