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Maldiverne 

Hvis man er rygsæk-
rejsende og gerne vil op-
leve Maldiverne for billige 
penge, er det muligt at 
indlogere sig i små guest-
houses i landsbyerne 
rundt omkring på de  
maldiviske øer.
Af Mads Wallentin

på budget



E
t guesthouse er et lille hotel i stil med et bed & 
breakfast – typisk med to til fem værelser. De 
ligger i lokale landsbyer, så man som gæst får et 
unikt indblik i livets gang på en lille lokal mal-
divisk ø. Det betyder også, fordi Maldiverne er 

et muslimsk land, at der er to ting, som er anderledes, end 
hvis man tjekker ind på et ferieresort.

For eksempel at kvinder ikke kan bade i bikini, men 
skal være påklædt. Det vil sige langærmet T-shirt og ba-
deshorts. Umiddelbart lyder det lidt som et stort minus, 
når nu badning er en af de væsenligste grunde til, at man 
tager til Maldiverne. Men de lokale er klar over dette vig-
tige konkurrenceparameter, så typisk sejler de turisterne 
over til en af de mange små ubeboede øer ved siden af den 
lokale ø, hvor kvinder så kan ligge og sole sig i bikini. Det er 
kun på selve den lokale ø, at kvinder ikke må gå rundt eller 
blive set på den lokale strand i bikini.

Den anden ting er manglen på alkohol, fordi alkohol 
er forbudt i Maldiverne. Alkohol er det derfor kun muligt 
at købe på ferieresorts eller på lufthavnshotellet ved luft-
havnen. Men man kan så glæde sig over alle de penge, man 
sparer, da en øl typisk koster 50-75 kroner på et resort. En 
flaske god vin fås sjældent for under 300-500 kroner. 

Til gengæld for at undvære et glas vin til aftensmaden, 
får man mulighed for at bade i det samme turkisblå hav, 
som gæsterne på resortet et par kilometer væk har betalt 
det tidobbelte for. Og om morgenen, før solen står op, væk-
kes man som dansker helt sikkert også af den messende 
sang fra den lokale moske, når der kaldes til bøn. Typisk 
kaldes der til bøn kort tid, før solen står op, så mindst en 
dag bør man stå op på det tidspunkt og se dagen begynde.

Når MAN bor på eN lokAl ø, er der tit mulighed for, 
at man kan tage på fiskeri med en lokal fiskerbåd og være 
med, når der skal hives tun og sejlfisk op fra dybet. Man 
kan også for ganske få penge hyre en båd og tage på tra-
ditionel maldivisk aften- og natfiskeri med line, krog og 
madding. 

Maden i et guesthouse er selvfølgelig ikke som på et 
femstjernet resort. Det er den lokale mad, man spiser. Til 
morgenmad for eksempel Masuni med roshi, som er tun 
blandet med chili og kokos med lokalt maldivisk fladbrød 

til. Men traditionelle ting som omelet, røræg og alminde-
lig ristet brød med marmelade serveres også. 

Frokost og aftensmad er maldiviske retter, som godt 
kan være meget krydret med enten karry eller chili. Fisk 
og kylling er hovedingredienserne i retterne, der serveres 
med brød, kartofler, ris eller grøntsager til. Selvsagt er fisk 
hovedingrediensen i de fleste retter, da maldivernes spise-
kammer er havet. 

En anden kulinarisk oplevelse, man bør prøve, er en af-
ten-barbecue på stranden på en af de ubeboede øer. Over 
bål griller man selv friskfangede fisk, koger ris og nyder so-
len gå ned i horisonten. Tal med dit lokale guesthouse om 
hjælp til at arrangere det. Nogle gange er det gratis, andre 
gange skal man betale lidt for bådturen frem og tilbage, ty-
pisk omkring 40 kroner pr. person. De fleste steder tager 
de lokale og deres familier gerne med og hjælper med til-
beredning af mad, bål og ikke mindst med at fange maden.

Det siger sig selv, at man ikke har den samme grad af 
service og komfort i et guesthouse som på et resort. Det 
kan være, der ikke er varmt vand – men med 28 grader 
udenfor om natten og 33 grader om dagen, er det sjældent 
et varmt bad, man har lyst til. Der er heller ikke nødven-
digvis guidede snorkelture ligesom snorkeludstyr nogle 
steder skal medbringes hjemmefra. 

Men der er også guesthouses som for eksempel Keyod-
hoo og Maafushi, hvor man specialiserer sig i gæster, som 
kun vil dykke og så ellers bo billigt. Her er der forskellige 
pakketilbud, og man kan leje alt dykkerudstyr, ligesom 
der er en veludstyret butik, hvor man kan købe udstyr. 

Priserne på et guesthouse ligger på 40-110 dollar (220-
620 kroner) for en overnatning pr. person. Der kan være 
forskel, alt efter om man vælger et guesthouse kun med 
morgenmad eller fuld pension. Men igen er det en ander-
ledes charmerende og ny måde at opleve Maldiverne på. 
Indtil for bare få år siden var overnattende turister på lo-
kale øer ikke tilladt. Og man kan jo altid kombinere en 
uges ferie med fem dage på et simpelt guesthouse og så to 
dage på et mere bekvemt resort.  n

