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ارتفاع نسبة الحجوزات على الدرجة األولى لدى شركات الطيران بنسبة %15 
قالت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر 
ان حجوزات التذاكر في شركات الطيران على فئة 
الدرجة االولى شهدت ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة 

مع العام املاضي.
واضافت املصادر ان املوسم احلالي شهد حتسنا 
ملحوظا في س���وق احلجوزات مما يدعم فكرة ان 
القطاع السياحي السيما النقل اجلوي يشهد حتسنا 

خالل العام احلالي، كما توقعت العديد من شركات 
الطيران واحتاد النقل اجلوي العاملي.

وتوقعت املصادر ان يساهم هذا النمو في دفع 
شركات الطيران الى رفع اسعار التذاكر في الفترة 
القادمة السيما ان معظم الشركات عانت األمّرين 
من االزمة املالية العاملية واملش���اكل االخرى التي 

عصفت بقطاع النقل اجلوي.

مطار الكويت الدولي يشهد اقباال من املسافرين الى بيروت والقاهرة ودمشق

بيروت احملطة املفضلة للسائح الكويتي

ملعب فيكتوريا للجولف اسطنبول احملطة الرائجة خالل املوسم احلاليماليزيا اكثر احملطات االسيوية اقباال

ارتفاع كلفة استرجاع التذاكر يزعج املسافرين

نزار الصحاف 

ملعب فيكتوريا للجولف..
سياحة ورياضة في سريالنكا

ارتفاع تكلفة استرجاع قيمة التذاكر
مسؤولية المسافرين أم شركات الطيران؟

تتمتع جزيرة سريالنكا باجلبال اخلضراء اليانعة 
التي تطل على بحيرة هادئة واألشجار الرائعة التي 
حتيط بالطرق اخلضراء واألوجه الباسمة واإلقامة 
الفاخرة وسباحة االسترخاء والتدليك باألعشاب، 

ما يجعلها املكان املثالي لهواة اجلولف.
ويعد منتجع فيكتوريا للجولف والذي يقع بالقرب 
من كاندي في وسط جزيرة سريالنكا املكان األمثل 
لهواة ومحبي رياضة اجلولف بفضل الطبيعة الساحرة 

واملساحات اخلضراء الشاسعة.
وقال الرئيس السابق لالحتاد البريطاني ملهندسي 
مالعب اجلولف وصاحب عشرة كتب عن اجلولف، 
والذي صمم ملعب فيكتوريا للجولف دونالد ستيل: 
»هن����اك بعض مالعب اجلول����ف التي حتتوي على 
تضاريس ملتوية رائعة تنتشر فوقها احلفر، وهناك 
بعض املالعب التي تتسم باخللفيات اخلالبة للجبال 
والبحي����رات، والتي تضفي مزي����دا من اإلثارة على 
املناظر، إال أن ملعب فيكتوريا للجولف بالقرب من 

كاندي، يتميز بكل هذه املزايا معا«.
من جهة أخرى أوضحت هبة اهلل الغيص املنصوري 
مديرة مكتب سريالنكا لترويج السياحة في الشرق 
األوسط، قائلة: »تعد سريالنكا مركزا ممتازا ملمارسة 
رياضة اجلولف، كما تعتبر منتجعا مميزا لألس����ر 
والعائالت م����ن الباحثني عن مكان لقضاء فترة من 
الهدوء واالسترخاء وبفضل األسعار املعقولة واملناخ 
الرائع في جزيرة سريالنكا والطبيعة اخلالبة التي 
متيزها، قامت املنتجعات الرياضية بتوفير كل السبل 
لألفراد من الس����ائحني لالستمتاع بأوقاتهم وقضاء 

أيام سعيدة«.
يحتوي مبنى »تاماريند لودج« على خمس غرف 
نوم ويقع على ارتفاع 100 متر فوق سد فيكتوريا 

ويحتوي على بركة خاصة رائعة.
كما يتميز املنتجع الذي تصل مساحته إلى 500 
فدان بالعديد من املباني األخرى التي توفر الراحة 
واخلصوصية، ويعد املكان األمثل حملبي الطبيعة 

