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»االتحاد للطيران« تطلق خدمات الشحن الجوي  إلى نجامينا في تشاد 

أعلن قسم كريستال للشحن، التابع 
لـ »االحتاد للطيران«، عن عزمه إطالق 
خدمة أسبوعية للشحن اجلوي من 
مركزه الكائن في مطار أبوظبي الدولي 
إلى مدينة جنامينا عاصمة جمهورية 

تشاد.
وتسير »االحتاد للطيران« رحلة 

كل يــــــوم اثـــنني إلـــى نــجامينا، 
مستخدمة طائرة شـــحن من طراز 
)إم دي MD11 ،11( ذات حمولة تصل 

إلى 88 طنا.
وستكون جنامينا أول وجهة تتم 
تغطيتها بالشحن فقط في تشاد وفي 

منطقة وسط أفريقيا.

قدمت طيران اجلزيرة عرضا ســـعريا على 
حجوزات رحالتهـــا املنطقة من مطار الكويت 
الدولي واملتوجهة إلى 7 محطات مختلفة ابتداء 

من سعر 26 دينارا.
وطرحت الناقلة محطتني خليجيتني شملتا 
العاصمة البحرينية املنامة بـ 26 دينارا ودبي 

بـ 29 دينارا على رحالت الذهاب واإلياب. 
وقدمت الناقلة رحالتها املنطلقة إلى العاصمة 
 األردنية عــــــــمان بـ 49.3 ديـــنارا وبــيروت 
بـ 47.4 دينارا ودمشق بـ 46.6 دينارا اما العاصمة 

التركية اسطنبول فقدمتها بـ 73 دينارا خالية 
وشرم الشيخ بـ 69 دينارا وجميع األسعار دون 

احتساب الضرائب.
ويأتي عرض اجلزيرة بالتزامن مع إطالقها 
حلملة ســـياحية ترويجية شملت العديد من 
احملطات التي تصل اليها طائرات الشركة مبا 
فيها اسطنبول وصاللة وشرم الشيخ وابوظبي 
واملنامة وبيروت ودبي ودمشق والغردقة والتي 
أطلقت عليه اسم »غريت سومر« متهيدا ملوسم 

الصيف واإلجازات في 2010.

محطتان في مصر على عروض عطالت الكويتية

مدينة الغردقة على محطات »صيف طيران اجلزيرة«

سواحل مدن جنوب افريقيا بانتظار السياح ومحبي كرة القدم في صيف 2010

هل يخلط كأس العالم موازين المحطات السياحية في 2010؟

العالم والتمتع بها.
العديد من  بـــدأت  وبالفعل 
شركات الطيران في املنطقة على 
رأسها طيران اإلمارات بالتحضير 
لنقل مشاهدي كأس العالم من 
دول املنطقة من خالل تســـيير 

رحالت يومية الى هذه املدن.

وبـــورت إليزابيث وبولوكوان 
وبلومفونتني وراســـتينبورج 

ونيلسبرويت.
وسيكسب سائحو الرياضة 
جولـــة فـــي القـــارة اإلفريقية 
بغاباتها وأدغالهـــا وغموضها 
فضال عن مشاهدة بطولة كأس 

كونه استثمارا سياحيا عمالقا.
فدولة جنوب أفريقيا ستنظم 
البطولـــة في 10 مـــدن مختلفة 
ومعظم هذه املدن احتلت موقعا 
متميزا على اخلارطة السياحية 
في القارة السمراء كجوهانسبرغ 
وديربان وكيب تاون وبريتوريا 

مع بدء اقتراب موسم الصيف 
انشغلت شركات الطيران العاملة 
الكويت بتحضير احملطات  في 
املفضلة لدى السائحني الكويتيني 
رغم ان معظم هذه الشـــركات 
لم حتســـم أمرها فـــي اختيار 
هذه الوجهات كون الســـائحني 
الكويتيني لم يحســـموا أمرهم 
في مـــكان قضاء إجازتهم حتى 
اآلن. اال ان توقعـــات مكاتـــب 
السياحة والسفر تتجه الى ان 
يكون لبطولة كأس العالم التي 
تنظـــم العام احلالـــي في دولة 
جنوب افريقيـــا اثر كبير على 
قرار السائحني السيما من فئات 

الشباب. 
فيما دخلـــت على احملطات 
لـــدى  املفضلـــة  الســـياحية 
العائالت محطات جديدة أهمها 
تركيا وتونس السيما بعد بدء 
تســـيير رحالت مباشـــرة إلى 
هاتني احملطتني بأكثر من شركة 
طيران كان آخرها إعالن اخلطوط 
الوطنيـــة عن تســـيير رحالت 

