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Aishath Nuzuha, 
Direktor podjetja Moji Maldivi

Prisrčno dobrodošli v uvodni izdaji revije Moji 
Maldivi. Vse od začetka turizma leta 1972 so Maldivi ena 
najvarnejših destinacij na svetu. 50 let pozneje imamo 
več kot 150 letovišč, več kot 600 penzionov, ki 
ustrezajo različnim segmentom in različnim zahtevam. 
Po boju z mogočno pandemijo covid-19 so Maldivi do 
decembra 2021 presegli svoje število prihodov pred 
pandemijo z več kot 1,3 milijona prihodov.

V tej uvodni izdaji revije Moji Maldivi si ogledamo, 
kako je na Maldivih cvetela turistična industrija, od 
luksuznih turističnih letoviških hotelov do butičnih 
hotelov na lokalnih otokih. Raziskujemo tudi kulturo 
in dediščino Maldivov, skupaj z nekaterimi poudarki,
kaj raziskati med vašim prebivanjem. Cilj revije Moji 
Maldivi je diverzificirati trenutni ciljni obseg Maldivov 
in potencialnim potnikom zagotoviti, da imajo Maldivi 
različne segmente, ki lahko zadovoljijo različne zahteve.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so 
prispevali svoj čas in trud, da bi revija Moji Maldivi 
postala resničnost, in cenimo podporo svojih partnerjev. 
Prav tako bi radi čestitali Maldivom v njihovem 
ponosnem trenutku, ko so drugič zapored 
dosegli naslov vodilne svetovne destinacije. Naša 
vizija je, da so Maldivi usmerjeni v vse segmente 
po vsem svetu, tudi na manjše in nišne trge, ter da 
ponovno ohranijo naslov vodilne svetovne destinacije.

Uživajte v branju.
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Kje so 
sploh 
Maldivi?

Razpršeno po Indijskem oceanu v dvojni verigi 26 
atolov, napolnjenih s stotinami majhnih tropskih otokov, 
leži eno najlepših naravnih čudes sveta – Maldivi. To 
majhno otoško državo sestavlja približno 1.200 koralnih 
otokov, ki so nastali okrog naravnih obročastih atolov 
tik čez ekvator in ki pokrivajo več kot 90.000 kvadratnih 
kilometrov neposredno južno od Indije in Šrilanke. Še 
posebej se otoška država nahaja na strateškem območju 
z dostopom do glavnih mednarodnih morskih poti v 
Indijskem oceanu. Vsak atol Maldivov, ki je znan po 
vsem svetu po svojih belih peščenih plažah in dih 

jemajočih podvodnih lepotah, je sestavljen iz koralnih 
grebenov, ki obdajajo turkizne lagune. Ti grebeni so 
med največjimi znamenitostmi v državi, saj so polni 
neštetih vrst morskega življenja in podvodnih koralnih 
vrtov. Vsak atol ima približno 20–60 otokov, od katerih 
je naseljenih le peščica. Obstaja pa nekaj atolov, ki so v 
bistvu samoposamezni, izolirani otoki. Od 1.200 otokov 
je le 187 naseljenih, medtem ko se drugi otoki v celoti 
uporabljajo za gospodarske namene; turizem, ribištvo 
in kmetijstvo so vodilne gospodarske panoge v državi. 
Maldivi, ki se nahajajo na vrhu obsežnega podvodnega 

vulkanskega gorovja, so med najnižje ležečimi 
državami na svetu z najvišjo naravno točko, običajno 
majhnim gričem, ki ima približno 2,5 metra nadmorske 
višine. Medtem ko kokosova palma predstavlja večino 
vegetacije na otokih, obstaja izrazita razlika v vrstah 
rastlin, ki jih najdemo na naseljenih in nenasel-
jenih otokih. Naseljeni otoki imajo običajno majhne 
nasade banan, papaje, moringe, citrusov, kruhovcev 
in kokosovih palm. Na nenaseljenih otokih je 
večja z verjetnost, da boste ob plaži našli različne vrste 
grmovja in mangrov ter vedno prisotna 
kokosova drevesa. 

Na nekaterih otokih so tudi močvirna območja in 
celo majhna do srednje velika jezera. Temperatura na 
Maldivih se skozi vse leto giblje od 24 do 33 °C. 
Država doživlja dve sezoni: suhi in deževni monsun, 
vendar pa so zaradi globalnega segrevanja monsuni 
vsako leto manj predvidljivi. Dovolj je reči, da je 
vreme zdaj toplo in sončno večino leta, z le občasnimi 
deževnimi dnevi, ne glede na to, kateri monsun je.
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Država je leta 1558 doživela kolonialno obdobje, ko so 
Portugalci ustanovili garnizon z Viadorjem (Viyazoaru)
 – v grobem prevedeno to pomeni nadzornik tovarne 
(trgovska postaja). Nekje sredi 17. stoletja so se 
Nizozemci preselili na Maldive, tako da so vzpostavili 
hegemonijo nad Maldivi, ne da bi se neposredno vpletali 
v notranje zadeve. Leta 1796 so jih Britanci pregnali, 
kar je povzročilo, da so Maldivi postali del britanskih 
zaščitenih območij.

Rodovnik prednikov Maldivov izvira iz budizma, ki se 
je prenašal po indijski podcelini in se je na Maldivih 
prebil skupaj s svojimi prvimi naseljenci, vendar pa je 
Maldive leta 1153 našega štetja muslimanski trgovec iz 
Magriba (Maroko) po imenu Abu Al Barakat Yoosuf Al 
Barbary spreobrnil v islam.

Od takrat je imela religija ključno vlogo pri 
oblikovanju maldivske družbe. Na nekatere znane 
znamenitosti v državi je močno vplivala islamska 
arhitektura.

Po prehodu iz budizma v islam je budistični kralj 
Dhovemi po spreobrnitvi v islam sprejel naslov Sultan 
Mohammed Al Adil in bil odgovoren za ustanovitev 
serije šestih islamskih dinastij, ki je trajala do leta 
1932, ko je sultanat postal izbirni. Zanimivo dejstvo v 
povezavi z zgodnjimi sultani Maldivov je bil njihov 
sprejeti naslov ali sultanov uradni naslov, ki je bil 
sultan kopnega in morja, gospodar dvanajst tisoč otokov 
in sultan Maldivov; verodostojen je bil do leta 1965.

KULTURA
Čeprav so otoki raztreseni po 90.000 kvadratnih 
kilometrih, imajo Maldivci podobno kulturno 
dediščino, zgodovino, prednike, domovino, jezik in 
vero. Ti skupni dejavniki so razlog za enotnost in 
harmonijo, ki vladata na privlačnih otokih. 
Tradicionalno, ko gostje obiščejo lokalni otok, jih 
bodo otočani sprejeli s postrežbo sveže kokosove 
pijače. Ta tradicija se je nadaljevala vse do danes, 
zato ne bodite presenečeni, če vaše letovišče ob 
prihodu na cilj ponudi čudovito okrašeno 
kokosovo pijačo. Na običaje in družbeno vedenje 
Maldivcev so močno vplivali Indijci, Šrilančani, Arabci 
in Severnoafričani, ki so obiskali Maldive, medtem ko 

GLASBA IN PLES 
Ena najvidnejših praks obredov prednikov bi bil 
ples ‘Boduberu’, ki je od takrat doživel znatno 
spremembo svojih temeljnih vrednot in prakse, 
ko je prešel v sodoben čas glede na relevantnost dobe. 
Nekatera folklorna izročila navajajo, da so bili zgodnji 
plesi Boduberu del krvavih ritualov s plesalci, ki so se 
zgrinjali v nenavadnih gibih, ki so bili del daritvenega 
poklona njihovim takratnim bogovom, ko so Maldivci 
prakticirali budizem. Danes je postalo modernejše z 20 
izvajalci, ki pojejo in plešejo, oblečeni v tradicionalne 
saronge in bele srajce z rokavi. Predstava Bodu Beru 
vam zagotavlja, da se boste zanihali skupaj z bobni.

Maldivi in turistična 
industrija
ZGODOVINA

Zgodovinsko gledano, so Maldive kolonizirali popotniki 
z indijske podceline. Najstarejšo pisano zgodovino 
Maldivov je zaznamoval prihod Singalov na Maldive 
okoli leta 543–483 pr. n. št.
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OBRTNIŠTVO
Maldivi so znani tudi po tem, da imajo izkušene 
obrtnike, ki izvajajo in promovirajo edinstveno in čisto 
maldivsko originalno lakiranje ter izdelavo spominkov. 
Zapletene kamnite rezbarije, ki jih najdemo v Stari 
petkovi mošeji v mestu Male, so živ primer 
maldivske obrti. Lakiranje se običajno 
izvaja na lesu, pri čemer se to vrti z zelo veliko 
hitrostjo na opremi, podobni ročno izdelanemu 
motorju.