والباحثني عن الراحة واالس����ترخاء واالس����تمتاع 
بالطبيعة والبعد ع����ن توترات املدينة حيث ميكن 
للسائح ركوب اخليل وخوض مغامرة الغابات العميقة 
تعيش فيها أكثر من 70 فصيلة من الطيور والغزالن 

والقرود الغريبة.
وبدأت لعبة اجلولف في سريالنكا منذ قرن مضى، 
في »جاول فايس جرين«، في قلب كولومبو، كما أنشأ 
البريطانيون الذين أتوا باللعبة ثاني أقدم املالعب 
في آس����يا وثالث أقدم ملعب جولف في العالم وهو 

»نادي كولومبو امللكي للجولف« في عام 1880.
التاريخية على  البط����والت  وحتتوي مالع����ب 
خماسيات البار الطويلة ورباعيات البار املستطيلة 
تقريب����ا، كما يقدم امللعب حتدي����ا باحلفر العميقة 

ومخاطر املاء.
ولم يقتصر تراث اجلولف البريطاني في سريالنكا 
على كولومبو حيث يعد امللعب اجلميل أسفل أعلى 
جبل في سريالنكا أحد املالعب التي تتميز باملناظر 

الطبيعية األروع في العالم.
يقع امللعب على بع����د 160 كم و1890 مترا أعلى 
مستوى سطح البحر في منتجع تل »نوراليا«، ويقع 
أغلب امللعب داخل املدينة، كما يقع في قلب مزارع 
الش����اي الغناء التي كانت س����ببا في شهرة الشاي 

السيالني حول العالم.
أما أحدث مالعب اجلولف في سريالنكا فهو ملعب 
جولف بار 18، 72 حفرة خارج كولومبو مباشرة، كما 
تبلغ مس����احة ملعب »جولف حافة املاء« 200 فدان 

وتوجد به العديد من املجاري املائية.
ولن تكتمل زيارة »دولة الش����اي« في سريالنكا 
دون االس����تمتاع بجمال الطبيعة ف����ي باقي أرجاء 
سريالنكا مثل شالالت املياه الساحرة، حدائق التوابل، 
محميات الطيور واحليوانات البرية، رحالت األدغال 
االس����توائية، الش����واطئ الذهبية واإلقامة الفاخرة 
صديقة البيئة، كما تتوافر الش����واطئ اجلميلة في 

كل أنحاء جزيرة سريالنكا.

شهد سوق النقل اجلوي وحجوزات تذاكر الطيران 
ظاهرة ارتفاع تكلفة اس����ترجاع قيمة التذاكر على 
املس����افرين حيث جتاوزت التكلف����ة في حال إلغاء 
املسافرين لرحلتهم ال� 30% من قيمة التذكرة مما أدى 
إلى انزعاج العديد من املسافرين لدى استرجاعهم 

لقيم تذاكرهم امللغاة.
»األنباء« استطلعت رأي العديد من شركات الطيران 
حول هذا االرتفاع في التكلفة واألسباب التي تكمن 
وراءه خالل املوسم احلالي حيث قالت مصادر مطلعة 
في شركات الطيران ان السبب الرئيسي يعود الى 
ان معظم املس����افرين في الكوي����ت يقومون بحجز 
تذاكر وهمية قبل ان يتأكدوا من امكانية س����فرهم 
في مدة صالحية التذكرة لالس����تفادة من األسعار 
املخفضة في الفترة التي تس����بق موسم السياحة 
والسفر ويقومون بإلغاء احلجز قبل 24 ساعة من 
انطالق الرحلة مما يجعل الرحلة تقلع مبقاعد شاغرة 
حيث ان الوقت ال يس����مح للناقلة بتأمني حجز اخر 
عل����ى العديد من احملطات مما دف����ع الى رفع تكلفة 

استرجاع قيمة التذكرة كي يتسنى للناقلة تعويض 
بعض من اخلسائر.