»Til gengæld for at undvære 
et glas vin til aftensmaden, 
får man mulighed for at bade i 
det samme turkisblå hav, som 
gæsterne på resortet et par 
kilometer væk har betalt det 
tidobbelte for. Og om morge-
nen, før solen står op, vækkes 
man som dansker helt sikkert 
også af den messende sang 
fra den lokale moske, når der 
kaldes til bøn.«
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Maafushi island guesthouse, Maafushi, 
south Male atol

 n Øen Maafushi ligger små 30 kilometer syd for Male, cirka 
halvanden time med den lokale færge, der sejler fra Male 
færgeterminal. Her bor 1.200 mennesker og de lever af en 
blanding af fiskeri og turisme fra de resorts, der ligger på 
øerne rundt om Maafushi. Øen er 1,2 kilometer lang og 260 
meter bred. 
pris pr. nat: 58 dollar pr. nat for to personer i dobbeltvæ-
relse inkl. morgenmad.
transport: Færge pr. vej tre dollar (90 minutter, tre gange 
ugentlig fra Male), charter af speedbåd (8-12 pladser) pr. vej 
135 dollar (30 min.).

palm villa, velidhoo island guesthouse, 
velidhoo, Noonu atol

 n Øen ligger 150 kilometer nord for Male og er 1,1 kilometer 
lang og 650 meter bred. Der bor 2.100 mennesker, og de 
lever fortrinsvis af fiskeri. Havet omkring Velidhoo er et af de 
bedste fiskeområder i Maldiverne.
pris: 85 dollar pr. nat for to personer i dobbeltværelse inkl. 
morgenmad.
transport: Søfly pr. vej 259 dollar (40 min.), speedbåd pr. vej 
50 dollar (4-5 timer), fragtbåd pr. vej 15 dollar (10 timer).

keyodhoo guesthouse, keyodhoo, vaavu 
atol

 n Syd for Male, 80 kilometer, ligger Keyodhoo. Her bor kun 
omkring 700 mennesker på en lillebitte ø, der er 500 meter 
lang og 250 meter bred. Velkommen til et lille hyggeligt 
lokalsamfund. 
pris: 85 dollar pr. nat pr. person i dobbeltværelse med mor-
gen og aftensmad. Alle aktiviteter inkluderet.
transport: Færge pr. vej seks dollar (to-tre timer, tre gange 
ugentlig fra Villingili, naboø til Male).

Tre gode 
guesthouses

 n Husk at lægge hotelskat på otte dollar pr. person og seks 
procent moms til alle priser. Nogle steder lægges der yderli-
gere ti procent servicegebyr til prisen.

info:
 n littlewalletmaldives.com 
 n islandlifemaldives.net
 n themaldives.net/guest-houses/
 n summervillamaldives.com
 n maldives-guesthouse.com

Undgå disse guesthouses:
 n Thulusdhoo Guest House
 n Island surf camp
 n Cokes Surf Camp

 n Generelt bør man altid tjekke et guesthouse på Tripadvi-
sor.com. Er der kun få anmeldelser, bør man være på vagt 
over for, om det er stedet selv, der har skrevet en rosende 
anmeldelse. Negative anmeldelser er derimod sandsynlig-
vis sande. Er der mange anmeldelser, og et flertal af dem 
positive, så er man mere sikker på, at det er et godt sted at 
holde ferie. 
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 n Billigt er relativt på Maldiverne. Sammenligner man med for 
eksempel Thailand eller Egypten, er det ikke billigt. Hotel-
lerne – eller øerne – for hver af hotellerne nævnt her ligger på 
sin egen lille ø – er et trestjernet hotel. Maden er fin, men ikke 
noget specielt. Generelt er standarden lavere, end man ville 
forvente andre steder i verden, hvor man betaler 2.000-3.000 
kroner for et værelse pr. nat inkl. halv/hel pension. Det kan i 
øvrigt sjældent betale sig ikke at vælge fuld pension, for man 
kan kun spise ét sted. og det er på hotellet. Man kan ikke 
forlade øen og tage på restaurant.

Nika island
prisniveau: En overnatning for to personer i egen strand- eller 
vandvilla, all inclusive: 300-450 dollar afhængig af sæson.
nikaisland.com.mv

summer island village
prisniveau: En overnatning for to personer i egen strand- eller 
vandvilla, all inclusive: 270-430 dollar afhængig af sæson.
summerislandvillage.com

Madoogali (godt resort for dykkere)
prisniveau: En overnatning for to personer i egen strand- eller 
vandvilla, morgen- og aftensmad: 300-600 dollar afhængig af 
sæson.
madoogalimaldives.com

 n Husk at lægge sengeskat (12 dollar pr. person) og seks pro-
cent skat til alle priser.

Tre billige resorts nfo

Maldiverne
Male

Hvordan kommer du til Maldiverne?
 n Der er mange flyselskaber at vælge imellem fra Dan-

mark til Maldiverne. Er man villig til at tage til Hamborg, 
kan man tit spare lidt i forhold til at rejse ud af Køben-
havn.

 n De bedste tilbud finder på man flyselskabernes hjem-
mesider. Det kan betale sig at prøve forskellige datoer. 
En god pris for en returbillet fra København til Male er 
4.500-5.500 kroner. I højsæsonen skal man regne med 
5.000-6.500 kroner. Dette er priser med et enkelt skift 
undervejs. Er man villig til at skifte fly to gange under-
vejs, kan der også spares lidt der. Der er tit priskrig eller 
rabatkampagner hos Emirates, Qatar Airlines, Condor, 
Turkish Airlines, Swiss og SriLankan Airlines.

 n Turkish Airlines er netop begyndt at flyve til Maldiver-
ne via Istanbul og har derfor i øjeblikket en række billige 
billetter. Samtidig flyver de både fra Ålborg, Billund og 
København til Maldiverne via Istanbul. Billigste flybillet 
set hos Turkish Airlines er 4.800 kroner for en returbillet 
i december.

Mere info:
 n emirates.com, qatarairways.com, condor.com, swiss.

com, srilankan.com, turkishairlines.com
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