ROJSTVO TURIZMA
Država, ki je v preteklem obdobju dosegla 
napredek z ribištvom in s kmetijstvom, je bila priča 
spremembi paradigme in drastičnemu povečanju 
svoje poti k modernizmu, ko so Maldivi spoznali 
področje turizma. Turizem na Maldivih se je začel 
leta 1972, Kurumba Maldivi pa se je vtisnil na 
strani zgodovine, ko je postal prvo letovišče, ki je bilo 
odprto v državi, tj. pobuda, ki jo je vodil takratni 
predsednik Ibrahim Nasir. Drugo letovišče,
ki so ga odprli na  Maldivih, je bilo Bandos, obe 
letovišči pa sta od takrat postali mejnik ali vrhunec 
maldivske turistične industrije in še vedno delujeta. 

Ko se je začela industrija, je imela država le dve 
letovišči s kapaciteto približno 280 ležišč, vendar 
pa danes na Maldivih deluje približno 150 
registriranih letovišč, medtem ko je na desetine drugih v 
razvojnih fazah. Poleg vrste letovišč Maldivi 
skrbijo tudi za turistično industrijo v obliki penzionov, 
ki so se prvič pojavili leta 2009, s pametno potezo v 
predpisih, ki je končno omogočila turistom prebivanje 
med lokalnim prebivalstvom.

Nova sprememba maldivske ustave, ki je bila 
ratificirana leta 2009, je določala dovoljenje za 
uveljavitev in ustanavljanje hotelov ali penzionov 
na lokalno naseljenih otokih, kar turistom omogoča 
obisk in prebivanje na otokih, na katerih so 
živeli domačini. Nova vrsta turistov, ki iščejo 
vznemirjenje in pustolovščine, je bila privabljena z 
različnimi nacionalnimi in mednarodnimi 
razstavami, na katerih so sodelovali številni podjetniki, 
ki upravljajo penzione  ali so lastniki penzionov. 

Takšne mrežne razstave in simpoziji so omogočili 
povečanje števila obiskovalcev Maldivov iz številnih 
držav, od koder so najprej prihajali turisti srednjega 
do luksuznega razreda, do večjega demografskega 
razpona turistov, s čimer so obiskovalcem omogočili 
več prilagodljivosti in več možnosti uživanja v 
gostoljubnosti.

so prečkali trgovske poti osrednjega Indijskega oceana. 
Kultura Maldivov je bogata in živahna zaradi prelivanja 
različnih drugih kulturnih elementov.
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Bivalne ladje, na Maldivih znane tudi kot “safari 
čolni”, so še ena atrakcija za turiste na Maldivih. 
Plovila plujejo okrog atolov po načrtovanih 
poteh; te običajno trajajo teden ali včasih dva; so 
najboljša za navdušene potapljače, ki želijo 
opraviti vsaj tri potope dnevno in si ogledati čim več 
Maldivov. Bogata ponudba doživetij, ki so na voljo, 
vključuje potapljanje z velikimi jatami rib, drift pota-
pljanje, potapljanje na razbitinah, potapljanje v kanalu 
in raziskovanje koralov, jam in oddaljenih grebenov. 
Plovila se vsak dan premikajo na nova mesta in pot 
običajno obsega več kot en atol.
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Potovanje Po Maldivih 
Če ste prvič na Maldivih, bo vaša vstopna točka 
najverjetneje mednarodno letališče Velana (VIA) 
na otoku Hulhule. Odvisno od potovalnih načrtov, 
ki ste jih naredili, boste morali ujeti čoln ali vožnjo s 
hidroplanom, da pridete do dejanskega cilja. 
Ker je to država z več kot 1.192 otoki, 
razdeljenimi na 26 atolov, ki se raztezajo na 
približno 90.000 kvadratnih kilometrih sta 
edini mogoči način prevoza po morju ali z letalskim 
prevozom, ki je pripravljen, ko prispete na letališče. 

Najverjetneje boste uporabljali prevoz z gliserjem do 
letovišča ali hotela, če je v bližini letališča. Če se vaše 
letovišče nahaja na enem izmed najbolj oddaljenih 
atolov, boste najverjetneje uživali v lepoti Maldivov 
s ptičjega vidika, ko boste na cilj leteli z enim izmed 
hidroplanov.

Mednarodno letališče Velana je eno izmed štirih 
mednarodnih letališč na Maldivih. Potem je tu še 
sedem domačih letališč, vendar je treba opozoriti, 
da je mednarodno letališče Velana na otočju Male’ 
osrednje vozlišče vseh potovanj znotraj države. 

Mesto Male’ je od mednarodnega letališča Velana 
oddaljeno 10 minut vožnje s taksijem. V mestu Male’ 
je na voljo veliko taksijev, da vas in vašo prtljago 
odpeljejo, kamor koli želite. Potovanje v 
turistično naselje, hotel ali safari križarjenje je na voljo 
tudi iz mesta Male’ in letališča. Če je vaša destinacija 
turistično letovišče, hotel ali safari križarjenje, vas bo 
predstavnik letališča ali osebje letovišča 
prevzelo ob prihodu in vas vodilo skozi 
postopek pomorskega ali letalskega prevoza.
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Come as a stranger,
leave as a friend

The Perfectly Splendid Hideaway
Come hide away from all your worries

and experience the best retreat in the Maldives

Enjoy the best all-inclusive
experience Maldives has to offer

lilybeachmaldives.com
reservations@lilybeachmaldives.com

/lilybeachresortmaldives /lilybeachmaldives

hideawaybeachmaldives.com
reservations@hideawaybeachmaldives.com

/hideawaybeachresortmaldives/hideawaybeachmaldives

Da Boste 
Dobili Kar Največ
Počitnice na Maldivih bi bile nepopolne, če ne bi 
uživali vsaj v nekaj fantastičnih izletih, ki so na voljo v 
letoviščih in penzionih. Ker je toliko krajev za

ogled in toliko stvari, ki jih lahko počnete, 
bi težko uživali v vsem, zato je tukaj majhen 
vodnik, ki vam bo pomagal pri odločitvi, 
katere dejavnosti lahko umestite v svoje počitnice.
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POTAPLJANJE
Neprimerljiva lepota morskega sveta Maldivov je 
edinstvena izkušnja, ki jo mora vsak poskusiti vsaj 
enkrat v življenju. Na srečo imajo vsa letovišča in 
večina bivalnih ladij, ki tukaj delujejo, dobro 
opremljene potapljaške centre, v katerih delajo 
večjezični in izkušeni strokovnjaki. 
Skoraj vsi potapljaški centri na Maldivih zdaj ponujajo 
podvodne kamere za najem ali nakup, kar vam omogoča, 
da posnamete videoposnetek svojega potopa, ko se 
vrnete, da se pohvalite svojim prijateljem in družini.

DESKANJE

SKAKANJE MED OTOKI 

Čeprav je to razmeroma nov dodatek k izkušnji 
na Maldivih v primerjavi s potapljanjem in snorklanjem, 
se Maldivi zdaj ponašajo z nekaterimi najboljšimi 
deskarskimi športi na svetu in privabljajo celo 
svetovno znane deskarje na svoje valove. Najboljši čas za 
deskanje na Maldivih naj bi bil od aprila do 
oktobra, vendar so po vseh Maldivih deskarski športi, 
ki  lahko ponudijo odlične izkušnje vsem, od začetnikov 
do profesionalcev, skozi vse leto. Velikost deske se 
običajno giblje od 90 do 150 cm, 
čeprav se občasno pojavljajo tudi večje.

V bistvu je to paketna ponudba, ki vam daje možnost, 
da uživate v več izletih v enem. Ekskurzija »island 
hopping« vas običajno pripelje do drugega letovišča, 
nenaseljenega in naseljenega otoka v enem dnevu. 
Če želite le okusiti, kakšno je drugo maldivsko le-
tovišče, pomislite na to, da se boste imeli priložnost 
potapljati v čistih vodah zapuščenega otoka in se ob 
koncu potovanja sprostiti z uživanjem ob žaru na plaži 
pod zvezdami. Obiskali boste lahko tudi lokalni poseljen 
otok in izkusili, kako je videti tipičen maldivski otok.

IZLETI S HIDROPLANOM
Podjetja s hidroplani, ki delujejo na Maldivih, 
ponujajo spetakularne polete nad atoli – kot nalašč za 
fotografske izlete ali oglede znamenitosti. Uživajte 
v pogledu iz zraka na čudovite otoke Maldivov,  ko 
hidroplan leti nizko, da vam ponudi najboljše 
poglede iz zraka.