وأكدت املصادر على ضرورة تقيد املس����افرين 
بجدول سفر واضح ومحدد يسمح لهم بتحديد الفترة 
التي يرغبون السفر فيها منذ بداية العام ويقومون 
باحلجز على هذا األساس مما يوفر على املسافرين 

وشركات الطيران على حد سواء.
وأوضحت املصادر ان معظم ش����ركات الطيران 
تعاني من صعوبات مالية بسبب األزمة املالية العاملية 
والذي يعتبر السبب الثاني والرئيسي لرفع تكلفة 

استرجاع قيمة التذاكر.
يذكر ان العديد من شركات الطيران اشتكت من 
احلجوزات العشوائية واإللغاءات املتكررة مطالبة 
املسافرين بوضع خطط متكاملة لسفرهم خالل السنة 
األمر الذي يس����اهم في توفي����ر الوقت واجلهد على 
الطرفني أسوة بالدول األوروبية والشعوب املتطورة 
التي تقوم بتحديد مكان وزمان س����فرها قبل فترة 

طويلة وتقوم بجميع التحضيرات الالزمة.

تجاوزت الـ 30% من سعر التذكرة في الفترة الحالية

»الجزيرة« تطلق حجوزاتها على أبوظبي
بـ 21 ديناراً خالية من الضرائب

قدمت »طي���ران اجلزيرة« عرضا 
س���عريا ثانيا خالل اس���بوع واحد 
ش���مل العديد من احملطات رغم بدء 
موسم التشغيل وارتفاع الطلب على 
احلجوزات بس���بب ب���دء املصطافني 
بالتوجه الى محطاتهم املفضلة، وشمل 
عرض اجلزيرة كال من ابوظبي ب� 21 
دينارا، البحرين ب� 12 دينارا، الدوحة 

ب� 14 دينارا، دبي ب� 11 دينارا والرياض 
ب� 31 دينارا، وجميع االسعار خالية 

من الضرائب.
وس���بق الع���رض احلالي عرض 
قدمته »اجلزيرة« على شكل مجموعة 
العربي  حزم ش���مل منطقة اخلليج 
وال���دول العربية والهند بأس���ع���ار 

تنافسي���ة.

كما قدمت الناقلة عرضا مع شركة 
»اكتوب���وس ترافل« يش���مل جائزة 
للمسافرين على منت رحالت الشركة 
الذين حجزوا عطالت الصيف خالل 
اشهر يونيو ويوليو واغسطس وهي 
فرصة للفوز بعطل���ة مجانية ثانية 
تش���مل تذكرتي س���فر على الدرجة 

السياحية لكل منهما.

باالضاف���ة الى اقام���ة ملدة ليلتني 
في فن����دق ارب���ع جنوم في عم���ان 
وبي����روت ودمش���ق ودبي او ش���رم 

الشي���خ.
وكانت »طيران اجلزيرة« واصلت 
تقدمي العروض السعرية على مختلف 
احملطات باالضافة الى رفعها للحمولة 

املجانية الى 40 كيلوغراما.

 الصحاف لـ »األنباء«: المحطات التقليدية ظلت دون منافس
غادر عدد كبير من السياح 
الكويت  إلى خارج  الكويتيني 
لقضاء إجازة الصيف مبتعدين 
عن هم���وم العم���ل ودرجات 
احل���رارة العالية الس���يما ان 
درجة احلرارة جتاوزت امس 

األول ال� 50 درجة.
ورغ���م الع���دد الكبير من 
احلمالت اإلعالمية والترويجية 
لدول العالم التي سبقت موسم 
السياحة احلالي اال ان متابعني 
في شركات السياحة والسفر 
قالوا ان املوسم احلالي بقي دون 
تغيير مقارنة باملواسم السابقة 
رغم وجود انتعاش طفيف عن 
السنة املاضية لتحسن املزاج 
النفسي للمسافرين والذي ساء 
العام املاضي بس���بب األزمة 
الى  العاملية. مشيرين  املالية 
ان معظم احلمالت الترويجية 
الت���ي قام���ت به���ا الدول في 
الكويت لم ت���الق األص���داء 

املتوقع��ة.

