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إعداد: فواز كرامي

»الهولندية« تسمح بزيادة وزن الحقائب
على طائراتها من مطار الكويت الدولي

علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلع����ة في اخلط����وط اجلوية 
الهولندية »كي ال ام« ان الناقلة 
قدمت عرضا للمسافرين على منت 
رحالتها انطالقا من مطار الكويت 
الدولي بالسماح لهم بزيادة وزن 

التي  الدرجات  حقائبهم بحسب 
يتم احلجز عليها.

وأفادت املصادر بان »الهولندية« 
سمحت بزيادة حقيبة واحدة بوزن 
23 كيلوغراما للمسافرين على منت 

رحالتها في الفئة االقتصادية.

فندق »الريتز ـ كارلتون لوس أنجيليس« يبدأ نشاطه ضمن مشروع رياضي سكني ترفيهي متكامل 
الريتز- افتتح امس فندق 

كارلتون لوس اجنيليس كأول 
فندق فاخر في قلب مدينة لوس 
اجنيليس. والفندق هو املرحلة 
 »L.A. LIVE« األخيرة من مشروع
الرياضي السكني والترفيهي 
الذي بلغت تكلفته 2.5 مليار 
دوالر والذي مت تدش���ينه عند 
افتتاح مركز ستيبلز في العام 

.1999
وقال مدير عام الفندق اجلديد 
خافي���ر كانو: »نحن فخورون 
الريتز-كارلتون، لوس  لكون 
اجنيليس يش���كل ج���زءا من 
مشروع »L.A. LIVE« في قلب 
مدينة لوس اجنيليس. فندقنا 
اجلديد يتيح بع���دا آخر لهذه 
املنطقة احليوية التي حتولت 
الى وجهة للس���ياح والسكان 

احملليني«.
ويق���ع الفندق في الطوابق 
العلي���ا للبرج الذي يرتفع 54 
طابقا ويتش���ارك ف���ي املجمع 
مع الفندق الشقيق جي دبليو 
ماريوت لوس اجنيليس، وشقق 
الريتز-كارلتون، وهو يتكون 
من 123 غرفة فاخرة من ضمنها 
14 جناح���ا. جن���اح الريتز-

كارلتون، االكبر بني األجنحة، 
ميتد على مساحة 3 آالف قدم 
مرب���ع ويتيح اطالل���ة مذهلة 

مربع في الطابق 26 ليمارسوا 
متارينه���م ويحافظ���وا على 

لياقتهم البدنية.
ويتي���ح الفن���دق مراف���ق 
لالجتماعات هي األكثر فاعلية 
في قلب مدينة لوس اجنيليس 
حيث متتد على مس���احة 100 
ألف قدم مرب���ع ضمن قاعات 
للحفالت وغرف لالجتماعات. 
وبفضل حجم ومرونة املساحة، 
الريتز-كارلتون، لوس  يوفر 
املثالي ملركز  الدعم  اجنيليس 

مؤمترات لوس اجنيليس.
ويبعد الفندق خطوات قليلة 
عن مركز ستيبلز ومسرح نوكيا 
»L.A. LIVE« ومتح���ف غرامي 
والعديد من املطاعم واخليارات 
الترفيهية، مما يجعل منه واحة 
للنشاطات ووجهة مالئمة لقربها 
من أكثر املناطق جذبا في لوس 

اجنيليس.
»L.A. LIVE« تضم 13 مطعما 
ومقهى منها مطعم وولفغانغ 
باك، فارم بيفرلي هيلز، روزا 
ميكسيكانو، كاتسويا، اي اس 
ب���ي ان زون، فليمنغ���ز برامي 
س���تيك هاوس، روك ان فيش 
وتريدر فيكس. كما تضم املنطقة 
بعض أشهر املواقع الترفيهية 
مثل نادي نوكيا والكي سترايك 

الينز اند الوجن وغيرها. 

على مناظر املدينة الش���مالية 
والغربية. وفي اجلناح بيانو 
وقاعة للنش���اطات الترفيهية 
ورك���ن للعمل وردهة ومطبخ 
وقاعة ملآدب الطعام الرسمية.

