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EvenimentEveniment

Despre Maldive
Maldive sau Insulele Maldive, oficial Republica Maldive, este un stat insular format dintr-un grup 

de atoli din Oceanul Indian, situat la sud-vest de India în Marea Laccadivelor din Oceanul Indian. Perla 
Oceanului Indian, un arhipelag care reprezintă un paradis tropical, Maldive se întinde pe o suprafaţă de 
90.000 de km pătraţi, la 500 de km depărtare de capul sud al Sri Lanka şi India. Arhipelagul e format dintr-
un grup de 26 de atoli, formaţi din peste 1100 de insule din care 202 sunt locuite şi numai 80 reprezintă 
destinaţii turistice.

Insulele Maldive, denumite şi „Paradisul pe Pământ”, ademenesc turiştii prin palmierii care se 
întind spre mare, plajele cu nisip alb, lagunele albastre cristaline, multitudinea de vietăţi acvatice 
şi vegetaţia tropicală. Insulele Maldive, cu adevăratele comori naturale, atrag vizitatorii în 
principal prin diversitatea colorată a vieţii acvatice şi sunt garanţia unui sejur exclusivist, cu 
hoteluri de lux, cu servicii de înaltă calitate şi ambianţă tropicală. Maldive este un paradis 
pentru aventurieri şi iubitorii sporturilor. Toate staţiunile din insule oferă facilităţi 
pentru ski pe apă, jetskiing, surf, snorkeling, navigaţie sau baschet şi volei de plajă. 
Male, situată pe Atolul Male de Nord, Kaafu Atoll, este capitala insulelor Maldive. 
Centru al turismului din Maldive, Nord-Male are cel mai mare număr de staţiuni, fiind 
situat totodată foarte aproape de aeroport.

Insulele Maldive reprezintă singurele locuri din lume unde pot fi privite balene, 
printre care şi balena albastră, cel mai mare mamifer de pe pământ, dar şi delfini. Multe 
dintre hotelurile de aici organizează programe speciale pentru cei ce vor să cunoască 
mai îndeaproape stilul de viaţă al delfinilor şi organizează croaziere pentru a le admira 
spectacolul. Pentru cei ce vor să descopere lumea subacvatică se organizează plimbări cu 
submarinul printre atoli, snorkeling şi scuba-diving. 

Cele peste 1000 de insule de coral au ca bază formaţiuni stâncoase, formate în urmă cu 60 de 
milioane de ani. Maldive are propria istorie, limbă, cultură, tradiţie şi a fost influenţată şi de cultura 
britanică, arabă, indiană şi din Sri Lanka. Populaţia sa e formată din populaţie de religie budistă 
care a migrat din India meridională şi din Sri Lanka între sec IV si V. 

Maldivele sunt cel mai mic stat asiatic, atât din punct de vedere al populației cât și al suprafeței. 
Este de asemenea statul cu cea mai mică altitudine din lume, cu o maximă de 2,3 metri.

Succesul PURMO se explică nu doar prin calitatea 
produselor şi profesionalismul reprezentanţilor mărcii. 
Un factor esenţial pentru rezultatele excepţionale, 
chiar şi în perioadă de criză, îl reprezintă relaţia cu 
partenerii PURMO, relaţie bazată pe responsabilitate 
şi respect. 

În acest spirit, PURMO şi-a arătat şi în acest 
an aprecierea faţă de devotamentul şi priceperea 
distribuitorilor de top ai produselor marca PURMO, 
prin organizarea unei noi excursii VIP într-o locaţie 

specială, pe măsura nivelului şi meritelor 
deosebite ale acestor parteneri. Astfel, 
reprezentanţii primilor 5 distribuitori PURMO 
din România au fost invitaţi de reprezentanţii 
Rettig într-o vacanţă extraordinară, în 
perioada 4 – 13 aprilie, pe una din minunatele 
insule Maldive. 

