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طيران برلين تعلن عن إطالق  رحالت مباشرة إلى دبي
 أعلنت شركة طيران برلني، أمس 
ع���ن إطالق رحالت جوية مباش���رة 
بني دبي وبرلني. وأفادت الشركة بأن 
اخلط اجلوي اجلديد من املؤمل أن يبدأ 

تشغيله في 3 نوفمبر القادم..
التي  وس���تعزز اخلدمة اجلديدة 
ق���ام باإلعالن عنه���ا كل من يواخيم 

هونولد، الرئيس التنفيذي لش���ركة 
طيران برل���ني، وكالوس فوفورايت 
عمدة مدين���ة برلني، والدكتور راينر 
ش���فارتس، الرئيس التنفيذي ملطار 
العربية  التجارية  العالق���ات  برلني، 
األملانية، فضال عن حركة الس���ياحة 

الترفيهية من وإلى إمارة دبي.

»عطالت الكويتية« تقدم شرم الشيخ 
ألربعة أيام ابتداًء من 160 دينارًا

قدمت اخلطوط اجلوية الكويتية من خالل ذراعها »العطالت« 5 مدن 
جديدة للسياح الراغبني في قضاء إجازات قصيرة وممتعة مبتعدين عن 

هموم حجوزات الفنادق والتذاكر والتنقالت في البلد املقصود.
وعرضت العطالت 3 مدن مصري����ة باإلضافة إلى عرضها التقليدي 
في دبي وبيروت بأسعار تشجيعية ضمت حجوزات التذاكر والفنادق 
حيث عرضت الناقلة الوطنية للكويت مدينة ش����رم الشيخ ملدة 4 أيام 
ف����ي فندقي ماريوت ونوفاتل ابتداء من 160 دينارا خالية من الضرائب 
فيم����ا قدمت عرضها على مدينة االس����كندرية ألربعة أيام ابتداء من 96 
دينارا خالية من الضرائب في فندق شيرتون املنتزه وفندق شيراتون 

جرين بالزا بحسب مصادر مطلعة في )العطالت(.
أما القاهرة املدينة احلاضرة دائما على عروض »العطالت« فقدمتها 
الناقل����ة ملدة 3 أيام في 4 فنادق مختلفة ابتداء من 115 دينارا خالية من 
الضرائب. أم����ا فيما يخص عرضي الناقلة ف����ي مدينتي دبي وبيروت 
فقدم����ت العطالت عرضا على العاصم����ة اللبنانية بيروت في 4 فنادق 
مختلفة وملدة 3 أيام ش����ملت كورال احلمرا وراديس����ون بلو مارتينيز 

ورمادا وسفير ابتداء من 87 دينارا خالية من الضرائب.
كما قدمت حجوزاتها على دبي في عشرة فنادق مختلفة وملدة 3 أيام 

أيضا ابتداء من 65 دينارا خالية من الضرائب.
وقالت املصادر ذاتها ان العطالت في »الكويتية« سعت على مدى أكثر 
من سنة لتقدمي محطات متنوعة وأسعار معقولة لعروضها تتناسب مع 
تطلعات السائح الكويتي ومتطلباته في قضاء أوقات قصيرة وممتعة 

تبعده عن ضغوط العمل. 
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر 
ان موسم الصيف جاء مبكرا هذه السنة متوقعة ان ينتهي مبكرا أيضا 

بسبب اقتراب شهر رمضان املبارك وتقاطعه مع موسم الصيف.
وتوقع����ت املصادر ان يكون املوس����م احلالي قصيرا ومقتصرا على 
احملطات القريبة لرغبة الكويتيني في قضاء ش����هر رمضان املبارك بني 

األهل واألقارب. 

خمس مدن على جدول عطالتها

عروض خاصة لطيران ناس لرحالت العمرة

برلني مقصد سياحي متميز بأسعار معقولة جذور تاريخية فريدة لبرلني 

»اجلزيرة« مستمرة في عروضها الترويجية لوجهاتها الرئيسية شرم الشيخ.. عروس البحر األحمر

طيران اإلمارات تهبط في براغ يوليو املقبل

»طيران ناس« تقدم جدة والرياض
بـ 19 دينارًا لالتجاه الواحد

قدم���ت »طي���ران ن���اس« 
الس���عودية عرضا من مطار 
الكويت الدولي شمل محطتني 
رئيسيتي��ن في اململكة العربية 
ف�����ي مدينتي  الس���عودي��ة 
الرياض وج���دة ابتداء من 19 
دينارا خالية م���ن الضرائب 