توت توت... عابيروت

واصل���ت محط���ة بيروت 
االستحواذ على األفضلية بني 
احملطات املفضلة لدى السائحني 
الكويتيني بس���بب االستقرار 
األمني الذي شهده لبنان خالل 

السنتني املاضيتني.
وقال مدير تطوير األعمال 
في ش���ركة الوس���يط خلدمة 
السياحة والسفر نزار الصحاف 
إن معظم السائحني الكويتيني 
ميتلكون منازل في لبنان مما 
يجعلهم يضعونها كمحطة أولى 
في جدول رحالتهم السيما أن 

الكويت حملت عنوان )ماليزيا 
ترولي آسيا( � ماليزيا.. آسيا 
احلقيقية � وتعاقدت مع العديد 
من شركات السياحة والسفر 
احمللية لزيادة عدد السائحني 

الكويتيني الى ماليزيا.
وعن مدى إقبال السائحني 
الكويتيني عل���ى هذه احملطة 
قال الصحاف ان املسافرين الى 
ماليزي���ا تقريبا حافظوا على 
نفس العدد مقارنة بالسنوات 
املاضية ولفت���رات قصيرة ال 
تتجاوز في معظمها االسبوع 

وتعود لشباب )عزاب(.
الرئيسي  وقال ان السبب 
لعدم حتقي���ق احلملة لنجاح 
كبير ف���ي الس���وق الكويتي 

العربي���ة والقريبة  احملطات 
كانت املفضلة بني السائحني 
للعام احلالي مما جعل بيروت 
تتبوأ املركز األول إضافة إلى 
كل من القاهرة ودمشق وعمان 

واسطنبول.

من الخليج.. إلى المحيط

وشهدت العديد من احملطات 
في دول املغرب العربي إقباال 
من قبل السائحني خالل املوسم 
احلالي رغم وج���ود رحلتني 
مباشرتني أسبوعيا تقوم بهما 
اخلطوط اجلوية التونسية بني 
الكويت ودول املغرب العربي 

بحسب املصادر ذاتها.

ماليزيا )ترولي آسيا(.. 
والكويتيون اختاروا الدول 

القريبة

اطلقت ماليزيا حملة ترويج 
س���ياحي كبيرة ف���ي الفترة 
التي سبقت املوسم السياحي 
الكويتيني  لتحفيز املواطنني 
واحلملة شملت دوال اخرى غير 

رغم مساهمة وزيرة السياحة 
املاليزية فيها من خالل زيارتها 
األخيرة للكويت يعود بالدرجة 
األول���ى إلى طبيعة الس���ائح 
الكويتي � املتطلب جدا � والذي 
يفضل احلمالت الترويجية التي 
تعود فقط � للسائح الكويتي 
وحده � وال تشمل كل العالم. 
البعيدة  مضيفا ان املس���افة 
ودخول شهر رمضان املبارك 
في الفت���رة ذاتها جعل جناح 
احلمل���ة متواضعا. مش���يرا 
السائح  الى وجود عادة لدى 
الكويت���ي تتمثل في تفضيله 
حملطة واحدة وتردده املستمر 

عليها.
احملط���ات  ان  وأض���اف 

القريبة هي التي كانت سائدة 
السيما تلك احملطات العربية 
واإلسالمية كالقاهرة وبيروت 
واس���طنبول ودمشق وعمان 

إضافة الى الدول اخلليجية.

تايلند.. السياح يفضلون »تي 
شيرت« أبيض

وأضاف الصحاف ان محطة 
تايلند شهدت انخفاضا في عدد 
السياح املتوجهني الى بانكوك 
لسببني رئيسيني األول يعود 
السياس���ية  الى االضطرابات 
التي شهدتها البالد خالل الفترة 
املاضية مشيرة الى ان الوضع 
األمني من اهم املؤشرات حلركة 

السياح في العالم.

جائزة عطلة مجانية لمسافري الناقلة

هل نجحت حمالت الدول الترويجية في جذب السائح الكويتي في موسم 2010؟