Condiţii premium pentru 
distribuitori premium

Miercuri este mijlocul săptămânii 
lucrătoare sau ziua în care ne adunăm 
energia pentru încă două zile încărcate, 
înaintea weekendului. Pentru câţiva 

parteneri şi reprezentanţi PURMO din România, 
seara de miercuri 4 aprilie a fost una cu totul aparte, 
pentru că în cazul lor energia nu mai era necesară 
pentru încă două zile de muncă, ci pentru 8 zile de 
vis într-o locaţie ca un colţ de rai: fermecătoarele 
insule Maldive, Perla Oceanului Indian.

După mai bine de 12 ore de zbor (dacă socotim 
şi escala din Doha, Quatar), dimineaţa de joi a 
şters orice urmă de oboseală şi a răspuns întocmai 
curiozităţii şi nerăbdării grupului PURMO odată ce 
membrii acestuia au fost transferaţi de pe Insula 
Aeroport pe Atoll Ari Nord Male (insula pe care se află 

şi Male, capitala arhipelagului Maldive), la resortul 
Chaaya Island Dhonveli din frumoasele Maldive. De 
fapt, chiar înainte de a ajunge la resortul Chaaya, 
unde urmau să îşi petreacă zilele unei vacanţe 

grandioase, fiecare dintre membrii grupului a fost 
convins că a pătruns într-o lume de basm. Mergând 
cu barca de mare viteză între cele două insule, în 
jurul lor au văzut zeci de delfini ce săreau şi parcă 
îi întâmpinau spunându-le „bun venit” şi „o vacanţă 
excepţională”. Şi chiar a fost o vacanţă excepţională, 
o experienţă unică, desăvârşită, în care surprizele 
s-au ţinut lanţ. 

Chaaya Insland Dhonveli este un resort mic 
şi intim, care îşi atrage clienţii prin frumuseţea 
tropicală şi arhitectura autentică. Căutat de surferii 
din lumea întreagă pentru accesul facil la cele mai 
faimoase zone de surf ale arhipelagului şi pentru 
competiţiile mondiale de surf organizate aici, 
resortul Chaaya  Dhonveli a fost gazda grupului 
PURMO pentru 7 nopţi de cazare în regim All 
Inclusive în Beach Bungalow-uri cu finisaje 
premium şi dotări rafinate. 

Fiecare oaspete se simte privilegiat să se afle 
într-un loc atât de special, uimit de confortul 
oferit şi mai ales de peisajele divine oferite de 
vegetaţia luxuriantă, nisipul fin şi lagunele albastre. 
O săptămână de relaxare aici este pentru mulţi un 
vis la care cu greu îndrăznesc să viseze, un vis care 
pentru partenerii PURMO a devenit realitate, ca o 
răsplată binemeritată pentru relaţiile de succes de 
lungă durată cu marca numărul 1 în sisteme de 
încălzire din Europa. 

Experienţe unice în locuri de basm
Şi dacă produsele PURMO înseamnă căldură, 

confort şi viaţă liniştită, atunci partenerii care susţin 
principiile PURMO  meritau o vacanţă călduroasă, 
confortabilă şi relaxantă. Iar Maldive a fost 
răspunsul potrivit, peste aşteptări de încântător 
pentru fiecare dintre membrii grupului. Cu atât 
mai mult cu cât vacanţa nu s-a limitat la condiţii 
de cazare de elită şi plajă pe un nisip parcă cernut 
printr-o sită fină. 

O sesiune de snorkeling le-a dezvăluit iubitorilor 
de mare o lume fascinantă cu o multitudine de peşti 
coloraţi de diferite dimensiuni şi recife de corali. 

Amatorii de sport au putut practica scuba diving 
sau beach voley, s-au plimbat cu hidrobicicletele 
sau au participat la o croazieră pentru pescuit de 
noapte. De asemenea, fiecare a putut opta pentru 
o excursie în insula Himmafushi, unde puteau să 
viziteze un sat pescăresc pentru a cunoaşte astfel 
viaţa localnicilor, sau pentru Dohpin safari, unde 
puteau vedea până la 5- 6 specii diferite de delfini 
sau puteau înota alături de diavolul de mare gigant 
(Manta Ray). Ocazia de a vedea caracatiţe, pisici de 
mare de diferite culori şi dimensiuni, rechini de la 
jumătate până la un metru şi jumătate lungime, 
dar şi lilieci mari zburând în zonă, a întregit lumea 
mirifică din Maldive. 