RIBOLOV
Za pustolovske tipe, ki želijo pripovedovati zgodbo 
o ulovitvi velike ribe. Odpravite se zgodaj zjutraj in 
ulovite nepozaben maldivski sončni vzhod, medtem 
ko posadka čolna pripravlja energičen zajtrk, ki bo 
poskrbel za visoko raven energije za prihajajočo bitko. 
Nato se pripravite na epski boj za ulov ene največjih 
divjih rib v maldivskih vodah – marlina ali mečarice.

OGLED MESTA MALE’
Ogled mesta Male’, ki je na voljo kot celodnevni 
ali poldnevni izlet, omogoča turistom, da doživijo 
vrvež najgosteje naseljenega glavnega mesta na svetu. 
Na pomolu mesta Male’ vas bodo predali zunanjemu 
lokalnemu turističnemu vodniku, ki vas bo vodil skozi 
zgodovino, politiko in kulturo te edinstvene dežele. 
V mestu Male’ imate več krajev, vrednih ogleda in 
obiska, kot so: Narodni muzej, lokalna ribja tržnica, 
tržnica sadja in zelenjave ter Sultan Park. Ogled lahko 
sklenete z obiskom nekaterih izmed številnih trgovin 
s spominki v okolici.

KRIŽARJENJE
Če ste potapljač, pogosto pravijo, da je to najboljši   
način  za uživanje na Maldivih,  saj vam križarka ne 
ponuja le priložnosti za raziskovanje in obisk številnih 
maldivskih otokov, ampak vam daje tudi možnost, da 
se potapljate na nekaterih izmed najboljših potapljaških 
mest na vseh Maldivih. To še ni vse; če ste na eni izmed 
različno velikih čudovitih luksuznih bivalnih ladij na 
Maldivih, se lahko odpravite tudi na ribolovne izlete.

IZLET S PODMORNICO KIT (WHALE)
Največja potniška podmornica na svetu je na voljo, 
da vas popelje v čudoviti podvodni raj na Maldivih. 
Resnično edinstveno doživetje, ki ga ne smete 
zamuditi in ga zelo priporočamo vsakemu turistu 
na Maldivih. Kar naredi to potovanje s podmornico 
edinstveno, ni to, da si lahko od blizu ogledate 
številna fantastična morska bitja, ki naseljujejo 
maldivsko morje, ampak dejstvo, da so organizatorji 
potovanja uredili podvodni cirkus, v katerem lahko 
potniki uživajo ob gledanju skozi luknje podmornice.  
Oglejte si interakcijo potapljačev z različnimi morskimi 
živalmi okrog podmornice, kako jih hranijo in se igrajo 
z njimi. Vdihnite od strahospoštovanja, ko pride igriva 
orjaška murena iz domačega grebena in priplava ter se 
igra s potapljači; celo dovoli jim, da jo božajo in hranijo. 
Zelo mogoč je tudi pogled na želvo ali morskega psa.
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POTAPLJANJE Z MASKO

Potapljanje z masko je dobra alternativa 
potapljanju s kisikovo bombo za tiste, ki ne 
želijo iti skozi težave z učenjem potapljanja 
in s seznanjanjem z opremo. Samo nadenite si 
dihalko in že ste pripravljeni. Maldivske lagune 
so tako čiste in bogate z morskim življenjem, 
da bo celo kratko potapljanje le nekaj metrov 
stran od plaže nad hišnim grebenom prineslo 
neverjetne čudeže in znamenitosti.

VODNI ŠPORTI

Vsako turistično središče na Maldivih ima 
center za vodne športe in enako velja za 
skoraj vsak otok, ki upravlja namestitve 
na Maldivih. Gostom ponujajo različne 
aktivnosti, vendar so osnovne dejavnosti, ki so 
običajno na voljo, potapljanje z masko, jadranje 
na deski, jahanje banane, kajakaštvo in jet ski. 

Nekateri centri za vodne športe pa ponujajo 
tudi bolj razburljivo jadranje s katamaranom, 
parasailing, kajtanje in celo Flyboards 
(nahrbtnik z vodnimi curki v slogu superjunaka 
Iron Mana) in Subwing (osebno podmornico, 
ki vam omogoča »letenje« po vodi).

SONČNI ZAHOD IN 
KRIŽARJANJE Z DELFINI

Izkoristite priložnost, da uživate v osupljivem 
maldivskem sončnem zahodu na odprtem 
morju s kozarcem penečega vina in z delfini, 
ki vas bodo vodili po poti. Ne pozabite vzeti 
fotoaparata, saj se vedno lahko srečate 
s prijaznimi delfini, ki so več kot 
pripravljeni pripraviti predstavo za vas.

Come as a stranger,
leave as a friend

The Perfectly Splendid Hideaway
Come hide away from all your worries

and experience the best retreat in the Maldives

Enjoy the best all-inclusive
experience Maldives has to offer

lilybeachmaldives.com
reservations@lilybeachmaldives.com

/lilybeachresortmaldives /lilybeachmaldives

hideawaybeachmaldives.com
reservations@hideawaybeachmaldives.com

/hideawaybeachresortmaldives/hideawaybeachmaldives
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Thoyyib Mohamed
Direktor Maldivskega promocijskega odbora, Maldivske 
družbe za trženje in odnose z javnostmi (Visit Maldives)

Thoyyib Mohamed, izvršni direktor Maldivskega
promocijskega odbora, Maldivske družbe za trženje in 
odnose z javnostmi (Visit Maldives), je znan obraz v 
turistični industriji. Pred tem je bil predsednik MMPRC 
in državni minister za turizem v času administracije 
nekdanjega predsednika Mohameda Nasheeda.

4. Kakšni so po vašem mnenju najnovejši trendi na 
področju potovanj in kako si Visit Maldives prizadeva 
slediti tem nenehno spreminjajočim se trendom? 

Vedno spremljamo najnovejše trende. MMPRC je 
pred kratkim naredil prve korake pri uvedbi pobud za 
pozicioniranje Maldivov kot idealne destinacije za 
turizem MICE. Naša destinacija je bila po vsem 
svetu že od nekdaj zaželena kot odlično prizorišče za 
srečanja, spodbude, konference in dogodke. Zdaj, ko se je 
pojavila pandemija, je naša otoška država v 
edinstvenem položaju, v katerem lahko te 
zmogljivosti še dodatno promovira, poleg tega 
pa je zaradi svoje edinstvene geografije naravno 
socialno oddaljenih razpršenih otokov izjemno varna. 
Predstavljajte si poslovno srečanje na 
zasebni plaži ali konferenco na praškastem belem pesku 
maldivskega otoka. Po mesecih zapiranja in izolacije 
je možnih načinov, kako se znebiti utrujenosti zaradi 
povečanja na varnem območju, kot so Maldivi, 
neskončno. 

5. Proračunski turizem na Maldivih raste in tudi 
jugovzhodna EU je del te zgodbe. Kakšni so trenutni 
novi podvigi in načrti za prihodnjo rast?

Morda se potniki sprva tega ne zavedajo, saj so 
Maldivi osupljiva luksuzna destinacija, vendar 
imamo prav tako čudovite možnosti za obiskovalce, ki se 
zavedajo proračuna. Imamo štiri turistične 
proizvode: letovišča, gostišča, plovila in hotele.
Maldivi se razlikujejo od drugih destinacij, saj naše 
nizkocenovne možnosti nastanitve ne zmanjšuje-
jo vaše tropske izkušnje. Potniki še vedno dobijo 
sonce, pesek in morje, po katerih so Maldivi znani. 

Naša gostoljubnost je nepopustljiva in potniki se bodo 
na počitnicah na Maldivih počutili kot doma. Z vse 
večjim številom penzionov, razpršenih po otokih, in 
z uvedbo turizma z domačimi nastanitvami se 
Maldivi razvijajo v destinacijo, ki ponuja košček raja 
za vsakogar.

1. Maldivi so že dve leti zapored osvojili naziv vodilne 
svetovne destinacije. Kaj menite o tem, da ste to čast-
no priznanje prejeli že dvakrat zapored?.
Resnično mi je v veliko čast, da lahko dve leti 
zapored pridobim najprestižnejši naziv na področju 
turizma. Iskreno verjamem, da je nagrada dokaz 
trdega dela in predanosti Maldivcev. Zadnji dve 
leti smo dali prednost zdravju, varnosti in dobremu 
počutju naših potnikov in domačinov. Trudili smo 
se, da bi Maldivi postali varno zatočišče za vse. 
Zato smo si lani zagotovili več kot 18 
prestižnih nagrad - med njimi je tudi nagrada 
“World Leading Destination 2021”.

