
السبتسياحة
13  مارس 2010

15
إعداد: فواز كرامي

»الميدل إيست« إلى بيروت بـ 36 دينارًا خالية من الضرائب
قدمت شركة طيران الشرق األوسط »امليدل ايست« عرضا بني مطاري 
بيروت والكويت ابتداء من 36 دينارا خالية من الضرائب باالضافة الى 
خصومات تصل الى 75% لألطفال دون س���ن 12 بحسب مصادر مطلعة 

داخل الناقلة الوطنية للجمهورية اللبنانية.
وأفادت املص���ادر بأن الناقل���ة قدمت عروضا س���عرية على جميع 
احملطات التي تصل إليها طائرات الشركة بعد ان قامت بتحديث موقعها 

اإللكتروني.

طائرة طيران اإلمارات 380A ذات الطابقني

الهولندية توحد اسعارها الى اوروبا

العقبة عروس االردن

العقبة األردنية ومرمريس التركية ..
محطات قريبة والمتعة كبيرة

التي يرغب  األماك����ن  تتنوع 
الس����ائح التجوال فيها وزيارتها 
اال ان الهدف الرئيسي ألي سائح 
هو قضاء أوقات ممتعة ومشاهدة 
مناظ����ر جميلة تنس����يه الهموم 
ومش����اكل احلياة والعمل، اال ان 
االجازات القصيرة التي ال تتجاوز 
مدتها 5 أيام جتبر السائحني على 
اختيار مناطق سياحية قريبة، 
فهناك العديد من املناطق الرائعة 
غير املعروفة التي قد تقدم للسائح 
الكويتي بع����ض البهجة واملتعة 
بعيدا عن احملطات التقليدية في 

دبي ومصر والبحرين.

»العقبة«

اململكة  ف����ي  العقبة  تتمت����ع 
االردنية الهاش����مية مبزيج غني 
العريقة  التاريخ واحلضارة  من 
املتنوعة  التسوق  إمكانيات  إلى 
وتش����كيلة واس����عة من املطاعم 
واملقاهي وأماكن الترفيه الليلية. 
كم����ا أنها منطق����ة جتارية حرة 
الرملية  إلى شواطئها  باإلضافة 
ومياهها الغنية باملرجان واألسماك 
النادرة والتي جتذب إليها الباحثني 
عن االسترخاء ومحبي الرياضة 
البحرية عل����ى اختالف أنواعها. 
كما متثل العقبة واحة استثنائية 
محاطة من اخلل����ف بالصحراء 
األردنية الرائعة التي تشمل مناطق 
مثيرة ومن أهمها وادي رم ومدينة 

النبطيني »البتراء«.

مرمريس

تعتبر مرمري����س في تركيا 
قطعة م����ن جمال الطبيعة حيث 
ترى فيها تدرج األلوان اخلضراء 
والزرقاء.وتكث����ر فيها اخللجان 
املدينة بني  امتداد س����احل  على 
بحر إيجة والبحر املتوسط، مما 
يجعلها جذابة بشكل دائم. شاطئ 
هذه املدينة من أروع الشواطئ، 
وأكثره����ا جماال في تركيا، حيث 

يلتقي البحر باجلبل الذي يكتسي 
باخلضرة واجلمال كما يوجد بها 
ميناء طبيعي ويعد اقرب للمدن 
الطبيعي  التاريخي����ة، وجمالها 
ورحالتها البحرية الزرقاء وموانئ 
اليخوت احلديثة، ومضايقها التي 
تصلح لكل أنواع الرياضات املائية. 
تشتهر اليونان بجمالها اجلذاب 
الهادئة، فتملك تراثا  وطبيعتها 
ال يضاه����ى وال يقارن، وهي بلد 
س����ياحي عتيق يضم الكثير من 
اآلثار القدمية جنبا إلى جنب مع 

مظاهر احلي����اة العصرية، وفي 
الش����مس املشرقة  احلقيقة فإن 
والبحار الصافية جتعل اليونان 
املكان األنسب لالسترخاء، وجتد 
اجلزر وامل����دن التي توفر جميع 
وسائل الراحة، وتشتهر أقاليمها 
وجزرها باجلبال املكسوة بأشجار 
الصنوب����ر والبل����وط وزراعات 
الزيتون الكثيفة وشالالت املياه، 
الرملية،  ومعروفة بش����واطئها 
الطبيعية  واملناظ����ر اجلميل����ة 

اخلالبة.

للسائحين أصحاب اإلجازات القصيرة

»الهولندية« توحد أسعارها
إلى أوروبا ابتداء من 103 دنانير

كشفت مصادر مطلعة في 
وكاالت السياحة والسفر عن 
عرض قدمته اخلطوط امللكية 
الهولندية »KLM« على محطاتها 
األوروبية بسعر موحد شمل 
البريطانية لندن  العاصم����ة 
وبرلني ابت����داء من 93 دينارا 
خالية م����ن الضرائ����ب. كما 
قدمت الناقلة كال من محطاتها 
األملانية األخرى في ديسلدورف 
وميونيخ وهامبورغ اضافة الى 
محطتها في ڤيينا ابتداء من 103 
دنانير خالية من الضرائب. 
وشمل العرض املوحد أيضا 
كال من باريس وميالن وروما 
وزيورخ ودبلن وبوخيرست 
بنفس الس����عر ب� 103 دنانير 

خالية من الضرائب.