مباشرة إلى اسطنبول.
وسيكون للقارة السمراء حصة 
جيدة هذا العام من السائحني على 
العالم وعلى مستوى  مستوى 
املنطقة فباإلضافة لبطولة كأس 
العالم بدأت العديد من احلمالت 
أفريقية  الترويجيـــة لبلـــدان 
من الكويـــت كاملغرب وإثيوبيا 
باإلضافة إلى احملطة السياحية 
املفضلة في مصر مبدنها املختلفة 
كالقاهرة واإلســـكندرية وشرم 
الشيخ والغردقة ناهيك عن املوقع 
السياحي البارز في بورت غالب 
الذي بدأ يسترعي انتباه العالم 
بشكل عام والكويت بشكل خاص 

اختارت »عطالت الكويتية« 4 محطات جديدة لتقدميها 
للمسافرين الراغبني بقضاء إجازات قصيرة خارج الكويت 
شـــاملة لتذاكر السفر وحجوزات الفنادق ووجبة إفطار 
حيث اختارت »الكويتية« محطتني في مصر إضافة إلى 

دبي وبيروت.
وقدمت العطـــالت حجوزاتها على دبي ابتداء من 65 
دينـــارا خالية من الضرائب وملدة 3 أيـــام في 10 فنادق 
مختلفة مبا فيها فندق ســـيتي سيزونز سويت وحياة 

ريجنسي وكراون بالزا الشيخ زايد.
في حني شـــمل عـــرض العطالت علـــى مصر كال من 
اإلســـكندرية والقاهرة حيث قدمت احملطة األولى بـ 96 
دينارا لـ 4 ايام في فنادق شيراتون املنتزه وهيلتون جرين 
بالزا . فيما قدمت القاهرة بـ 115 دينارا خالية من الضرائب 
وملدة 3 أيام في فنادق هوليداي ان ستي ستارز وفيرمونت 

نايل سيتي وماريوت القاهرة ورمسيس القاهرة.
امـــا بيروت التي أصبحت احملطة الدائمة على جدول 
العطالت فقدمتها ابتداء من 87 دينارا خالية من الضرائب 
وملدة 3 ايام في فنادق كورال احلمراء وراديســـون بلو 

مارتينيز ورمادا وسفير.
وكانت العطالت قدمت عرضا في وقت ســـابق شمل 
العديد من احملطات اآلسيوية فيما جاء عرضها احلالي على 

احملطات العربية املفضلة لدى السائحني الكويتيني. 
إلى ذلك أعلنت اخلطوط اجلوية الكويتية أن الناقلة 
ستبدأ بتسيير رحالتها ذهابا وإيابا من مطار هيثرو في 
لنـــدن انطالقة من البوابة رقم 4 عوضا عن البوابة رقم 

3 ابتداء من 14 ابريل اجلاري. 

بالتزامن مع حملتها لصيف 2010

»الجزيرة« تعرض مقاعدها على 7 محطات
ابتداًء من 26 دينارًا خالية من الضرائب

عطالت »الكويتية« تقدم عرضًا جديدًا
على القاهرة واإلسكندرية ودبي وبيروت

قدمت اخلطوط الوطنية مقاعدها 
إلى  فــــي رحلتهــــا األولى  املتوجهة 
العاصمة التركية اسطنبول بـ 59 دينارا 
خالية من الضرائب واملزمع تسييرها 
بداية الشــــهر املقبــــل لتكون احملطة 
األوروبية األولــــى للناقلة الكويتية 

واحملطة العاشرة في شبكتها.
وتوقعـــت مصـــادر مطلعة في 
وكاالت الســـياحة والسفر أن تشهد 
احملطات التركية إجماال واسطنبول 
على وجه التحديـــد إقباال كبيرا في 
املوسم احلالي السيما مع العروض 
السعرية التي قدمتها معظم شركات 
الطيران التي تسير رحالت مباشرة 
بني مطار الكويت الدولي واملطارات 

التركية املختلفة.
وكانت اخلطوط الوطنية أعلنت 
في وقت سابق عن دخولها بقوة على 
القارة األوروبية من خالل تســـيير 
رحالت منتظمة إلى العاصمة االيطالية 
روما ابتداء من نهاية مايو املقبل من 
خالل تسيير 3 رحالت اسبوعيا إلى 
روما من مبنى الشيخ سعد للطيران 
العام إلى مطار ليوناردو دي ڤينشي 
فيوميتشيانو الدولي في روما لتكون 
روما احملطـــة األوروبية الثانية في 

شبكة اخلطوط الوطنية. اخلطوط الوطنية تتحضر لدخول القارة العجوز من البوابة التركية وااليطالية

مطار ليوناردو دي ڤينشي في روما يستقبل طائراتها نهاية مايو المقبل

»الوطنية« تقدم مقاعد أولى رحالتها إلى إسطنبول بـ 59 دينارًا