2. Število prihodov turistov je preseglo zastavljeni 
cilj 1,3 milijona prihodov v letu 2021. Kakšno 
ključno vlogo je imel Visit Maldives pri izvajanju 
promocijskih dejavnosti, da bi Maldivi postali 
najbolj zaželena otoška destinacija na svetu?

Kot podjetje, odgovorno za pozicioniranje Maldivov 
kot najbolj zaželene turistične destinacije, smo v 
letu 2021 izvedli približno 260 različnih trženjskih 
dejavnosti na 22 svetovnih trgih. Naša strategija 
je ohraniti prisotnost destinacije in jo promovirati 
tudi na tistih trgih, ki so začasno zaprti. Želimo, da bi 
potniki po vsem svetu sanjali o Maldivih, tako 
da bodo, ko se bodo trgi ponovno odprti, 
njihova prva izbira. 

Tudi naše tržne dejavnosti so večplastne. Sodelujemo 
na vodilnih svetovnih sejmih in razstavah ter gostimo 
predstavitve po vsem svetu. Poleg osebnih dejavnosti 
smo izjemno dejavni tudi na digitalnih platformah: 
organiziramo virtualne predstavitve, spletne seminarje 
za usposabljanje in edinstvene raznovrstne kampanje 
v družbenih medijih. Vse naše dejavnosti prispevajo 
k temu, da Maldivi postanejo vodilna svetovna 
destinacija. Tudi za leto 2022 načrtujemo nešteto 
izjemnih dejavnosti.

3. Katere nove oglaševalske kampanje in 
predstavitve bo MMPRC začel izvajati v 
prihodnosti, zlasti v Evropi?

Evropa je za Maldive ključni trg. Več od naših 
desetih najpomembnejših izvornih trgov v zadnjih 
nekaj letih so evropski trgi. Vzhodna Evropa je 
tudi stalno rastoči trg za Maldive. V pripravi je več 
dejavnosti za nadaljnjo promocijo destinacije na teh 
razvijajočih se trgih. Povpraševanje je veliko, saj se je 
v času največje sezone začelo izvajati več čarterjev, ki 
se nadaljujejo tudi po januarju 2022.  

MOJI MALDIVI 202215



Odkrijte 
Maldive 

Maldivi – kjer je pesek bel kot nasmeh domačinov, 
kjer ribe veselo plavajo v toplih vodah Indijskega oceana, 

kjer je vreme sanjsko, globoki sončni žarki pa čakajo, 
da te zajamejo v naročje





















Kihaa Maldives



Spodbude

Pri načrtovanju naslednjega spodbujevalnega 
programa izkoristite naše čudovito celoletno 
podnebje in izvrstno lokacijo ob plaži. 
V CROSSROADS Maldivi vam ponujamo sodobno 
opremo s petimi zvezdicami in storitve brez primere, 
da bo vsako spodbujevalno srečanje nepozabno in 
izjemno. Dvorana za prireditve @ CROSSROADS 
je vsestranski prostor, ki ga lahko v celoti prilagodite 
svojim poslovnim potrebam.

Vznemirljiva doživetja po meri

Naša skrbna ekipa za vodenje dogodkov zagotavlja 
brezhibno pozornost do podrobnosti s svežim, 
navdihujočim in ustvarjalnim pristopom. Naši objekti in 
letovišča so vrhunski in ponujajo popolno destinacijo za 
predstavitev vaše podjetniške zavezanosti k razvoju in 
izboljšanju učinkovitosti ekipe; potopite svojo ekipo v 
skrivnostni duh Indijskega oceana.

Gradnja ekipe
Inovativne, motivacijske dejavnosti

Načrtujte naslednji oddih podjetja na 
CROSSROADS Maldivi in vključite svojo 
ekipo z navdihujočimi in vplivnimi dejavnostmi. 
Organiziramo lahko številne dogodke na kopnem in 
na morju, ki so zasnovani in prilagojeni vašemu pod-
jetniškemu duhu pustolovščine. Zagotovite si predno-
sti večjega sodelovanja, odpravite ovire za učinkovito 
komunikacijo in gradite zaupanje, ko se člani 
ekipe udeležijo razburljivih delavnic in eskapad zunaj 
pisarne. Vse igre in dejavnosti za team building 
lahko prilagodite sporočilu vašega podjetja, 
strategiji podjetja in namenu centra, da zagotovite 
posredovanje in ohranjanje pomembnih informacij.

Marquee @ CROSSROADS

Ko gre za praznovanje vašega posebnega dne ali 
najpomembnejšega dne v letu v podjetju, bomo za vas 
poskrbeli. Marquee @ CROSSROADS je zasnovan 
za dogodke na prostem ob plaži, da vam pričara otoške 
vibracije. Odprt prostor na peščeni beli plaži, valovi, 
ki se razbijajo ob strani, ali medtem ko se vso noč 
zabavate ob ritmih svojih najljubših pesmi. 

Od poskusnih večerij in velikih sprejemov do 
poročnih tušev in obnovitve zaobljube - naši objekti 
omogočajo vse. Izberite intimno ali prostrano, 
umirjeno ali vetrovno in se zanesite na naše 
skupini prijazno doživetje, ki spreminja žanre.
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Priljubljena Destinacija 
Za Dogodke Na Maldivih

CROSSROADS Maldivi, prva popolnoma integrirana destinacija za prosti čas z več otoki. 
CROSSROADS Maldivi se nahaja med osupljivo eksotičnim atolom Kaafu in laguno Emboodhoo, 
le 15 minut vožnje s hitrim čolnom od mednarodnega letališča Velana, kar omogoča hitre in enostavne prevoze 
in dnevne izlete.

Dvorana za dogodke @ CROSSROADS Maldivi

Neverjetno večnamensko prizorišče je zasnovano 
tako, da vključuje maldivsko tradicijo veselja in praz-
novanja v vseh stvareh. Dvorana The Event Hall @ 
CROSSROADS, ki se nahaja v veličastni in impresivni 
stavbi s pogledom na središče kompleksa, je idealna za 
organizacijo vseh vrst nepozabnih dogodkov. Dvorano, 
ki obsega 326 kvadratnih metrov in jo krasijo čudoviti 
visoki stropi, je mogoče s številnimi sobami za odmor 
sestaviti na različne načine, 

ki ustrezajo vsem potrebam, od razkošnih gala večerij 
in posebnih praznovanj do tematskih dogodkov, 
nastopov in motivacijskih srečanj podjetij. 
Dvorana za prireditve @ CROSSROADS lahko 
poskrbi tudi za sejme, saj je v njej prostora za več 
kot 20 stojnic.

MOJI MALDIVI 202238



Švicarska odličnost se združi z 
maldivskim razkošjem

Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives je zasebno 
zatočišče, v katerem se ustvarjajo navdihujoči 
trenutki, ki nudijo pristno udobje in srčne storitve na eni 
najizjemnejših destinacij na svetu, na Maldivih. 
Neokrnjeno zatočišče in tropska oaza, ki se nahaja na 
mirnem atolu Noonu. Prebudite svoje čute v tem letovišču 
s petimi zvezdicami, ki se nahaja le 45 minut severno 
od mednarodnega letališča Velana. Poletite nizko nad 
slikovitimi maldivskimi atoli, raztresenimi po Indijskem 
oceanu kot niz biserov in s pripravljenim fotoaparatom 
opazujte azurne lagune in odmaknjene peščene plaže. 
 
Vseh naših 105 vil – Overwater Pool Villas, Beach 
Pool Suites in Beach Spa Pool Residences – ima 
prostoren zunanji prostor za prebivanje s potapljaškim 
bazenom, ki ustvarja zasebno sproščajočo izkušnjo in 
priložnost, da sami objamete naravne lepote Maldivov in 
njihovo tropsko okolico. Ker imate iz vsake vile 
neposreden dostop do turkizno modrega oceana, 
vam nič ne preprečuje, da bi se kadar koli pognali 
naokrog z nogami in s plavutkami.

Brezčasno tropsko otoško letovišče v Kuredhivaru na Maldivih

Razveselite svoje brbončice in poživite vse svoje 
čute v objemu osupljivih modrih vodnih odtenkov. 
Naši kuharji preprosto radi naredijo vse kulinarične 
postanke, zaradi česar je večerja v letovišču 
Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldives s petimi 
zvezdicami nepozabno doživetje. Poleg treh čudovitih 
restavracij naša pobuda ‘Destination Dining’ ponuja 
možnosti po meri za posebne priložnosti. Jejte okusne 
mednarodne jedi z žara pod zvezdami v Latitude 
5.5, okusite sveže morske specialitete po globalnem 
navdihu v naši elegantni nadvodni restavraciji Bodumas 
ali poskusite ONU Marché v očarljivem slogu tržnice 
za mešanico zahodne, orientalske in lokalne kuhinje. 
Ne zamudite naše brezplačne čokoladne ure v salonu 
Mövenpick Coffee & Wine Lounge.