Lume ce a fost animată de gazde prin diferite 
spectacole organizate în fiecare seară pentru 
oaspeţi sau concursuri inedite. Un astfel de 
concurs a fost competiţia crabilor, o competiţie 
în cadrul căreia fiecare dintre oaspeţii resortului 
puteau să îşi aleagă una dintre cochiliile în care 
erau ascunşi crabi, pe care trebuia să o pună 
într-o oală fără fund, aşezată în mijlocul unui cerc 
desenat pe plajă. Apoi oala era ridicată şi urmau 
momentele de aşteptare ca toţi crabii cu cochiliile 
pe spate să atingă cercul desenat pe nisip. 
Primul crab care depăşea graniţa era declarat 
învingător. Concursul a constat în cinci astfel de 
curse a câte 10 crabi fiecare, urmate de o finală 
în care au participat învingătorii celor cinci curse 
eliminatorii. Iar în această finală s-au calificat şi 
doi dintre membrii grupului PURMO care la final 
s-au clasat pe locurile 2 şi 5, dovadă că PURMO 
înseamnă şi alegere inspirată. 

Într-una dintre seri, partenerii PURMO au fost 
invitaţi la o petrecere specială, organizată în ziua 
Paştelui catolic chiar pe plaja Chaaya. Aici au fost 
întâmpinaţi cu mai multe tăvi cu diferite specii 
de  peşti proaspăt prinşi, fiecare invitat fiind rugat 

să îşi aleagă tipul preferat pentru ca bucătarii să 
pregătească deliciile culinare pe loc, chiar în faţa 
sa, sau pentru a încerca chiar el să îşi pregătească 
meniul după bunul plac. Şi pentru ca cina să fie cu 
atât mai deosebită, printre deserturile servite s-a 
aflat chiar şi un tort cu logo-ul PURMO. Atmosfera 
a fost întregită de muzică live, dans şi multă voie 
bună. 

Din această vacanţă nu a lipsit şi vizita în Male, 
capitala arhipelagului Maldive. Spre deosebire de 
alte insule, Male este un oraş cu clădiri înalte şi străzi 
pavate. Principalul centru comercial al oraşului este 
bazarul, străduţele din zona acestuia fiind atât de 
înguste încât abia încape un autovehicul pe ele. În 
Male există doar o plajă artificială, situată în jurul 
insulei şi până la port. Insula deţine o moschee 
veche de peste 400 de ani - Moscheea Vineri, 
Palatul Mulee-Aage, Piaţa Independenţei, Centrul 
Islamic, Parcul şi Muzeul Naţional Istoric. După o 
scurtă oprire la moschee, grupul PURMO a făcut 
un popas şi în piaţa de fructe şi piaţa de peşti, 
urmat de o sesiune de shopping, fiecare plecând 
cu diferite suveniruri, multe făcute manual. 

Din păcate, ca orice poveste, şi vacanţa în lumea 
mirifică a insulelor Maldive a avut un sfârşit. Un 
sfârşit însă la fel de excepţional ca întreaga poveste. 
Pentru că, la zborul de întoarcere cu escală în 
Doha, partenerii PURMO au avut şansa de a vedea 
din avion clădirile deosebite ale unuia dintre cele 

mai mari oraşe din lume: Doha, capitala Quatar. 
Iar când au ajuns în ţară, bronzaţi şi încântaţi de 
experienţele de care avuseseră parte, visul frumos 
tocmai prindea noi contururi: urmau sărbătorile 
de Paşti şi vacanţa putea continua. 

Tünde Sándor
Director General

Rettig SRL
www.purmo.ro

Vacanţă PURMO în Insulele Maldive
Partenerii de top sunt răsplătiţi pe măsură


