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Keď sa povedia Maldivy, pre niekoho toto slovíčko pôsobí až magicky. 

Okamžite si predstaví azúrové more, biele pláže, palmy a domčeky na 

vode, ale Maldivy nie sú len o tom. Pre niekoho sú Maldivy miestom, 

kam sa nikdy nepozrie, pre niekoho miesto, kde aspoň raz bol, pre 

niekoho miesto, kam chodí pravidelne rok čo rok alebo aj niekoľkokrát 

za rok, a pre niekoho sú, celkom výnimočne, Maldivy druhým 

domovom tak ako pre mňa.

M A L D I V Y

Luxusné Maldivy

Lucie Mohelníková (TEXT a FOTO)

– KRAJINA PRE KAŽDÝ ROZPOČET

Soneva Fushi Villa Suite 

– 3 spálne a bazén.
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Soneva Fushi Villa Suite - terasa 

pred spálňou na poschodí.

ALDIVY SA NACHÁDZA-

JÚ v  Indickom oceáne se-
verozápadne od Srí Lanky 

a  ležia na rovníku. Rozkladajú sa na viac 
ako 90 000 km2 a to v dvoch radoch atolov, 
ktoré vznikli sopečnou činnosťou, ktorými 
rovník, medzi atolmi Suvadiva a Addu pre-
chádza. Až 99 % Maldív sa skladá z mora 
a to jedno percento tvorí 1 196 nádherných 
koralových ostrovov, ktoré sú zoskupené 
do 26 prírodných atolov, administratívne 
20 atolov: Haa Alifu, Shaviyani, Noonu, 
Raa, Baa, Lhaviyani, Kaafu, Alifu Alifu, Ali-
fu Dhaalu, Vaavu, Meemu, Faafu, Dhaalu, 
Th aa, Laamu, Gaafu Alifu, Gaafu Dhaalu, 
Fuvahmulah (Gnavijani) a Seenu (Addu).
Maldivy sú moslimskou krajinou, ale pô-
vodne boli budhistickou a práve vďaka bud-
histickým koreňom a vplyvom západných 
turistov tu nie je islam taký striktný  ako 
v  iných moslimských krajinách. Pokiaľ by 
Maldivy boli radikálne a nebezpečné, roč-
ne by ich nenavštívilo jeden a pol milióna 
turistov.
Dovolenka sa v  tomto tropickom raji dá 
stráviť niekoľkými spôsobmi - a to v rezor-
te, na obývanom lokálnom ostrove, na lodi 

alebo hneď kombináciou všetkých alebo 
niektorých týchto spôsobov.
Na Maldivách znamená slovo rezort jeden 
ostrov, jeden hotelový komplex a to zname-
ná, že je tu ubytovanie, niekoľko reštaurácií 
s  miestnou a  medzinárodnou kuchyňou, 
kaviarne a  bary s  alkoholom, potápačské 
centrum, centrum vodných športov, lekár, 
na niektorých detské ihriská a  iba na pár 
malých obchodov so suvenírmi, kde však 
nekúpite okrem suvenírov a  opaľovacích 
krémov nič iné. Rezort má vždy niekoľko 
typov izieb a ubytovania, od plážových víl 
a bungalovov cez vily v záhrade alebo vodné 
vily - domčeky na koloch. Ceny čohokoľvek 
sú tu však pomerne vysoké.
Osobne som precestovala niekoľko rezor-
tov a to obyčajných, ale i luxusných. Jedným 
z mojich najobľúbenejších rezortov je Sone-
va Fushi na nádhernom Baa atole, na ktorý 
sa dnes podrobnejšie zameriavam. Tento re-
zort je postavený v prírodnom štýle a bude-
te si pripadať ako Robinson Crusoe. Rezort 
hlási heslo „No news, no shoes” a veľmi dbá 
o to, aby ste si v ňom odpočinuli a zrelaxo-
vali. Je to jeden z mála rezortov, ktorý sa sú-
streďuje na ekológiu a recykláciu všetkého, 

M

Soneva Fushi Villa Suite - časť 

kúpeľne.

Soneva Fushi Villa Suite - spálňa na 

poschodí.
�

Soneva Fushi Villa Suite - obývačka 

a pohľad do jednej zo spální.
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Salt Divers, 

ostrov Dharavandhoo.

Salt Divers, lagúna 

a korálový útes 

Hanifaru Bay.

Ostrov Fehendhoo, pohľad z lagúny 

neďaleko plytčiny.
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Džungľa na Fehendhoo 

a cesta k plytčine.Kaviareň a ulica na Fehendhoo.
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�

Bufet – obed. Od sashimi, sushi, 

rostbeefu až po čerstvú zeleninu.

Výrobky miestnej sklárne.

Pri práci v miestnej sklárni.

predovšetkým sklenených fl iaš zo širokého 
okolia. Na ostrove sa nachádza skláreň, 
kde už viac ako rok pôsobia aj českí ume-
leckí sklári. Všetko je doplnené dokonalou 
kuchyňou s veľkým výberom čerstvých rýb, 
morských plodov a denne čerstvej zeleniny, 
ktorá sa na ostrove pestuje. Pokiaľ sa chce-
te stratiť niekam, kde na všetko zabudnete 
a chcete si výborne pochutnať, tento ostrov 
určite odporúčam. Stratený raj si obľúbila aj 
známa česká speváčka. Zhodou okolností 
som v čase mojej návštevy mala rovnakého 
sluhu - Mr. Friday (Irfan) ako práve ona. 
Lokálny ostrov je obývanou rybárskou 
dedinou, kde žijú miestni obyvatelia. Nie 
sú to luxusné rezorty, ale lacnejšia verzia 
dovolenky medzi miestnymi obyvateľmi 
a predovšetkým zážitková dovolenka. Uvi-
díte bežný maldivský život a na ostrovoch 
nájdete skoro všetko, rovnako tak ako v de-
dinách u nás. Nie je tu núdza o obchody, 
reštaurácie, bistrá (oboje bez alkoholu), 
detské ihriská, lekárov a ďalšie. Tento druh 
cestovania si vyberajú viac ľudia, ktorí chcú 
spoznať miestnu kultúru a zažiť niečo iné 
ako len pobyt v rezorte a byť odkázaní len na 
jeho služby. Nejde len o cestovateľov, ktorí 
na rezort nemajú dostatok fi nancií, lokálne 
ostrovy navštevujú aj ľudia, ktorí volia kom-