MOJI MALDIVI 202241



Naše storitve in zmogljivosti vključujejo 
prilagojene tretmaje v Sun Spa by Healing Earth, fitnes 
ob plaži, teniško igrišče, potapljaški center, potapljanje 
na dah, klub Little Birds za otroke ter široko množico 
življenjskih in wellness aktivnosti za odrasle in otroke. 
Zasnovan kot destinacija za sproščajoče in pomlajevalne 
pobege ta zasebni otok ponuja visoko stopnjo zasebnosti 
in vrsto rekreacijskih zmogljivosti za pare in družine. 
 
Odkrijte skrite zaklade in svojo ljubezen do podvodnih 
dogodivščin. V letovišču čakajo iskalce vznemirjenja 
križarjenja z želvami in delfini, safari z morskimi psi in 
osupljivo potapljanje. 

Hišni greben je bogat z morskim življenjem in njegova 
kristalno čista okolica je popolno okolje za odkrivanje 
buhtečega ekosistema hišnega grebena. 

Dive Butler International, potapljaški center 
luksuznega letovišča, ki ponuja več kot samo 
potapljanje na dah in potapljanje z opremo, organizira 
tudi specializirane tedenske izlete, ki goste potopijo 
v raziskovanje globokega morja in edinstvene 
podvodne avanture.

Skladno z najboljšimi praksami zavezanosti 
Movenpick Hotels and Resorts k trajnosti 
Movenpick  Resort Kuredhivaru Maldives 
dela na različnih trajnostnih kampanjah in 
izpolnjuje svojo okoljsko odgovornost do 
skupnosti. Zelene pobude, ki jih izvaja letovišče, 
vključujejo recikliranje odpadkov, proizvodnjo pitne 
vode, hidroponsko vrtnarjenje, proizvodnjo sončne 
energije in druge pobude za družbeno odgovornost
lokalne skupnosti, kot je atol Noonu.
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The Signature Collection by Hideaway | Nova 
definicija luksuza v letovišču Hideaway Beach 
Resort & Spa

Hideaway Beach Resort & Spa z veseljem 
najavlja uvedbo ikonične blagovne znamke za 
najzahtevnejše potnike na svetu, ki iščejo resnično bogata 
doživetja. “The Signature Collection by Hideaway” bo 
ponujala osamljeno razkošje in življenje v slogu vile na 
skrajni severni točki 33 hektarjev velikega otoka. 
Gre za nov koncept - “letovišče v letovišču” - na eni 
najbolj iskanih in nagrajenih destinacij 
na svetu: Maldivi. 

Kolekcija Signature Collection by Hideaway 
vključuje devet izjemno luksuznih vil, ki prefinjenim 
luksuznim popotnikom ponujajo edinstven občutek 
ekskluzivnosti in razvajenosti. Vse vile so bile 
zasnovane z bližnjevzhodnimi vplivi in zaključnimi 
poudarki z izboljšanim arhitekturnim slogom podpisa, 
ki ga navdihuje življenje v vilah s petimi zvezdicami 
v kombinaciji z “razkošjem bosih nog”. 

Signature Beach Residence z bazenom ob sončnem 
vzhodu. Najbolj razkošne rezidence z eno spalnico 
na plaži na otoku. Ponuja razkošno bližnjevzhodno 
notranjost in zaključke ter je zgled zasebnosti in 
osamljenosti. Razkošni gostje se lahko na 
površini 350 m2 (nekaj manj kot 4 000 kvadratnih

čevljev) prepustijo elegantni in prostorni notranjosti, 
ki jo polnijo čudoviti dodatki, kot so marmorna kad 
kraljevske velikosti, ročno izdelana lesena zasebna 
terasa, ki vodi do zasebnega bazena, in neposreden 
dostop do svetleče bele peščene plaže.

Grand Beach Residence Sunrise z bazenom 
(vila s tremi spalnicami). Edinstvena vila z odprtim 
prostorom ponuja raziskovalno vzdušje, saj se v njej 
prepletajo stili in teksture Bližnjega vzhoda, ki jih 
dopolnjujejo obrtniško izdelano pohištvo in vabljiva 
steklena oprema. Te vile se razprostirajo na 700 m2 
in ponujajo prefinjeno življenje v dizajnerskem slogu. 
Krona te vile je vdolbina v velikem ukrivljenem 
zasebnem bazenu z obsežno leseno palubo in 
neposrednim zasebnim dostopom do klasičnih 
maldivskih plaž in turkiznega morja na severnem 
delu otoka. Dobro počutje je ključnega pomena, z 
zasebno zunanjo tekalno stezo in kolesom za vadbo, 
ki se nahajata na ekspanzivni leseni palubi in ponujata 
spektakularen pogled na ocean. Prostor dopolnjuje 
televizijska izkušnja v slogu ogledala od tal do 
stropa, ki odraža veličino naravnega okolja. Po vadbi si 
lahko gostje privoščijo sproščujočo kopel v savni, ki je 
priročno nameščena v bližini vile, da se po vadbi 
počutijo spočiti.
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Sultan Beach Residence z bazenom ob sončnem 
zahodu (vila s štirimi spalnicami). Ta vila na 1100 m2 
ponuja elitno izkušnjo zasebne luksuzne rezidence. 
Gostje bodo uživali v sodobnem dizajnu s steklenimi 
okni od tal do stropa, ki zagotavljajo svetlo notranjost in 
zgleden pogled na ocean po prostornem in osamljenem 
severnem atolu.

Dostop je mogoč skozi zasebni vhod, ki vodi 
v prostoren dnevni prostor in zunanjo leseno teraso 
- idealno mesto za poležavanje ob sončnem zahodu. 
Edinstvena značilnost te vile je poseben vodni 
tobogan, ki se razteza v bleščeč in razkošen plavalni 
bazen s senčnikom, kar je resnično edinstven koncept 
na Maldivih.

Očarljiva zunanja lesena ploščad se ponaša z 
razkošnim bivalnim prostorom s plišastimi ležalniki in 
dizajnerskimi kavči ter senčniki na vsaki strani. 
Vilo s štirimi spalnicami sestavljajo zasebne 
spalnice, vse pa ponujajo samostojne suite z dežnimi tuši. 
V dveh spalnicah so na voljo zakonske postelje, v drugih 
dveh spalnicah pa razkošne zakonske postelje.
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Dobro počutje je prav tako ključni element izkušnje 
v tej vili, saj lahko gostje uživajo v zasebni 
notranji telovadnici s sodobno, najsodobnejšo tekalno 
stezo in dizajnersko opremo, ki je na voljo, vse skupaj pa
 dopolnjuje prijetna in sproščujoča parna kopel 
neposredno v vili. To je vrhunska regeneracija, 
potrebna za pomlajevanje po naporni vadbi, medtem ko 
uživate v doživetju skupaj s svojimi najdražjimi.

Vile iz kolekcije Signature Collection dopolnjujejo 
najboljša restavracija, bar in dnevni prostor, ki jih 
najdete v “Oasis”. Tu bodo gostje povabljeni, da 
uživajo v jedilnici na prostem, izvrstnih 
mednarodnih kulinaričnih jedeh, ki jih pripravljajo in 
vodijo svetovno priznani kuharji. Doživetje bo združeno s 
prilagojenimi izbranimi vini iz zbirke Signature 
Collection in redkimi šampanjci.



V hotelu Oasis so na voljo različni zunanji in 
notranji prostori za počitek. Notranji jedilni prostor 
ponuja udoben prostor s sodobnim pohištvom, ki 
ustvarja “brunch” vzdušje. V dnevnem prostoru se lahko 
naužijete neoviranega razgleda na Indijski ocean, 
medtem ko se udobno in v slogu sproščate ter uživate 
v najboljših pijačah. Najdite trenutek oddiha, da 
se sprostite in napolnite z energijo ob majhnem 
bazenu v obliki “oaze v puščavi”. Ob večerih se prostor
 spremeni v prostor, kjer se lahko gostje družijo 
in izmenjujejo zgodbe.

Bivanje v zbirki The Signature Collection spremljajo 
številni privilegiji, kot so zasebna storitev prijave v vilo. 
Vsi gostje iz zbirke Signature bodo med bivanjem 
gostovani s posebnimi in izkušenimi zasebnimi 
butlerji, posebna storitev Signature Buggy, zasebni 
kuhar na zahtevo za ustvarjanje kulinaričnih izkušenj v 
vili, ekskluzivni izleti, prednostni dostop do restavracije
The Oasis in drugih restavracij ter še veliko več. 
 
