VIAGEM

MALDIVAS
em low cost?
SIM, É POSSÍVEL!
Aprenda a fazer uma viagem de sonho com pouco dinheiro
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As ilhas Maldivas foram sempre um
destino de sonho e, até há pouco tempo,
não passava disso mesmo, uma viagem
de sonho. Só que a situação mudou e a
abertura das ilhas habitadas aos turistas
veio facilitar a visita ao paraíso em modo
económico.
Em 2013 o governo maldivo autorizou os
locais a construírem guesthouses e desde
aí a construção tem sido feita a um ritmo
alucinante, aumentando em muito o fluxo
de turistas, que até então viam este destino
como uma realidade inalcançável. Eu era
uma dessas pessoas.
Depois de alguma pesquisa e planeamento,
estava pronta para um “encontro” há muito
desejado. Maafushi foi a ilha local que
resolvi visitar.

VIAGEM

Experimentar a parte
luxuosa das Maldivas

Check in feito era hora de explorar.

Desde o primeiro minuto que me senti segura, apesar de, numa das pontas da ilha, existir uma prisão. O povo adaptou-se
facilmente e tem aceitado bem as roupas reduzidas dos turistas que por lá passam. Poucas são as coisas que nos fazem
sentir estarmos numa ilha muçulmana, mas a barreira existe: não há álcool na ilha; os turistas têm que apanhar sol e tomar
banho na Bikini beach (água transparente, com vários tons de turquesa, temperatura a rondar os 31ºC, uma vasta espécie de
peixes para quem gosta de snorkelling e um bar de praia); as orações em alto e bom som, provenientes das duas mesquitas
da ilha (certamente irá acordar com a oração das seis da manhã)… Mas também é tudo isto que torna Maafushi especial.

Vamos mergulhar?

Um dos pacotes turísticos
mais vendidos é o que dá a
possibilidade de ir nadar
com golfinhos, tartarugas
e um sem-número de
diferentes espécies de
peixes. Foi o melhor
snorkelling da minha vida!
Tudo por apenas 25 euros.
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Aquelas Maldivas caras e luxuosas,
que por muitos anos via nos
panfletos das agências de viagens,
tornaram-se reais. Alguns resorts
aceitam receber turistas por um dia.
É ver preços e escolher qual o que
deseja visitar.
Eu comprei a ida ao Adaaran
Prestige Vadoo. Cheguei à ilha às oito
da manhã e não conseguia fechar a
boca, ao ver tanta beleza junta… Era
tudo o que sonhava e ainda mais…
O tour é vendido com regime de tudo
incluído, bar aberto com bebidas
alcoólicas, almoço buffet (a comida
estava divinal), chá da tarde, uma
praia de sonho e um snorkelling
surpreendente. Também o preço foi
espantoso, apenas 95 euros por um
dia de luxo. Se tiver em conta que
uma noite neste resort nunca fica
por menos de 600 euros, veja quanto
está a poupar. Só não tem direito a
dormida, de resto pode usufruir de
tudo! Até a tomar banho e mudar
de roupa antes de regressar ao seu
hotel.
Só tenho a acrescentar que foram
dez horas de puro deleite…

O que ainda precisa
de saber para
aproveitar ao máximo:
• A época alta é de dezembro a abril, mas
em agosto os preços voltam a subir, para
acompanhar as férias escolares na Europa;
• Como chegar à ilha? Pode reservar
antecipadamente por email, com uma
agência local um speedboat público. Em
menos de 30 minutos chega ao destino.
Se quiser poupar 10 euros pode ir no ferry,
só que, além de demorar 90 minutos e ter
horário fixo, o porto de embarque fica na
capital de Malé, ou seja, na ilha ao lado
do aeroporto, o que significa que tem de
apanhar mais um barco;
• Há comida para todos os gostos e a preços
simpáticos. Optei quase sempre por buffets
com comida à discrição, incluindo peixe
fresco grelhado, com preços entre os 8 e
os 12 euros. Do que senti mais falta foi de
maior variedade de fruta (há coco, ananás,
papaia e pouco mais);
• A oferta de alojamento é para todas as
bolsas, dos 30 aos 200 euros. Não se
preocupe se não ficar junto à Bikini Beach,
porque é alcançável a pé, a partir de
qualquer ponto da ilha;
• Uma cadeira na praia custa 5 euros, mas
se ficar na areia, acredite que fica bem;
• Além dos tours diários, existe uma enorme
oferta de atividades aquáticas, desde
parasailing, passando por moto de água
até mergulho.
• O dólar americano é aceite, mas a nota não
pode estar rasgada nem dobrada, senão é
recusada;
• Atenção às taxas acrescidas.
No alojamento e restauração estas surgem
na conta final e rondam os 23%;
• As ruas são todas de areia da praia, por
isso aconselho o uso de chinelos de praia.
Senhoras, esqueçam os saltos altos!
Siga as minhas viagens
em www.freemindtravel.com