الفندق بتفاصيله  ويتميز 
األنيقة، واملعاص���رة املمهور 
بتوقيع ش���ركة باري ديزاين 
في لوس اجنيليس، وباطاللة 
مذهل���ة على مناظ���ر املدينة. 
الفن���دق واملجم���ع الفاخر من 

عالج مما يتيح لزوار املنتجع 
الصحي االستماع الى املوسيقى 
التي يفضلونها خالل اجللسة. 
وتستخدم في املنتجع الصحي 
أفخر املنتجات، بينما تتضمن 
قائمة اخلدمات املقدمة جتارب 
الريتز-كارلت���ون باملنتجات 
العضوية في التدليك والعناية 

بالوجه. 
النجم  ويحم���ل الش���يف 
وولفغانغ باك مفهومه احلديث 

تصميم غنسلر وسيحصل على 
شهادة LEED للمباني الصديقة 
للبيئة ومتلكه شركة أيه اي جي 
ومقرها لوس اجنيليس املطورة 
ملوقع »L.A. LIVE« على مساحة 
4 مالي���ني قدم مربع وش���ركة 

ماكفارلني وشركاه.
ويتضم���ن الفندق املنتجع 
الصحي املتكام���ل الوحيد في 
قلب مدين���ة لوس اجنيليس، 
وهو منتج���ع فاخر ميتد على 

WP24 للمطاع���م الى الريتز-
كارلت���ون، ل���وس اجنيليس. 
ويقدم املطع���م اجلديد الواقع 
في الطابق 24 األطباق اآلسيوية 
الفاخرة في قاعة زجاجية تطل 
على مناظر ل���وس اجنيليس 
وأفقها. اضافة الى قاعة الطعام 
والردهة، يتضمن املطعم قاعتي 

طعام مستقلتني.
كما ميك���ن للنزالء والزوار 
املدينة  االس���تمتاع مبناظ���ر 

مساحة 8 اآلف قدم مربع، وهو 
مصمم ليعكس فخامة وحيوية 
لوس اجنيليس في بيئة أنيقة 
ومريحة. في املنتجع الصحي 
أثنتان  تسع غرف للعالجات، 
منها مصممتان لالس���ترخاء 
في البخار بالروائح العطرية، 
وتسهيالت شالالت دش باردة 
وقاعتان لالسترخاء. وتتعزز 
التجربة بتسهيالت لتوصيل 
أجهزة أي ب���ود في كل طاولة 

البانورامية ومنطقة كاليفورنيا 
اجلنوبية من ردهة طابق النادي 
املمتدة على مساحة 3400 قدم 
مربع ف���ي الطاب���ق 23، ومن 
الطابق 26 حيث بركة السباحة 
اخلاصة عند السطح. وحملبي 
اجللس���ات اخلارجي�ة تتوافر 
اخليم الصغي���رة والكنب�ات 
احلميمة ليال ونهارا. أما عشاق 
النشاط والرياضة فقد خصص 
لهم الفندق مس���احة ألفي قدم 

أحد املعالم السياحية في بانكوك

غرف صحية متكاملة داخل الفندقفندق »ريتز كارلتون« في لوس اجنيليس

»عطالت الكويتية« تطرح عرضًا
إلى بانكوك بـ 220 دينارًا لمدة 7 أيام

للشخص الواحد مع التذكرة واإلقامة في فندق نوفوتيل ـ سيام سكوير

»الملكية األردنية« تحط في عمان بـ 78 دينارًا
وإلى كييڤ بـ 115 دينارًا خالية من الضرائب

ذكرت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والسفر ان اخلطوط امللكية األردنية قدمت 
عرضا سعريا على محطتها الرئيسية في 
عمان ابتداء من 78 دينارا خالية من الضرائب 
وذلك مع طرحها عروضا سعرية على معظم 
احملطات الت���ي تصلها الناقلة انطالقا من 

مطار امللكة علياء الدولي في عمان.
وبينت املصادر أن عرض »امللكية« من 
محطتها الرئيسية شمل العاصمة السعودية 
الرياض ابتداء من 116 دينارا والى مسقط 
ب���� 111 دينارا كما ش���مل العرض محطات 
الناقلة االوروبية في كل من مدريد ب� 196 

دينارا وكييڤ ب� 115 دينارا.
وقدمت الناقلة األردنية مقاعدها املتوجهة 
الى دبي ب� 75دينارا وباريس ب� 274دينارا 

وجميع األسعار خالية من الضرائب. 
جتدر اإلش���ارة إلى ان معظم مسافري 
امللكية األردنية هم من الطلبة الدارس���ني 
في اجلامعات األردنية والسائحني ورجال 
االعم���ال وتعمل على محط���ة الكويت - 
عمان 4 شركات طيران ثالث منها كويتية 
هي اخلطوط اجلوي���ة الكويتية وطيران 
اجلزيرة واخلط���وط الوطنية إضافة الى 

امللكية األردنية.

