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»االتحاد« تعرض مقاعدها المتوجهة إلى مدينة كراتشي بـ 81 دينارًا
قدمت طيران االحتاد عرضا سعريا على 
رحالتها املنطلقة م���ن مطار الكويت الدولي 
شملت العديد من احملطات معظمها لرحالتها 
املتوجهة الى دول آس���يا حيث قدمت الناقلة 
التابع���ة إلمارة أبوظبي عرض���ا على مدينة 
الهور الباكستانية ابتداء من 90 دينارا خالية 
من الضرائب فيما قدمت مدينة كراتشي ب� 81 

دينارا. وشمل العرض مدينة مومباي الهندية 
ب� 85 دينارا فيما قدمت مدينة بانكوك ب� 130 
دينارا وجميع األس���عار خالية من الضرائب 
وجاء االرتفاع في أسعار محطة بانكوك بسبب 
االقبال على هذه املدينة اآلس���يوية الرائعة 
من قبل السياح اخلليجيني من مختلف دول 

املنطقة.

 »الهولندية« تقدم مقاعدها الى لندن 

ناطحات السحاب في فرانكفورت ونهر املاين في استقبال الزوار مقاه قدمية وحديثة في املدينة العريقة

بيوت عريقة ومطاعم مختلفة تناسب كافة االذواقمتاحف عديدة في املدينة على »ضفة املتاحف« .. وللتسوق في فرانكفورت العديد من املجمعات التجارية

السياحة في فرانكفورت.. فن ورفاهية واقتصاد
أول املناظر التي ستلفت انتباهك 
عند وصولك إلى مدينة »فرانكفورت 
 »Frankfurt am Main« »أم ماي����ن
الس����حاب واألبراج  هو ناطحات 
الشاهقة التي تستقبلك من بعيد. 
وقد تظن لوهلة أن دخولك إلى هذه 
املدينة التي تعتبر العاصمة املالية 
ألملانيا، سيكون عبارة عن جولة بني 
املباني العالية ذات الزجاج البراق، 
إال أنك س����تتفاجأ عندما ترى ما 
تخبئه لك من كنوز ثقافية وأجواء 
تاريخية تعيدك إلى حلظات تتويج 
األباطرة، فهذه  امللوك واختي����ار 
املدينة العاملية املتواجدة في قلب 
أوروبا، ستأخذك في رحلة مثيرة 
على ضفاف نه����ر املاين اجلميل، 
وستجعلك تعيش أجواءها املضيافة 
وتستمتع مبأكوالتها التقليدية بني 
األزقة الضيق����ة والعمارة نصف 

اخلشبية.

في قلب الحداثة

للتعرف على مدينة »فرانكفورت 
أم ماين« بسرعة، ميكنك أن تختار 
واحدة م����ن جولتني: األولى متتد 
لساعتني ونصف الساعة بواسطة 
حافلة حديثة مكيفة يرافقك فيها 
مرشد سياحي وتتضمن جولة على 
األقدام عبر س����احة »رومربيرغ« 
الش����هيرة وزيارة ملن����زل غوته. 
واالخرى تستغرق ساعة واحدة 
الشهيرة جدا  عن طريق احلافلة 
hop-on, hop-off والتي تتألف من 
طابقني، حيث ميكنك استكشاف 
فرانكفورت بنفسك. وتشمل املعالم 
التي ستش����اهدها خالل اجلولة: 
ساحة »رومربيرغ«، كنيسة القديس 
بولس، كاتدرائية فرانكفورت، منزل 
غوت����ه، احلي املال����ي، دار األوبرا 
القدمي����ة، حديق����ة »باملنغارتن« 
النباتية، ضفة املتاحف، ومنطقة 

»زاكسنهاوزن«.
وبش����كل عام، مهم����ا اختلفت 
الطريقة التي ستسلكها للتعرف 
على املدينة، فس����تحظى بال شك 
الرغم  بأوقات جميلة جدا. فعلى 
من أن كاتدرائية فرانكفورت كانت 
لس����نوات عديدة أطول مبنى في 
املدينة، إال أن هناك اليوم عددا ال 

ومبالصقة »بيت غوته« مباشرة 
يقع »متحف غوته« الذي يعرض 
مجموعة واس����عة م����ن اللوحات 
التي متثل حياة غوته  والوثائق 
وأوقاته كما يحتوي على العديد من 
األعمال الفنية، مما يوضح العالقة 
الوثيقة بني األديب والفن والفنانني. 
ومن املعروف عن غوته كشاب أنه 
كان يبحر مع أصدقائه في الكثير من 
األحيان إلى »فرانكفورت- هوست« 
»Frankfurt-Hoechst« ليقض����ي 
املساء في واحد من النزل الكثيرة 
املنتشرة حول ساحة قلعة هوست 
أو للقيام بزيارة مصنع هوس����ت 
للخزف. ولم تتغير البلدة القدمية 
كثيرا منذ أيام غوته. وكنصيحة في 
هذا الصيف: ال تفوت على نفسك 
القيام برحلة بحرية مفعمة باحلنني 
إلى »هوست«، إذ تنطلق القوارب 
من وس����ط املدينة بشكل منتظم 
وحتديدا من جسر »أيزرنة شتيغ« 

 .»Eiserne Steg«
وال ينبغ���ي أن تنهي جولتك 
في فرانكفورت دون تذوق وجبة 
غوته املفضل���ة التي تتألف من 
الصلصة اخلضراء الفرانكفورتية 
مع حلم البق���ر والبطاطا، ومن 
أجل ذلك، ما عليك إال التوجه إلى 
أحد املطاعم املنتشرة في منطقة 
»زاكسنهاوزن«، السيما أن هذه 
املنطقة تزخر بالعديد من احلانات 
واألزقة الضيقة والعمارة نصف 

اخلشبية اجلميلة.