للجهة الواحدة.
وكش���فت مصادر مطلعة 
السياحة والسفر  في وكاالت 
عن ان الع���رض الذي قدمته 
الناقلة منخفضة التكاليف وفي 
اجتاه واح���د يأتي مع حزمة 
من العروض اخلاصة بالعمرة 
الناقلة لتعبئة  والتي تسعى 

مقاعدها من خاللها.
وتخطط »طي���ران ناس« 
الفتتاح محطات جديدة خالل 
العام احلالي انطالقا من مقري 
تش���غيلها في الرياض وجدة 
كان آخره���ا اطالق رحلة الى 
مدينة حلب السورية اضافة 
الى ط���رح وجهات جديدة في 

اخلرطوم والهند.
ومن اجلدير بالذكر أن شركة 

طيران ناس والتي بدأت رحالتها 
اجلوية منذ قرابة ثالث سنوات 
وحتديدا في شهر فبراير 2007 
قد قامت بنقل نحو 3.5 ماليني 
مس���افر مما جعلها مميزة في 

مجال خدمات الطيران الذكي، 
كما أن معدل رحالتها اجلوية 
يبلغ 650 رحلة أسبوعيا إلى 
24 وجهة مختلفة داخل وخارج 

اململكة العربية السعودية«.

»طيران اإلمارات« تستعد إلطالق خدماتها
 إلى العاصمة التشيكية يوليو المقبل

كثفت طيران اإلمارات استعداداتها إلطالق خدماتها إلى العاصمة التشيكية براغ 
في في بداية يوليو املقبل، ونظمت مؤخرا في قصر زوفني في براغ مؤمترا صحافيا 

حضره العديد من وسائل اإلعالم التشيكية.
هذا، وتنقل طيران اإلمارات حاليا الركاب من اجلمهورية التشيكية على رحالتها 
إلى ومن ڤيينا وفرانكفورت وميونيخ، وستش����غل الناقلة على وجهة دبي � براغ 
طائ����رة إيرباص 200A -330 بتوزيع الدرجت����ني: 27 في درجة رجال األعمال و251 

في السياحية.
وقال نائب رئيس أول دائرة العمليات التجارية في طيران اإلمارات ريتشارد فون 
أثناء املؤمتر الصحافي »نحن س����عداء جدا لوجودنا هنا في براغ قبل ستة أسابيع 
من انطالق خدماتنا إلى هذه املدينة اجلميلة من دبي. وتعتبر براغ واحدة من ست 

وجهات جديدة أعلنت طيران اإلمارات عن إطالق خدماتها إليها خالل العام 2010.
لق����د حرصنا على إط����الق خدمتنا إلى جمهورية التش����يك ونحن على ثقة بأن 
خدماتنا املقبلة ستساهم بش����كل فعال في حتقيق فوائد كبيرة وفورية لالقتصاد 
التش����يكي نس����بة إلى فرص العمل واألعمال التجارية والسياحية التي ستوفرها 

هذه اخلدمات«.
وفي س����ياق حتضيرات طيران اإلمارات إلطالق خدمتها اجلديدة، قامت الناقلة 
مس����اء األربعاء بتنظيم عرض نقال مميز في قص����ر زوفني في براغ إللقاء الضوء 
على خدماتها ومنتجاتها املتفوقة وشبكة خطوطها املتنامية سريعا أمام نحو 500 

من ممثلي صناعة السفر.
ووفقا للتقارير الصادرة عن الس����فارة التشيكية في العاصمة أبوظبي، وصلت 
قيمة التبادل التجاري، في العام 1993، بني جمهورية التشيك ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة إلى نحو 26 مليون دوالر. وارتفع هذا املبلغ، في العام 2008، إلى مستويات 

قياسية حيث وصل إلى 678 مليون دوالر.

»برلين«.. مدينة الترفيه العصري واألسطوري 
التنوع هو شعار برلني بدءا من املطاعم والعروض الترفيهية ومرورا باألزياء 
واملوس���يقى، حيث ينبهر زوار برلني باملش���هد الليلي األسطوري لهذه املدينة 
وجتربة التس���وق الرائعة التي توفرها لزائريها، فضال عن جذورها التاريخية 

الفريدة التي ترجع الى سنوات عدة. 
وتشتهر برلني بكونها مقصدا سياحيا متميزا وبأسعار معقولة سواء رغب 
الزائر باإلقامة في فنادقها أو شراء تذاكر االحتفاالت املقامة فيها أو حتى تناول 
فنج���ان قهوة في أحد مقاهيها، حيث ميكن ل���زوار مدينة برلني احلصول على 

الكثير من املزايا مقابل ما يدفعونه من مال.
وتنظم في برلني رحالت س���ياحية خاصة باألطف���ال وعوائلهم الى العديد 
من أماكن التس���لية واحلدائق الترفيهية ف���ي البالد، كمركز »إف إي زد برلني«، 
أكبر مركز ترفيهي عائلي وش���بابي غير ربحي في أوروبا، أو مركز »ليغو الند 
ديس���كفري«. فضال عن ذلك، يتوافر في املدينة العديد من املس���ارح واملتاحف 