قال���ت مصادر مطلعة ف���ي اخلطوط اجلوية 
الكويتية ان مكتب العطالت باملؤسس���ة واصل 
تقدمي مزيد من العروض السياحية على مناطق 
مختلفة شملت الشرق األوسط ومنطقة اخلليج 
وآسيا وأوروبا لتبقي املجال مفتوحا واخليارات 
متعددة أمام الراغبني في قضاء إجازة قصيرة ال 

تتجاوز مدتها ثالثة أيام.
وأوضحت املصادر ل� »األنباء« أن املكتب طرح 
عروض���ا خاصة إلى بانكوك ب���� 220 دينارا ملدة 
س���بعة أيام مع التذكرة واإلقامة لشخص واحد 
في فندق نوفوتيل � س���يام سكوير، مشيرة الى 

ان املكتب قدم كذلك عرضا ش���مل دبي ملدة ثالثة 
أيام ب� 65 دينارا وبيروت للمدة ذاتها ب� 67 دينارا 
واإلسكندرية في شيراتون املنتزه ب� 69 دينارا اما 

القاهرة فكانت ابتداء من 114 دينارا.
وأشارت املصادر الى ان العطالت في الكويتية 
استطاعت الفترة املاضية حتريك سوق العطالت 
واحلجوزات »الباكج« بصورة كبيرة لتس���اعد 
الشركة األم »الكويتية« في جتاوز فترات التشغيل 
املنخفض من خالل ملء املقاعد بالسائحني الراغبني 
بقضاء أوقات مميزة وعطالت قصيرة بعيدا عن 

أجواء العمل وضغوطاته.

»الجزيرة« تحّط في اإلسكندرية بـ 27 دينارًا ودبي بـ 13 دينارًا
أطلقت عروضها السعرية التنافسية إلى عمان بـ 28 دينارًا وحلب بـ 33 دينارًا

»امللكية األردنية« تعزز من وجودها اإلقليمي بعروض سعرية مميزة

»الجزيرة« تطلق احدث عروضها السعرية استعدادا لموسم الصيف 

قدمت شركة طيران اجلزيرة عروضا حصرية
وألول م���رة لعدد من الوجهات التي حتط فيها 
الناقلة منخفضة التكاليف، وتستعد الناقلة بهذه 
العروض للدخول الى موس���م الصيف بأكبر قدر 
م���ن احلجوزات خاصة الى الوجهات الس���ياحية 
الت���ي يفضلها الكويتيون خالل موس���م الصيف 
كلبن���ان والقاهرة. وذكرت املص���ادر في وكاالت 

السياحة والسفر أن الناقلة عرضت رحالتها إلى 
مطار اإلس���كندرية ب� 27 دين���ارا والى دبي ب� 13 
دينارا والى العاصمة األردنية عمان ب� 28 دينارا، 
مشيرة إلى أن الشركة كذلك ستحط في مدينة حلب 
الس���ورية ب�� 33 دينارا، مبينة أن هذه األسعار ال 

تشمل الضرائب.
وأشارت إلى أن الناقلة قدمت عروضها احلصرية 

إلى كل من أسيوط ودير الزور وأصفهان ودمشق 
بأس���عار تتراوح بني 10 دنانير و18 دينارا خالية 
كذلك من الضرائب، مشيرة الى ان الشركة قدمت 
باإلضافة الى هذه العروض التنافسية خصومات 
مذهلة الى وجهاتها يوميا من خالل ساعة اخلصومات 
التي تبدأ من الس���اعة الواحدة ظهرا وتستمر إلى 

الثانية ظهرا يوميا.