لندن وبرلين بـ 93 دينارًا

الكويت تشارك في الملتقى اإلعالمي 
السياحي العربي الثاني باإلسكندرية

أسامة أبوالسعود
حتت رعاية املنظمة العربية للسياحة 
وعامر جروب ينظم املركز العربي لإلعالم 
السياحي امللتقى اإلعالمي السياحي العربي 
الثاني في مدينة االس���كندرية املصرية 
خالل الفترة من 17 الى 22 مارس اجلاري 
بحض���ور ممثلني عن 14 دولة عربية من 

بينها الكويت.
وأوضح املركز العربي لإلعالم السياحي 
في بيان صحافي ان امللتقى الذي يستضيفه 
منتجع بورتو مارينا الشهير في الساحل 
الش���مالي املصري وترعاه ش���ركة عامر 
جروب املصرية سيبحث خالل 6 جلسات 
عمل و3 ورش عمل و12 عرضا مرئيا عددا 
من القضايا املهمة ذات الصلة بتشجيع 
التدفقات السياحية فيما بني البلدان العربية 
وسبل حتريرها من القيود وذلك بحضور 

عدد كبير من املسؤولني في عدد من الدول 
العربية.

وأشار البيان الى ان امللتقى سيحظى 
بحض��ور رس���مي من 4 جهات سياحية 
عربية وإعالمي من السعودية والبحرين 
واإلمارات وقطر والكويت وسورية ولبنان 
واألردن واليمن وليبيا وتونس واجلزائر 
والسودان واملغرب ونحو 50 من وسائل 
العربية املقروءة واملس���موعة  اإلع���الم 

واملرئية.
وأوضح البيان ان امللتقى يتزامن مع 
اختيار مدينة االسكندرية املصرية كعاصمة 
للسياحة العربية وسيشهد حضور محافظ 
االس���كندرية عادل لبيب ورئيس هيئة 
التنشيط السياحي في مصر عمرو العزبي 
وسيقام على هامشه معرض للمطبوعات 

السياحية والصور السياحية.

خالل الفترة من 17 إلى 22 مارس الجاري

»القطرية« تحط في جوانزو بـ 351 دينارًا 
والدار البيضاء بـ 96 ديناراً

عرضت اخلطوط اجلوية القطرية أسعارا شاملة للضرائب على 11 محطة مختلفة 
انطالقا من مطار الكويت على الدرجتني السياحية ودرجة رجال األعمال.

وكشفت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر ان الناقلة الوطنية لدولة 
قط���ر قدمت مقاعدها املتوجهة الى بانكوك ب���� 134 دينارا والدار البيضاء ب� 96 
دينارا وجوانزو ب���� 351 دينارا أما هونغ كونغ فابتداء من 186 دينارا ولندن ب� 
148 دينارا ومانشستر ب� 187 دينارا وميونخ ب� 170 دينارا، كما قدمت »القطرية« 
مقاعدها الى نيويورك ب� 255 دينارا وروما ب� 187 دينارا وواشنطن ب� 304 دنانير 

وجميعها شاملة للضرائب.
واضافت املصادر ان عروض »القطرية« مستمرة حتى نهاية الشهر اجلاري 
على احملطات في مانشس���تر وميونيخ وروما فيما سيكون العرض ممتدا حتى 

نهاية شهر مايو القادم الى كل من بانكوك ولندن.

طرحت مقاعدها شاملة الضرائب والعروض مستمرة لنهاية الشهر الجاري

»380A اإلماراتية« تُشغل رحلتين إلى هيثرو على متن »إير  باص«
أعلنت طيران اإلمارات عن 
عزمها تش���غيل رحلة يومية 
ثاني���ة ال���ى لن���دن )هيثرو( 
باس���تخدام طائرة اإليرباص 
العمالقة 380A  ابتداء من األول 
من يوليو املقبل، لتضع بذلك 
جتربة السفر الفريدة على هذه 
الطائرة في متناول أعداد أكبر 

من ركابها.
وكانت طيران اإلمارات قد 
باشرت تشغيل طائرتها ذات 
الطابق���ني، التي تضم صالونا 
جويا وش���اور س���با، خلدمة 
العاصم���ة البريطاني���ة ف���ي 

ديسمبر 2008.
الرحلة  ال���ى  وباالضاف���ة 
الصباحية م���ن دبي الى لندن 
)هيثرو( »ئي كيه 001«، ستخدم 
طائرة 380A الرحلة »ئي كيه 
003«، التي تغادر دبي الساعة 
2:15 بعد الظه���ر، وتصل الى 
مدينة الضباب الس���اعة 6:40 