Gostje zbirke Signature Collection bodo lahko 
izbirali s seznama dejavnosti, ki so na voljo v letovišču 
Hideaway Beach Resort & Spa, naj gre za potapljanje 
svetovnega razreda, zasebna križarjenja ob 
sončnem vremenu ali deskanje z vesli.  Najbolj iskan je 
zagotovo Hideaway Spa, ki se nahaja le 
nekaj trenutkov stran od zbirke in ponuja izjem-
no razvajanja z izvrstnimi azijskimi tretmaji v 
kombinaciji s prilagojenimi paketi. Poleg tega so na 
voljo številne restavracije in bari, številne wellness in 
fitnes izkušnje v športnem kompleksu (kot so joga, 
simulator golfa, košarka in tenis) ter center vodnih 
športov s plavajočim vodnim parkom. 

“Zbirka Signature Collection bo razkošnim potnikom 
s petimi zvezdicami ponudila doživetje, ki izžareva 
ekskluzivnost in zasebnost v kombinaciji z očarljivo 
in neokrnjeno lepoto letovišča Hideaway Beach Resort 
& Spa. Kolekcija je idealen pobeg za tiste, ki se želijo 
v slogu umakniti iz sodobnega sveta,” pravi 
Desislav Gospodinov, direktor prodaje in trženja 
v skupini.

Kolekcija Signature je bila predstavljena februarja 2022.

Hideaway Beach Resort & Spa, ki je leta 2021 
prejel nagrado The Best Luxury Hideaway Resort in the 
Maldives by Luxury Lifestyle Awards, ponuja 
osamljeno in zasebno izkušnjo v slogu vile ter je 
oddaljen le 1 uro in 25 minut vožnje z zasebnim 
hidroplanom z mednarodnega letališča Velana, le 
streljaj od glavnega mesta države - Male.  

Za vsa vprašanja v zvezi z rezervacijo in prodajo pišite 
Desislavu Gospodinovu in se obrnite na našo posebno 
ekipo Signature Reservations Team, ki bo poskrbela za 
vaše zahteve.
 
 
desislav@lilyhotels.com 
reservations@signaturecollectionmaldives.com

Obiščite spletno stran The Signature Collection by 
Hideaway, tako da sledite spodnji povezavi 
www.signaturecollectionmaldives.com
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Hard Rock Hotel Maldivi, znan po svojih ikoničnih 
hotelih po vsem svetu, je odprl svoj prvi hotel na otoških 
narodih Maldivov.

Tudi vi živite kot ikona v hotelu Hard Rock Hotel 
Maldives, ki ponuja okus dobrega življenja v 
osrčju raja. Še danes rezervirajte hotel Hard Rock Hotel 
Maldivi in doživite naš značilen preobrat v 
tradicionalnem doživetju otoka Maldivov. Izbirate 
lahko med številnimi živahnimi sobami za goste, suita-
mi in vilami nad vodo, ki jih je navdihnila lokalna kul-
tura in se ponašajo z avtentično arhitekturo, prežeto s 
sodobnim dizajnom. Ekskluzivna ponudba blagovnih 
znamk, vznemirljivo udobje in neprekinjeno razkošje 
- v pravem slogu Hard Rocka smo naredili vse, kar je v 
naši moči.

Hard Rock Hotel Maldivi poleg osmih vrst nastanitev 
v letovišču razkriva šest enot Gold Beach Pool 
Villas (65 m²). Te vile so primerne za pare, ki si želijo 
romantičnega pobega, ali družine, ki si želijo 
sproščenega in intimnega doživetja.

Te čudovito opremljene vile s pogledom na ocean, 
ki so postavljene sredi naravnega rastlinja, so 
preimenovane  v  obstoječe  vile  Gold Beach  Villas, 
njihova posebnost  pa  je  zasebni bazen. Vsaka  vila 
Gold  Beach Pool Villa ima steklena balkonska vrata, 
ki vodijo na vrt in osvetljujejo vilo z naravno svetlobo. 
Vila je tudi popolnoma opremljena z razvajanjem, kot 
so postelja kraljevske velikosti, 55-palčna pametna 
televizija, kopalnica visokostensko kadjo ter 
značilnimi trajnostnimi pripomočki. Prostorna terasa z 
ležalniki za sončenje tik pred bazenom s potopom ponuja 
spektakularen pogled na ocean za vsak trenutek 
razvajanja.

Ker sta obe letovišči del CROSSROADS Maldives, 
prve integrirane destinacije za prosti čas na Maldivih, 
bodo gostje lahko uporabljali zmogljivosti in storitve v 
marini The Marina @ CROSSROADS Maldives, ki 
vključujejo zanimivo zbirko restavracij in 
barov, butične trgovine, dvorano The Event Hall 
@ CROSSROADS, prostočasne dejavnosti in drugo.
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Novo Leto, Nova Vila

Maldivi so sanjska destinacija številnih ljudi po vsem svetu. Znani so predvsem za mladoporočence ali romantične 
počitnice. V zadnjih nekaj letih pa se je maldivski turizem razvijal in v turistični industriji Maldivov se je spremenil, 
saj je CROSSROADS Maldivi odprl svoja vrata kot prva integrirana destinacija otoških držav.

SAii Lagoon Maldives & Hard Rock Hotel Maldives predstavlja nove vile z bazenom na plaži

SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton 
vnaša v bivanje gostov sodobno življenjsko energijo. 

Izvirno in navdihujoče doživetje otoškega letovišča 
na Maldivih v kombinaciji z največjim središčem 
življenjskega sloga na Maldivih - The Marina - vas čaka 
le 15 minut vožnje z ladjo od mednarodnega letališča 
Malé. 

SAii Lagoon Maldivi je ustvarjen za pare, družine in 
prijatelje, ki iščejo razigran destinacijski oddih. 
 
SAii Lagoon Maldivi, Curio Collection by Hilton, 
predstavlja svoje najnovejše in sanjske vile z bazenom 
na plaži. Zasnovane so za ekskluzivno doživetje gostov, 
ki iščejo intimne trenutke s svojimi najdražjimi. 

Vile so opremljene s slikovito kopalnico z zunanjo 
prho in kadjo ter z neposrednim dostopom do plaže. 

Vile so opremljene s pohištvom, izdelanim po 
meri, ki jim daje bolj tropski in domač občutek.

V novo predstavljenih vilah z bazenom na plaži 
lahko bivata 2 odrasla in 1 otrok ali največ 3 odrasli. 

Vendar je v ponudbi tudi omejeno število med seboj 
povezanih vil za družine in prijatelje, ki si želijo biti 
med bivanjem bližje. 
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Pogled V Lokalni Otoški 
Turizem na Maldivih 

V turistični industriji Maldivov že desetletja 
prevladujejo vrhunska letovišča, vendar pa so leta 
2009 z dovoljenjem za upravljanje penzionov na 
lokalnih otokih prinesli revolucijo v turistično industrijo 
Maldivov. Kljub težkemu začetku in številnim izzivom 
so se pionirji industrije trudili in do konca leta 2010 je 
bilo v 23 penzionih na Maldivih 479 postelj. 

Trenutno je tam 10.000 postelj v 631 penzionih na več 
kot 80 naseljenih otokih Maldivov. Industrija penzionov 
na Maldivih je bila eden najhitreje rastočih sektorjev v 
turistični industriji Maldivov.

Tukaj je zbirka najboljših lokalnih otoških turističnih 
destinacij na Maldivih za obisk po pandemiji.
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OTOK 
FUVAHMULAH

Fuvahmulah je eden najbolj znanih 
otokov na Maldivih zaradi svoje 
lepote in zgodovinskega pomena, drugi 
najbližji atol ekvatorju in prvi atol na 
južni polobli. Ker je sam atol z enim 
otokom, ima Fuvahmulah številne 
posebne značilnosti, zaradi katerih je 
otok edinstven.

OTOK 
MAAFUSHI 

Atol Kaafu Maafushi, rojstni kraj 
industrije penzionov na Maldivih, je 
približno 30 minut oddaljen od mesta 
Male’ z gliserjem in se zdaj ponaša z 
več kot ducatom čudovitih penzionov 
in gostom ponuja nabor dejavnosti in 
objektov, ki bi bili konkurenčni vsakemu 
maldivskemu letovišču.