التي تستحق الزيارة أيضا.
فاملزيج الفري���د للحياة احلضرية املزدحمة وواحات الهدوء تعد س���مة من 
س���مات برلني العديدة، فهي التي تزخر مبجموعة واس���عة من احلدائق العامة 
والغابات اخلضراء، إلى جانب عشرات البحيرات واألنهار، ولذا تعد برلني أكثر 

املدن خضرة في أملانيا. 
وتضم برلني ما مجموعه 2.500 منطقة خضراء مفتوحة للعامة، والتي تعد 
املكان األمثل لالس���ترخاء والرياضة والترفيه، ولكن ذلك ال يعد امليزة الوحيدة 
التي تزخر بها برلني، فالبيئة، واملرافق الصديقة للبيئة، واالستدامة تعد شكال 

من أشكال احلياة في هذه املدينة املتروبولية.
وتشهد برلني على مدار العام إقامة العديد من عروض األزياء التي جتتذب إليها 
قدرا كبيرا من املهتمني بهذه الصناعة على املس���توى العاملي. وبرلني، العاصمة 
األوروبي���ة لإلبداع، كما هو معروف عنها، هي املكان الذي ميكن أن يتحقق فيه 
قدر كبير من اإلجناز باالعتماد على موارد قليلة، فاملصممون الشباب من جميع 
أنح���اء العالم يأتون إليها بحثا عن النجاح في عالم األزياء، لم ال وهي تضم ما 

يزيد عن 800 دار لألزياء التي تقدم كل ما هو جديد في عالم األزياء؟!
وتقدم العاصمة األملانية برلني الكثير من الفعاليات الليلية للراغبني بقضاء 
أوق���ات ممتعة في املدين���ة، فبرلني مفتوحة على مدار ال� 24 س���اعة في اليوم، 
وميكن لزوارها التمتع بالرقص حتى س���اعات الصباح الباكرة، فاملدينة تضم 
225 ناديا للرقص،  ومعظم هذه النوادي تكون متمركزة في وس���ط برلني، مثل 
حي برنسالور بيرغ، وفريدريش شاين وكروزبيرغ، والسمة اإليجابية األخرى 
لهذه املدينة هي توافر ش���بكة من احلافالت والسكك احلديدية التي تعمل على 

مدار ال� 24 ساعة وفي جميع أيام األسبوع.

»الجزيرة« تعرض مقاعدها على شيراز
بـ 12 دينارًا خالية من الضرائب

واصلت »اجلزيرة« تقدميها للعديد من العروض 
السعرية بشكل أسبوعي ويومي على حد سواء وكان 
آخر عروض الناقلة على 6 محطات مختلفة شملت 
محطة جديدة س����يرت الناقلة أولى رحالتها عليها 

األسبوع املاضي.
وقدمت الناقلة مقاعدها على الهور الباكستانية 
احدث محطات »اجلزيرة« ب����� 18 دينارا خالية من 
الضرائب السيما ان الناقلة تسير 3 رحالت أسبوعيا 

عليها على منت طائرتها االيرباص ايه 320.
كما عرضت الناقلة مقاعدها املتجهة الى مدينة 
شيراز االيرانية ب� 12دينارا ومدينة االسكندرية ب� 
17 دينارا فيما قدمت العواصم العربية في الرياض 
ب� 13 دينارا ودمش����ق ب� 16 دينارا وجميع األسعار 

خالية من الضرائب.

وش����مل العرض جوهرة اخلليج دبي ابتداء من 
12 دينارا خالية من الضرائب ليكون سعرها األكثر 
تنافسية على هذا احملطة التي تشهد أشرس منافسة 
بني احملطات املختلفة بس����بب كث����رة عدد الناقالت 
وشركات الطيران العاملة بني الكويت ودبي والتي 

يتجاوز عدد رحالتها اليومية ال� 24 رحلة.
وكانت »اجلزيرة« أطلقت االسبوع املاضي أولى 
رحالتها الى مدينة الهور الباكستانية حيث حجز 
أكثر من 118 مسافرا على منت رحلة الشركة الى احملطة 
اجلديدة لتكون بذلك نسبة االشغال قد جتاوزت ال� 
75%. واستفادت الناقلة في اختيار احملطة اجلديدة 
من عدد الوافدين الباكس����تانيني في الكويت الذين 
يتجاوز عددهم ال� 16 ألفا اضافة الى االس����تثمارات 

الكويتية في الباكستان واألعمال هناك.