مساء.
وق���ال نائب رئي���س أول 
العمليات التجارية في طيران 
اإلمارات ملنطقة أوروبا واالحتاد 
الروسي سالم عبيد اهلل: »ميثل 
هذا اإلعالن تطورا مهما لطيران 
اإلمارات، حيث ان لندن )هيثرو( 
ستكون أول محطة نشغل اليها 
رحلتني يوميا باستخدام الطائرة 

.380A
وقد جاء قرارنا هذا نظرا الى 
أهمية هذه احملطة التي وضعناها 
في االعتبار منذ تس���لمنا أول 
طائرة من هذا الطراز، وسيتيح 
تشغيل 380A أخرى املجال أمام 
أعداد أكبر من ركابنا لالستمتاع 

باملزايا والتجهيزات الفريدة التي 
املتفوقة  الطائرة  توفرها هذه 
خالل سفرهم من وإلى العاصمة 

البريطانية«.
وتوفر الطائرة العمالقة 517 
مقع���دا، منها 14 جناحا خاصا 
توفر خصوصية عالية للركاب 
بفضل أبوابها التي يتم التحكم 
بإغالقها وفتحها إلكترونيا، و76 
مقعدا تتحول الى أسّرة مستوية 
بالكامل في درجة رجال األعمال 
ل���كل منها خزانة مش���روبات 
خاصة وتقع جميعا على املمر 
مما يتيح للركاب حرية احلركة 
من دون إعاق���ة، و427 مقعدا 
مريحا في الدرجة الس���ياحية 

بالطابق السفلي.
ال���ركاب في جميع  وينعم 

الدرجات مبس���تويات عالية 
الهدوء وبنظام املعلومات  من 
واالتصاالت والترفيه اجلوي 
املبتكر ice، ال���ذي يوفر أكثر 
من 1000 قناة حس���ب الطلب، 
منها 200 تعرض أفالما حديثة 
وكالسيكية، و100 تعرض برامج 
تلفزيونية متنوعة، و500 قناة 
توفر تسجيالت صوتية، و100 
لعب���ة ڤيدي���و، باالضافة الى 
عرض أح���دث عناوين أخبار 
امل���ال والتجارة والرياضة من 

»بي بي سي«.
ويحت���وي كل مقع���د على 
جه���از هاتف يعم���ل باألقمار 
الصناعية وميكن اس���تخدام 
وجهه اآلخر خلدمة الرس���ائل 
النصية القصيرة SMS والبريد 

االلكتروني، ويتي���ح للراكب 
االتص���ال من مقعده مع ركاب 

آخرين على الطائرة.
كما ميك���ن للراكب عرض 
ما التقطه من صور شخصية 
محفوظة على USB ومشاهدتها 
على شاشة التلفزيون اخلاصة 

أمامه.
وباالضافة الى لندن )هيثرو(، 
تشغل طيران اإلمارات طائراتها 
اإليرب���اص 380A الثماني الى 
تورنتو وباريس وجدة وبانكوك 

وسيول وسيدني وأوكالند.
وتخدم طي���ران اإلمارات، 
احلائ���زة أكثر من 400 جائزة 
عاملية، اململك���ة املتحدة ب� 98 
رحلة أسبوعيا من دون توقف 
انطالقا من دبي، منها 5 رحالت 

يوميا الى لندن )يثرو( و3 الى 
لندن )جاتوي���ك(، ورحلتان 
يوميا الى كل من مانشس���تر 
وبيرمنغه���ام، ورحلة واحدة 
يومي���ا الى كل من غالس���كو 

ونيوكاسل.
وتسير الناقلة الدولية لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة رحالتها 
اآلن الى 101 وجهة في 62 دولة 

ضمن قارات العالم الست.
وقد أعلنت عن عزمها اطالق 
خدمة جديدة هذا العام الى 4 
وجهات، وستكون طوكيو أوالها 
في 28 م���ارس اجلاري، تليها 
امستردام في األول من مايو ثم 
براغ يوم 1 يوليو، وأخيرا مدريد 

في مطلع أغسطس املقبل.

خدمة الطائرة 380A بين دبي 
ولندن )هيثرو(

الرحلة »ئي كيه 001« تقلع 
يوميا من دبي الس���اعة 7:45 
صباحا، وتص���ل الى املبنى 3 
في مطار هيثرو الساعة 12:15 

ظهرا.
العودة »ئي  وتغادر رحلة 
كيه 002« هيثرو الساعة 2:15 
بعد الظهر، لتص���ل الى مطار 
دبي الدولي بعد منتصف الليل 

بخمس دقائق.
الرحلة »ئي كيه 003« تغادر 
مطار دبي الدولي يوميا الساعة 
2:15 بعد الظهر، وتصل الى مطار 
هيثرو الساعة 6:40 مساء، وتقلع 
رحلة العودة »ئي كيه 004« من 
مطار هيثرو الساعة 8:40 مساء 
لتصل الى دبي الساعة 6:30 من 

صباح اليوم التالي.

ابتداء من يوليو المقبل لتصبح المحطة االولى


