
المالديف تزداد شعبية

أعداد زائري المالديف ف زيادة مستمرة ، وشركات السفر المحلية كالشركة المؤسسة
تدفع الناس إل مقتنعون أنهم ال يفهمون فقط الرغبات الت  "Secret Paradise" حديثا

الذهاب إل الجزر بل أنهم األكثر جاهزية لمساعدة هؤالء السياح لتجربة المالديف
الحقيقية ، تشير اإلحصائيات إل أن أعداد السائحين إرتفعت بشل مدهش بنسبة

11.9% إل نصف مليون سائح بنهاية مايو ، 27% من هذه النسبة جاؤوا من الصين ‐
وه سوق آسوي نام يقدر الشعور باألمان الذي تمنحه الجزر – و 48.3% كانوا أوروبيين ، كثيرون يأتون من أجل جمال الجزر

وأكثر بثير يأتون للراحة واإلستجمام ، مع الفرة المفهومة أن المنتجعات ه المان المثال للجلوس عل الشاط دون عمل أي
شء ، بينما يعتقد آخرون أن هناك ف المالديف ما هو أكثر من هذه الجوانب النمطية ، إنهم يعتقدون أن هناك ثقافة عظيمة

لتتشف وحياة وراء مياه المحيط الت يقدرها السياح .

الوكالء الجدد كالسيدة Ruth Franklin "مديرة المبيعات ف شركة Secret Paradise " يستفيدون من زيادة شعبية التجارب
السياحية الجديدة .

إنها غنية بثقافتها الفريدة وفرص الغطس الت يرا وكيل السفر "Secret Paradis " أنها السبب الرئيس ف استمرار شعبية الجزر
ثير من المنتجعات ورجال األعمال المحليون يعملون علكوجهة سياحية ، والسياح يدركون أنهم يستطيعون تجربة ما هو أكثر ب

رؤية الحياة عل تشجع الزائرين عل Franklin المفتاح لهذه التجارب الجديدة والسيدة تلبية هذه اإلحتياجات ، الثقافة المحلية ه
الجزر من خالل التفاعل مع المالدفيين ، دروس الصناعات الحرفية ، فصول الطبخ و تناول الوجبات المحلية مع العائالت بدال

من الفنادق والمطاعم ، عدد خيارات اإلقامة ف نهاية شهر مايو كان 460 وهذا يتضمن بدائل شيقة ل105 منتجع فخم تنصح بها
الشركة ، سياسة بيت الضيف الجديدة المرحب بها من قبل السائحين من السوق الصينية تسمح بتقدم الجزر الت بيها تلك البيوت

بجانب المجتمعات المحلية .

الطريقة الت تبرز بيها السيدة Franklin وشركتها إمانيات هذه الجزر ه من خالل الباقات الت تتضمن رحالت المغامرة
والغطس ، إنهم يعتقدون أن "الشواط البيضاء الشاعرية ، البحيرات الفيروزية والشعب المرجانية يجب أن تون متاحة للجميع

بغض النظر عن الميزانية" وه يقدمون رحالت بأحجام وأهداف مختلفة إلعطاء السائحين التجربة المحلية المثالية ف هذه البيئة ،
باإلضافة إل اإلحترام الذي يتم إظهاره للعادات والتقاليد المحلية مثل إتباع نمط الملبس ، استمرارا مع احترام الحياة عل الجزيرة

والبيئة .

مع استمرار زيادة شعبية الجزر الشركات المحلية ومزودي السن سوف يتاكدون من رؤية الزوار ألفضل جزر .

ببساطة المالديف ه وجهة متنوعة فيما تستطيع أن تقدمه للزائرين وها التنوع يتحسن طوال الوقت ، يبدو أن الزائرين من أوروبا
وآسيا شغوفون لرؤية هذه العجائب والوكالء ك " Secret Paradise" يعلمون هذا ولقد وجدوا طرق رائعة للعناية باإلحتياج

المتزايد لرؤية جزر المالديف .
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