OTOK 
FULIDHOO

Penzioni v mestu Fulidhoo ponujajo vse, 
po čemer so znana letovišča Maldivov, 
vendar po veliko ugodnejši ceni. Otok 
je obdan z veliko belo peščeno plažo in 
pestrost morskega življenja, ki jo boste 
srečali tudi med kratkim potapljanjem v 
okoliški turkizni laguni, je neverjetna.

Lokacija: 
Atol Gnaviyani

Oddaljenost od Letališča: 
1 h in 10 min. z letalom 

Lokacija: 
Atol Male

Oddaljenost od Letališča: 
1 h in 30 min. s trajektom 
30 min. vožnje z gliserjem

Lokacija: 
Atol Vaavu

Oddaljenost od Letališča: 
1 ura z gliserjem
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OTOK 
UKULHAS

Ukhulhas, ki se nahaja na atolu Alif 
Alif blizu najbolj severne meje, je otok 
ovalne oblike, ki slovi po svoji čistosti in 
dobro vzdrževanem sistemu ravnanja z 
odpadki. Otok je bil leta 2014 nagra-
jen z nagrado Green Leaf Award in je 
bil priznan kot otok za okoljski vzor na 
Maldivih. 

OTOK 
THODDOO 

Za večino domačinov je otok znan kot 
»otok lubenic«. To ni presenetljivo, 
saj velik odstotek čudovitega otoka 
Thoddoo sestavljajo kmetije, ki se 
uporabljajo za gojenje sadja skozi vse 
leto, vendar pa so kmetije na otokih 
sekundarna atrakcija za turiste, ki se 
zgrinjajo v množice, da bi uživali na 
zasebni plaži, ki jo mnogi štejejo za eno 
najlepših plaž v državi..

OTOK 
DHIGURAH
Dhigurah (kar pomeni dolgi otok) je na 
atolu Alifu Dhaal, približno 20 minut 
vožnje z letalom od prestolnice Male’. 
Otok je ozek, vendar dolg 3 km, kar 
velja za precej dolg otok na Maldivih. 
Z več kot 3 km naravne bele peščene 
plaže velja tudi za čudovit naseljen otok.

Lokacija: 
Atol North Ari

Oddaljenost od Letališča: 
1 h in 30 min. z gliserjem  
 30 min. z letalom

Lokacija: 
Atol North Ari 

Oddaljenost od Letališča: 
1 ura z gliserjem

Lokacija:
 Atol South Ari

Oddaljenost od Letališča: 
1 h in 30 min. z gliserjem
20 min. z letalom

4 5 6

 Photo Credits: Agoda Photo Credits: Booking.com Photo Credits: Maldives Halal Travel



OTOK 
THULUSDHOO

Thulusdhoo je glavno mesto atola 
Kaafu, ki se nahaja le 28 km 
severno od mesta Male’. Otok je 
priljubljen med deskarji na valovih. 
Znane točke za deskanje, kot sta
»Chickens« in »Cokes«, sta dve vrhunski 
deskarski točki v bližini otoka. Na otoku 
je na voljo več penzionov in centrov za 
vodne športe.

OTOK 
DHIFFUSHI 

Dhiffushi, ki se nahaja 36,6 km 
severovzhodno od mesta Male’, 
glavnega mesta Maldivov, postaja 
priljubljen med turisti. Nekatere izmed 
glavnih znamenitosti otoka so čudovita 
bikini plaža, ki jo obiskovalci ljubijo, 
in čista turkizna laguna, ki je kot 
nalašč za potapljanje z masko in druge 
vrste vodnih športov. 

OTOK 
GULHI

Gulhi je naseljen otok, ki se nahaja 21 
kilometrov južno od mednarodnega 
letališča Ibrahim Nasir na jugu 
atola Male’ na Maldivih. Otok Gulhi 
ima tradicijo izražanja dobrodošlice 
obiskovalcem in gostom, kar je 
razvidno iz načina, kako ljudje 
komunicirajo z obiskovalci in ljudmi, 
ki so na otoku stalno prebivali. 

Lokacija:
 Atol Male

Oddaljenost od Letališča: 
30 min. vožnje z gliserjem

Lokacija: 
Atol Male

Oddaljenost od Letališča: 
45 min. vožnje z gliserjem

Lokacija: 
Atol Male

Oddaljenost od Letališča: 
1 ura s trajektom 
30 min. vožnje z gliserji
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OTOK 
VASHAFARU

Otok Vashafaru, ki se nahaja na 
skrajnem severu Maldivov v atolu 
Haa Ali, je obdan s čudovito laguno in 
dolgimi odseki bele peščene plaže. 
To je edini otok na Maldivih, znan 
po videni želvi. Otok je znan tudi po 
dolgem belem peščenem rtu 
Vashafaru Thundi. Prebivalci 
Vashfaruja so usposobljeni tesarj in 
izdelovalci čolnov, znani po vseh 
Maldivih. 

OTOK 
FULHADHOO

Fulhadhoo je eden izmed 
naseljenih otokov atola Baa na 
Maldivih. Nahaja se dlje od večine drugih 
naseljenih otokov na atolu in stran 
od živahnih turističnih območij. 
Pričakujte osupljivo kristalno čisto 
vodo, čudovite peščene plaže in obilo 
pisanih rib na hišnem grebenu, vključno 
z delfini, morskimi psi in z želvami

OTOK 
OMADHOO

Slikovit otok Omadhoo se nahaja v 
središču južnega Arija (domačini ga 
imenujejo Alif Dhaal), približno 65 
km od mednarodnega letališča Velana. 
Otok obsega približno tri kvadratne 
kilometre in je dom manj kot 1.000 
ljudi. Lokalni greben, ki obdaja 
otok, daje obiskovalcem nepozabne 
vtise o presenetljivem podvodnem 
življenju, neskončnih možnostih 
za potapljanje, plavanje pod vodo, 
ogled delfinov, mant in morskih psov.

Lokacija: 
Atol Haa Alif

Oddaljenost od Letališča: 
45 min. z letalom 
 + 15 min. z gliserjem

Lokacija: 
Atol Baa

Oddaljenost od Letališča: 
2 uri vožnje z gliserjem
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Lokacija: 
Atol South Ari

Oddaljenost od Letališča: 
1 ura in 20 min. vožnje z gliserjem
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Kuda Villingili Resort Maldives



5. Kakšna je po vašem mnenju prihodnost turistične 
industrije Maldivov?

Turistična industrija še vedno ostaja steber 
gospdarstva Maldivov. Vsekakor vidim veliko možnosti 
za nadaljnji razvoj turizma na Maldivih v prihodnjih 
letih. Trenutno se Maldivi promovirajo kot tropska 
destinacija sonca, morja in peska, vendar manjka 
kulturna povezava in je medkulturna izpostavljenost 
med domačini in tujimi turisti omejena. Menim, da 
lepota maldivske kulture ni v celoti vzpodbujena. 
 
Maldivi so bili pomembno križišče v Indijskem 
oceanu, kjer so se kulture in Maldivi križali in srečali, 
zato je maldivska kultura postala središče različnih 
navdihov, ki so jih zbirali obiskovalci, ki so skozi stolet-
ja stopali na Maldive. Spodbujanje kulture in dediščine 
Maldivov je zagotovo pomemben del turizma države v 
prihodnosti, ki ga je treba oživiti. Glede na navedeno 
je cilj CROSSROADS Maldives biti del Maldivov kot 
destinacija znotraj, ki ponuja ponudbo prek različnih 
platform in različnim obiskovalcem v edinstvenem 
okolju, ki tvori most med letoviško lokacijo in mestnimi 
Maldivi.

6. Zakaj so po vašem mnenju Maldivi postali tako 
privlačna destinacija za popotnike, tudi ob trenutni 
pandemiji?

Verjamem, da zato, ker Maldivi niso bili tako močno
prizadeti zaradi pandemije v primerjavi z drugimi 
državami. Izbruhe na Maldivih je zaradi velikosti 
otokov lažje nadzorovati, zato veljajo za varno z točišče, 
zato turisti čutijo, da so na otoku varni. 

Država se je pokazala tudi kot destinacija brez COVID-a 
za tiste, ki želijo uživati v njenih neokrnjenih plažah s 
kristalno čistim morjem, skrivališči za vile, izjemnim 
morskim življenjem in pokrajinami, ki ustavijo srce.

7. Kaj je vaš ključni nasvet za ljudi, ki si želijo kariere 
v tej panogi?

Gre za ljudi. “Človek, ki želi voditi orkester, mora 
obrniti hrbet množici”, kot piše na stenski 
poslikavi na steni moje pisarne. Na upravljanje letovišča 
mislim, da je kot vodenje orkestra. Vsak instrument ima 
svojo vlogo in noben ni pomembnejši od drugega. Vsi 
igrajo isto pesem in prispevajo. Najpomembnejše je, 
kako se gostu zagotovi splošna izkušnja in ne posa-
mezne storitve. Podobno kot v pesmi, če dobro pomis-
lite, niso pomembne note, ki jih igra vsak inštrument, 
temveč občutek celotne melodije, ki daje ljudem. 

