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رئــيـس  كــشـــــف 
الرحـــات اخلاصة في 
طيران الشرق األوسط 
»امليدل ايست« جورجس 
فرح عـــن مجموعة من 
عـــروض العطات التي 
تقدمها الناقلة اللبنانية 
للســـائحني اخلليجيني 
بشكل عام والكويتيني 
بشكل خاص من خال 
املوقع االلكتروني للناقلة 
الوطنية او عبر وكات 

السياحة والسفر.
وقال فرح في تصريح 

خـــاص لـ »األنباء« خال مشـــاركته في 
احلفل السنوي الذي اقامته شركة طيران 
الشـــرق االوسط »امليدل ايست« ووزارة 
الســـياحة اللبنانية األسبوع املاضي ان 
العروض تشمل حجوزات كاملة لتذكرة 
السفر ذهابا وإيابا واالقامة في احد فنادق 
بيروت ذات النجوم اخلمسة والتوصيل 

من املطار.
وبني ان معظم املســـافرين الكويتيني 

ميلكون منازل في لبنان 
لذلـــك تكـــون اخلدمات 
املطلوبة عبر العطات 
مرتكزة علـــى خدمات 
الليموزيـــن والتوصيل 
مـــن املطـــار، باالضافة 
الى جوالت سياحية في 
املناطق اللبنانية والتي 
تتضمن تأمني ســـيارة 
مـــع ســـائق للتنقل في 

لبنان.
وكشف فرح عن آخر 
عـــروض عطات امليدل 
ايست من الكويت املتمثلة 
في عرض الربعة ايام وثاث ليال مع توفير 

سيارة ابتداء من 110 دنانير.
وكانت اخلطوط اجلوية اللبنانية »امليدل 
ايست« ووزارة السياحة اللبنانية قد أقامتا 
احلفل الســـنوي لتكرمي وكاء السياحة 
والسفر االســـبوع املاضي حضره وكاء 
السياحة والسفر في الكويت وممثلون عن 
وزارة السياحة اللبنانية وموظفو امليدل 

ايست من املكتب الرئيسي في بيروت.

»اإلماراتية« تروج محطتها الجديدة في أمستردام عبر إقامة مجانية في دبي
بعد تسيير رحاتها اجلديدة إلى أمستردام، قدمت طيران اإلمارات للمسافرين 
في الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال إقامة فندقية مجانية في دبي للمسافرين 
من الكويت عند سفرهم إلى او من أمستردام عن احلجوزات لغاية نهاية الشهر 

اجلاري.
وقالـــت مصادر مطلعة إن عروض »اإلماراتية« تندرج حتت إطار تشـــجيع 
السياحة إلى دبي وفي الوقت نفسه ترويج احملطة اجلديدة التي تصل اليها في 

أمستردام من خال اقامة في فندق جميرا أبراج اإلمارات.

عطالت »امليدل ايست« بـ 110 دنانير الى لبنان فندق شاجنيرال مسقط واطاللة سياحية جذابة

قطارات جنوب افريقيا ومتعة املناظر الطبيعية اخلالبة

جورجس فرح

فرح لـ »األنباء«: عطالت »الميدل إيست« متنوعة 
وآخرها عرض بـ 110 دنانير ألربعة أيام »عطالت الكويتية« تطلق مسقط ابتداًء من 135 دينارًا

ألربعة أيام في فندق »شانجيرال مسقط«
قدمت »عطات الكويتية« 
عرضا جديدا شمل محطتني 
األولى في ســـلطنة عمان، 
والثانية فـــي إمارة دبي في 
فندق اتانتس وشمل العرض 
األول في السلطنة والذي حمل 
عنوان »شاجنيرال مسقط« 
إقامـــة ملدة أربعـــة أيام في 
منتجـــع شـــاجنيرال ابتداء 
مـــن 135 دينـــارا خالية من 

الضرائب.
وكانت »العطات« قدمت 
العرض ذاته فـــي أكثر من 

مناسبة بسبب جناحه الكبير 
وحتقيقه حلجوزات عالية 
الســـيما مع احتال سلطنة 
عمان ملراتب سياحية متقدمة 
عامليا وخليجيا في السنوات 
املاضيـــة من حيث  القليلة 
الســـياحية  التحتية  البنى 
الترويجيـــة  واحلمـــات 

والعروض التشجيعية.
وقدمت »العطات« عرضا 
جديدا علـــى دبي ابتداء من 
103 دنانيـــر خاليـــة مـــن 
الضرائب شاما اإلقامة في 

فندق اتانتس دبي وتذكرة 
السفر.