»القطرية« تتوجه إلى أميركا الجنوبية 
اعتبارًا من 24 يونيو المقبل

كشفت اخلطوط اجلوية القطرية 
أمس األول النقاب عن تاريخ بدء 
رحالتها اليومية اجلديدة إلى كل من 
ساو باولو في البرازيل وبوينس 
آيرس في األرجنتني. وس����تطلق 
الناقلة رحالتها إلى املدينتني في 
24 يونيو القادم، لتسجل بذلك أول 
دخول لها إلى قارة أميركا اجلنوبية.  
ومع تسلمها طائرتني جديدتني من 
طراز بوين����ج 777- 200 طويلة 
املدى خالل األشهر الثالثة املاضية، 
تواصل القطرية تطبيق مخططها 
لتوسعة عملياتها. وستستخدم 
القطرية هاتني الطائرتني لتسيير 
رحالت إل����ى الوجهتني اجلديدين 

هذا الصيف.
ويأتي إع����الن موعد الرحالت 
بعد أسابيع فقط من كشف الشركة 
النقاب عن خططها خلدمة أميركا 
اجلنوبية، ونشر جناحيها فوق 
قارة جديدة. وسوف توفر رحالت 
ربط مناسبة من األسواق الرئيسية 
أنحاء آس����يا ومنطقة  في جميع 

اخلليج ألميركا اجلنوبية.
وص����رح الرئي����س التنفيذي 
للخطوط اجلوي����ة القطرية أكبر 
الباكر، بأن إضافة أميركا اجلنوبية 

إلى شبكة خطوط القطرية هو إجناز 
رائع بالنسبة للناقلة اليافعة.

وقال الباكر: »لقد شهدت القطرية 
توسعات هائلة، ومع انضمام ساو 
باولو وبوينس آيرس إلى شبكة 
خطوطنا، سنعزز مكانتنا كشركة 
طيران عاملية«. وستسير القطرية 
رحالت يومية وبدون توقف من 
العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة 
ساو باولو البرازيلية. وستواصل 
الطائرة بعد ذلك رحلتها من ساو 
العاصمة األرجنتينية  إلى  باولو 
بوينس آيرس. وستكون القطرية 
أول شركة طيران حتظى بتصنيف 
5 جنوم تصل إلى ق����ارة أميركا 
اجلنوبي����ة عندما نبدأ بتس����يير 

رحالتنا اليومية إليها.
وس����وف يتم استخدام أحدث 
طراز طائ����رات بوينج 200-777 
الطويلة املدى، وهي الطائرات التي 
تتميز مبقاعد درجة رجال األعمال، 
والتي ميكن حتويلها إلى س����رير 
180 درجة مس����طح بالكامل، على 
منت الرح����الت اجلوية إلى أميركا 
اجلنوبية. وتضم طائرات البوينج 
777-200 طويلة املدى 259 مقعدا 
موزع����ة على درجتني. وتش����مل 

درج����ة رجال األعم����ال 42 مقعدا 
توفر أعلى مس����توى من الراحة 
والرحابة للمسافرين مع إمكانية 
حتويلها إلى أسرة مسطحة بزاوية 
180 درجة. وتتوزع املقاعد حسب 
ترتي����ب 2-2-2، وبذلك يحظى 
جميع املسافرين مبقاعد سواء إلى 
جانب النوافذ أو املمرات، ما سيوفر 

الراحة لهم أثناء السفر. 
وفي الدرجة السياحية، تفوق 
املساحات املستوى املتوسط من 
املعايير في صناعة السفر حيث 
تضم هذه الدرجة 217 مقعدا موزعة 
وفق ترتيب 3-3-3 لتكون األكثر 
رحاب����ة وراحة.الطائرة مصممة 
لتعمل عل����ى خطوط طويلة جدا 
تصل إلى 17 ساعة بدون توقف. 
وقد اس����تعملت بالفعل لتسيير 
رحالت هيوسنت وملبورن بدون 
توقف من الدوحة. وأضاف »لدى 
اخلطوط اجلوية القطرية س����بع 
وجه����ات جديدة عل����ى أجندتها 
للنصف األول من العام 2010. ونحن 
نخطط لتطوير إستراتيجية النمو 
لدينا وإضافة املزيد من الوجهات 
الرئيس����ية خالل األش����هر ال� 12 

القادمة.