bináciu dovolenky v rezorte a na lokálnom 
ostrove, ale zatúlajú sa tu aj nízkorozpočtoví 
či bohatí turisti. Kombinácia pobytov vám 
umožní spoznať dva odlišné, ale zaujímavé 
svety. Cestovanie po lokálnych ostrovoch 
medzi domorodcami je povolené len od 
decembra v roku 2009 a v januári 2010 bol 
otvorený prvý registrovaný penzión. Pred-
tým bola takáto forma cestovania a poby-
tu zakázaná, ale s  uvoľnením prišli veľké 
zmeny a ostrovy sa rýchlo menia - niektoré 
k lepšiemu, iné k horšiemu. 
Osídlené ostrovy na rozdiel od rezortov, kde 
je povolené takmer všetko, okrem nudizmu, 
majú niekoľko pravidiel. Prvým je, že sa tu 
nesmie piť alkohol a  ani ho sem dovážať, 
preto razíme heslo - „Pravé Maldivy, dovo-
lenka bez opice”. Druhým je, že v plavkách, 
bikinách, sa môžete kúpať len na plážach 
vyhradených pre turistov, na takzvaných 
bikiny plážach. Tretím je, že viac musíte 
dbať na vhodné oblečenie, pokiaľ sa chcete 
pohybovať medzi miestnymi obyvateľmi. 
Pokiaľ vám tieto tri obmedzenia nepreká-
žajú, zažijete tu krásnu dovolenku, tak po-
bytovú, ako aj spoznávaciu.
K najkrajším obývaným ostrovom a k mo-
jim najobľúbenejším, ktoré sú dostupné lo-
ďou, patria Fehendhoo (Baa atol), Th inad-

Farmička – Pohľad z reštaurácie 

Fresh in the Garden.

Chladená miestnosť na čokoládu. 

Čokoládové boby tu pestujú 

a čokoládu vyrábajú. 
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Kiteboarding, Fehendhoo, Baa Atoll, 

Goidhoo.

Ulica na Fehendhoo.

Západ slnka na Fehendhoo.

Svadby na Fehendhoo s miestnou 

Bodu Beru skupinou.

Cesta k jednej z pláží 

na Fehendhoo.

hoo (Vaavu atol),  Dhigurah (Alif Dhaal), 
Omadhoo (Alif Dhaal), Feridhoo (severný 
Ari atol), Th oddoo (Alif Alif atol) a Ukulhas 
(severný Ari atol). Krásnych ostrovov je tu 
naozaj veľa. Je jasné, že tie krajšie a menej 
obývané a  nepreplnené turistami sú ďa-
lej od hlavného mesta Male. Osobne som 
si vybrala ostrov Fehendhoo na Baa atole, 
ktorý sa nestal len mojím domovom,  ale 
takisto domovom mánt obrovských (rají) 
a žraloka obrovského, ktorý sa nachádza pri 
ostrove Dharavandhoo na známom kora-
lovom útese Hanifaru Bay. Celá oblasť Baa 
atolu je ako jediná z Maldív zapísaná v pa-
miatkach UNESCO a  je chránená. Tento 
atol je jedným z  najlepších na potápanie, 
šnorchlovanie a  rybolov. Nájdete tu jedny 
z  najkrajších potápačských a  šnorchlova-
cích lokalít s  výskytom rôznych druhov 
morských živočíchov - rôzne druhy rýb, 
korytnačiek, žraloka kladivohlavého, nie-
koľko druhov rají, žraloka obrovského, ale 
predovšetkým najväčšiu koncentráciu mánt 
v  celom tropickom raji. Neďaleko ostrova 

Fehendhoo je potopený starý pirátsky vrak. 
Náš ostrov Fehendhoo  približne so stovkou 
obyvateľov, kde v decembri 2017 otvárame 
náš vlastný penzión Atholhu Residence, 
inšpirovaný Soneva Fushi, sa nachádza len 
30 minút  od už zmieňovaného koralového 
útesu Hanifaru Bay. Sezóna na pozorovanie 
mánt sa začína v máji a končí sa v novembri. 
Vtedy  je okolie nášho ostrova vhodné pre 
milovníkov kiteboardingu (kitesurfi ngu). 
Od decembra do apríla je zase vhodný čas 
pre rybárov a relax na pláži. Náš ostrov a lo-
kalita sa, ako jedna z mála maldivských, dá 
využívať celoročne. Či ste v  rezorte, alebo 
na obývanom ostrove, nudiť sa rozhodne 
nebudete. Na výber je veľké množstvo vý-
letov a aktivít. A pokiaľ sa na Maldivy bojíte 
cestovať, pretože máte obavy z rečovej ba-
riéry a neviete po anglicky, tak obavy rýchlo 
pominú, pretože na vybraných ostrovoch sú 
nepretržite k  dispozícii po česky i  po slo-
vensky hovoriaci delegáti. Teraz vám už len 
ostáva rozbiť prasiatko, kúpiť letenku, zare-
zervovať ubytovanie a je to.  �



TRAVELLER |  Z IMA 2017  61