Vsi vodilni v gostinstvu bi se morali bolj osredotoči-
ti na svoje ekipe kot na goste. Na koncu dneva, če 
orkester uživa v igranju pesmi, bo tudi občinstvo 
uživalo v melodiji.

4. Kaj naredi Crossroads in oba letovišča edinstvena in 
priljubljena med popotniki in ponavljalci?

CROSSROADS Maldivi in njegova dva osupljiva 
letovišča so spremenili igro v turistični industriji 
Maldivov, saj so povezava med lokalnim turizmom in 
mednarodnimi potniki. Marina @CROSSROADS je 
edistvena in nevtralna lokacija za mreženje in 
odkrivanje tega, kaj v resnici so Maldivi.

1. Ali nam lahko predstavite letovišče?

CROSSROADS Maldives, odprt leta 2019, je prva in 
največja integrirana lastnina na Maldivih z blagovnimi 
znamkami svetovnega razreda, kot sta Hard Rock Hotel 
Maldives in SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by 
Hilton skupaj s prvo super jahtno marino na Maldivih 
ter lifestyle butikom in nagrajenimi restavracijami.
Prednost zdravju, varnosti in dobremu počutju 
naših potnikov in domačinov. Trudili smo se, da bi 
Maldivi postali varno zatočišče za vse. Zato smo si lani 
zagotovili več kot 18 prestižnih nagrad - med njimi je 
tudi nagrada “World Leading Destination 2021”.

3. Kaj imate za svoj največji osebni uspeh?

Moja družina je moj največji uspeh. Podpora in ljubezen 
moje žene je nekaj, kar me žene vsak dan. Moja 
družina mi daje motivacijo in ponos, ki presega vse druge 
uspehe, ki jih bo moja kariera kdaj imela.

2. Kaj je po vašem mnenju potrebno za učinkovit 
management?

Menim, da je pomembno najprej poznati razliko 
med managerjem in vodjo. Pravzaprav imam raje ob 
sebi učinkovite vodje, kot pa skupino menedžerjev. 
Osebno verjamem, da ko rečeš ‘Manager’ – obstaja 
skupina zaposlenih, ki jih nadzoruješ in delaš za sebe, 
da dosežeš želene rezultate, medtem ko je 
učinkovit vodja nekdo, ki ustvarja navdihujočo vizijo, 
daje jasne smernice, vpliva na svoje zaposlene in 
spodbuja avtonomijo, tako da so njegovi zaposleni 
samomotivirani za delo v smeri doseganja skupnega 
zahtevnega cilja. Pod črto, če želite postati učinkov-
it vodja, morate najprej imeti vrednote, ki temeljijo 
na spoštovanju drugih. Enostavno je nemogoče 
spodbuditi in navdušiti vašo ekipo, da vam 
sledi, če ne prejme spoštovanja od svojega vodje. Kot 
učinkovit vodja morate biti disciplinirani, ne dovolite, 
da vam moč pride v glavo in vedno morate držati noge 
na tleh, medtem ko iščete višji namen. Prav tako je 
ključnega pomena, da ohranite integriteto ter 
ostanete odprti in pošteni v vseh interakcijah s svojo 
ekipo. Lahko se imenujete ‘Leader’, a če vaša ekipa ne 
verjame, da imate te sposobnosti in skrbite zanje, potem 
je to samo naziv brez pozitivnega občutka.
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Tolga 
Unan 
Generalni Direktor Hard Rock Hotel 
Maldiviin The Marina @ CROSROADS

Spoznajte..



Anna 
Karas
Direktor marketinga in komunikacij
Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldivi

1. Ali nam lahko poveste nekaj o svoji dosedanji kari-
eri?

V gostinstvu delam že 11 let. Pred tem sem delala kot 
umetnik in grafični oblikovalec v oglaševalskih in 
oblikovalskih agencijah v Združenem kraljestvu in 
na Poljskem.  

2. Lahko nam na kratko predstavite letovišče?

Letovišče Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldivi 
se nahaja na atolu Noonu, le 45 minut od 
mednarodnega letališča Velana v glavnem mestu. Vseh 
105 vil ima prostorne zunanje površine za poležavanje 
in so opremljene z lastnimi bazeni. Ker ima vsaka vila 
tudi neposreden dostop do turkizno modrega oceana, 
vas nič ne ovira pri tem, da bi se kadar koli podali na 
plavanje ali snorkanje.

Za kulinarična doživetja lahko izbirate med tremi 
restavracijami. V restavraciji Latitude 5.5 si privoščite 
okusne mednarodne jedi z žara, v elegantni restavraciji 
nad vodo Bodumas uživajte v svežih morskih sadežih, 
v očarljivi restavraciji ONU Marché v tržnem slogu 
pa poskusite mešanico zahodne, orientalske in lokalne 
kuhinje. Ne zamudite naše brezplačne čokoladne ure 
v Mövenpick Coffee & Wine Lounge! Naša pobuda 
“Destination Dining” ponuja prilagojene možnosti za 
posebne priložnosti.

3. Kaj počnete na trenutnem delovnem mestu? 

Kot direktorica marketinga in komunikacij v letovišču 
sem odgovorna za načrtovanje, razvoj in izvajanje 
marketinških strategij in marketinških komunikacij 
letovišča, tako zunanjih kot notranjih. Moje odgovorno-
sti vključujejo razvoj in izvajanje podpornega gradiva 
in storitev na področju trženja in odnosov z javnostmi. 
Nadzorujem promocijska in oglaševalska prizadevanja 
podjetja za pospeševanje prodaje in krepitev zavedanja 
o blagovni znamki prek različnih dejavnosti odnosov z 
javnostmi, namenjenih našim ciljnim trgom. Zadolžena 
sem tudi za digitalno trženje in družbene medije. 

4. Katere so ključne ponudbe letovišča Movenpick 
Resort?

Naše storitve in zmogljivosti vključujejo prilagojene 
tretmaje v zdravilišču Sun Spa, fitnes center na plaži, 
teniško igrišče, neverjeten koralni greben, center 
za potapljanje in vodne športe, klub Little Birds za 
otroke ter številne različne življenjske in wellness 
dejavnosti za goste vseh starosti. Na voljo imamo tudi 
paket All-Inclusive, ki je po svojih vključitvah in 
konkurenčnosti eden najboljših na trgu.

5. Ali je to prednost ali slabost, če ste oddaljeni od Male 
in na severu Maldivov?

Pohvalimo se lahko z eno najboljših lagun na atolu,
ki je plitva in z neverjetnim koralnim grebenom, ki ščiti 
naš tropski otok. Atol Noonu je znan po številnih 
skupinah delfinov in mestih za potapljanje. Zato 
vam priporočam, da se odločite za slikovit 45-minutni 
polet s hidroplanom nad maldivskim atolom in preživite 
svoje tropske počitnice na našem tropskem otoku!

6. Za katere druge objekte ste delali, razen za 
Movenpick?

Na Maldivih so to: Anantara Veli, Anantara Dhigu, 
Naladhu Maldives, Anantara Kihavah, W Maldives, 
Kandima Maldives, Waldorf Astoria Beach House 
(trenutno znana kot JA Manafaru).

7. Kako to, da ste delali v vseh teh državah po vsem 
svetu ter na koncu pa pristali na Maldivih?

Očarale so me maldivske sanjske plaže, najboljše 
potapljaške točke na svetu in večkulturno okolje 
letovišč, ki ponujajo enega najvišjih gostoljubnih 
standardov na svetu, kar so sanje vsakega hotelirja!

8. Vaš nasvet za mlade, ki se želijo odločiti za kariero 
v gostinstvu?

Pred desetimi leti in na samem začetku svoje kariere 
v gostinstvu sem dobila najdragocenejši nasvet, naj 
dobro načrtujem vnaprej in se skrbno odločim, na 
katerem oddelku bom nadaljevala svojo kariero. 
Svetujem tudi, da se pogovorite s svojim 
nadrejenim in ga povprašate za mnenje o svojem 
poklicnem napredovanju. Nadrejeni vas dobro pozna 
in vam lahko priporoči najboljšo pot za vaš poklicni in 
osebni razvoj. Accor je odlično mesto za ustvarjanje 
vseživljenjske kariere v gostinstvu, saj ponuja globalni 
nabor delovnih mest za vse ravni in spretnosti!
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