احملطـــات  وتنوعـــت 
الســـياحية للموسم احلالي 
رغم قصـــر فتـــرة االجازة 
بســـبب قدوم شهر رمضان 
املبارك خـــال فترة االجازة 
بحســـب مصادر مطلعة في 
وكاالت السياحة والسفر التي 
اوضحت ان احملطات التقليدية 
في دبـــي وبيروت والقاهرة 
واإلسكندرية ودمشق بقيت 
على حالها من حيث الطلب 

مع دخول محطة جديدة بقوة 
على هذه احملطات الســـيما 
احملطات املختلفة في تركيا 

كاسطنبول وانطاليا.
وقالت املصادر ان توفير 
رحات على احملطات التركية 
اضافة الى احلمات الترويجية 
التي تقوم بها تركيا ساهمت 
بصورة كبيـــرة في تعزيز 
توجه الســـياح الـــى تركيا 
باإلضافة الى سنغافورة بعد 
ان قامت بحمات ترويجية في 
الكويت والتعاقد مع العديد 

من مكاتب السياحة والسفر 
بشأن هذا املوضوع.

وأضافـــت املصـــادر ان 
احملطات االوروبية التقليدية 
الكويتيني بقيت  للسائحني 
على حالها دون تغيير في روما 
ولندن وجنيڤ وڤيينا السيما 
بعد تسيير اخلطوط اجلوية 
الوطنية ألولى رحاتها الى 
ڤيينا نهاية االسبوع املاضي 
بعد أن سيرت في وقت سابق 
رحات الى العاصمة التركية 

اسطنبول. 

تقدم عرضًا لفندق اتالنتس دبي بـ 103 دنانير مع تذكرة السفر 

قطارات جنوب أفريقيا للتنقل والسياحة
القطارات  بــــدأت رحــــات 
البخارية فــــي جنوب افريقيا 
منذ مــــا يزيد على نصف قرن 
ولم تخل هذه الرحات من متعة 
رؤية املناظر الطبيعية اخلابة 
واالستجمام والترفيه لتحمل 
في طياتها بذورا ســــياحية قد 
تشكل عائدا كبيرة للدولة في 

حال استغالها.
حيــــث الزمــــت احلكومــــة 
القطارات  اإلفريقية شــــركات 
بتطوير رحاتهــــا وقطاراتها 
وجتهيزهــــا علــــى درجة أكبر 
مــــن الرفاهية لتواكــــب أفكار 

السائح. 
وحققت هــــذه القطارات ما 
يشبه املعجزة فعلى قاطراتها 
تتــــوزع أكثر الغــــرف فخامة 
لتضاهــــي افخــــر الفنادق في 

العالــــم، ويقوم علــــى خدمة 
ركابها فريق متمرن على أصول 
الضيافــــة واخلدمة كما يعمل 
أشــــهر الطباخــــني على تقدمي 
أشــــهى الوجبات ومبا يناسب 

كل األذواق.
وتتنوع الفترة الزمنية لهذه 
الرحات حيث تتراوح بني يوم 
الى جانب  واحد وأســــبوعني 
قيام هذه القطــــارات برحات 
ســــنوية خاصة حيث تنطلق 
في شهر يوليو من كيب تاون 
باجتاه دار السام في تنزانيا 
ملسافة 6100 كم وملدة 13 يوما، 
وأخرى إلى ناميبيا في شــــهر 
إلى ثاث  »مايو«، باإلضافــــة 
رحات ســــنوية لعشاق لعبة 
الغولف تدعى سفاري غولف، 
أحداها في شهر »أبريل« وأخرى 

في »أغســــطس«، والثالثة في 
»ديسمبر« مير بها املسافر على 
أهــــم ماعب غولف في جنوب 
أفريقيــــا خال رحلــــة تضم 

الرفاهية واملتعة والترفيه.
الرحلة بني مدينة  وتعتبر 
كيب تاون في جنوب أفريقيا 
وشاالت فيكتوريا في زمبابوي 
من اشــــهر هذه الرحات حيث 
تتم علــــى مرحلتني من خال 
وقفة في مدينة بريتوريا. ليكون 
إلى مدينة كيب  الوصول أوال 
تــــاون والتجول فــــي أرجائها 
واكتشــــاف معاملها وشوارعها 

والتبضع من أسواقها.

من كيب تاون إلى بريتوريا

املمتدة  الواسعة  املساحات 
من حقول العنــــب هي أول ما 

ســــيعترض طريق القطار في 
بداية رحلته قبل أن يتجه صعودا 
متسلقا اجلبل إلى ارتفاع 1220 
مترا عن سطح البحر، التغير 
في املناظر الطبيعية بعد تسلق 
قمة اجلبل هو أول ما سيلحظه 
املسافر، فاأللوان اخلضراء في 
إلى  املناطق الساحلية تنقلب 
ألوان املناطق الداخلية اجلرداء، 
حيث تنبسط األراضي بشريط 
مييز اجلنوب األفريقي والذي 

ميتد حتى أثيوبيا. 
وفي اليــــوم الثاني للرحلة 
يصــــل القطار في الصباح إلى 
فــــي كيمبرلي  محطته األولى 
مدينة األملاس الشهيرة، وعادة 
ما يدعى املسافرون لقضاء اليوم 
فــــي هذه املدينــــة برفقة دليل 

سياحي.