بطاقة توفير خاصة للسياح

بطاقة فرانكفورت هي بطاقة 
توفير رائعة، حيث تس���مح لك 
باستخدام نظام النقل العام في 
املدين���ة مجانا في حني تقدم لك 
العديد من التخفيضات عند دخول 
املتاحف أو القيام بجوالت مشاهدة 
املعالم السياحية وغير ذلك الكثير 
من املمي���زات اجلذابة. وتتوافر 
البطاقات كبطاقات خاصة  هذه 
باألفراد أو املجموعات، كما ميكنك 
احلصول عليها من أحد مكاتب 
االستعالمات السياحية املتواجدة 
في محطة القطارات الرئيسية أو 

في ساحة »رومربيرغ«.

يحصى من املباني احلديثة العالية 
وناطحات السحاب التي تستقبل 
زوار املدينة من بعيد لذا تأكد أن 
تقوم بزيارة إلى منصة املشاهدة 
في »برج املاين«، والتي جتعل املرء 
يلتقط أنفاسه نظرا ملا تقدمه من 
مشهد بانورامي رائع لفرانكفورت 
واملناطق احمليطة بها بارتفاع يقارب 
املائتي متر فوق شوارع املدينة كما 
ميكنك القيام بجولة على األقدام في 
 »Mainhattan« »شارع »ماينهاتن
حيث س����تحظى بفرصة اكتشاف 
فرانكفورت، العاصمة املالية ألملانيا، 
حيث تعد بورص����ة فرانكفورت 

األكثر نشاطا في أملانيا. 
وتت����اح اجلوالت إلى س����وق 
األس����هم األملانية، من يوم االثنني 
وحتى اجلمعة، في الساعة العاشرة 
واحلادية عشرة صباحا والثانية 
عش����رة مس����اء. ويعتبر احلجز 
أمرا ضروريا. وبالنسبة  املسبق 
للمجموع����ات، فينبغي أن تتقدم 
بحجز مسبق قبل أربعة أسابيع. 
وننصح����ك أيض����ا بالتن����زه 
عبر غرب امليناء »فيس����ت هافن« 
وشرق امليناء »است هافن«، فقد 
طال بعض التطور احلضري كال 
من طرفي مدينة فرانكفورت على 
مدى الس����نوات القليلة املاضية: 
مكات����ب حديثة، أبراج س����كنية، 
مطاعم عصرية ومرس����ى صغير 

فستجدها في ساحة »رومربيرغ« 
وبالقرب منها.

ومهما استغرقت جوالتك في 
فرانكفورت، فإنك تستطيع دوما 
احلفاظ على نشاطك وجتديد طاقتك 
من خالل تناول ألذ أطباق الطعام في 
أحد املطاعم في شارع »فرسغاس« 
أو شارع »ش����يلر شتراسه« في 
وس����ط املدينة، حيث ستجد في 
جادتي الطعام هاتني اخلاليتني من 
السيارات مجموعة رائعة من املقاهي 
واملطاعم واحلانات، باإلضافة طبعا 

إلى احملالت التجارية الفارهة.
أما أولئك الذين يعشقون السهر، 
فسيكونون سعداء ملعرفة أن املدينة 
حتفل مبجموع����ة ال حتصى من 
النوادي الليلي����ة واحلانات التي 
يقع معظمها في وسط املدينة أو في 
شارع »هانوار الند شتراسة«، أحد 
الشوارع الرئيسية في فرانكفورت. 
والشيء املؤكد هنا هو أنك ستجد 

بال شك املكان املناسب لك.
ولالبتع����اد ع����ن صخب املدن 
الكبرى ودخول جتربة ممتعة مع 
عدم بذل مجهود كبير، عليك بزيارة 
حديقة احليوانات في فرانكفورت 
»Frankfurt Zoo«، حيث ستتمكن هنا 
من االسترخاء قليال بينما تتجول 
مشيا على األقدام عبر واحدة من 
أقدم حدائق احليوانات األملانية. 
فهذه احلديقة تأسست في عام 1858، 

وهذا ليس بغريب عن مدينة ثقافية 
كفرانكفورت حتتضن دوما املعارض 
واألنشطة الثقافية العاملية. ومن 
أهم املتاحف التي تضمها املدينة، 
 ،»Staedel« »يبرز متحف »شتيدل
الذي يضم مقتنيات تغطي حوالي 
س����بعة قرون من الفن، ومتحف 
 الهندس����ة املعماري����ة األملان����ي

 »Deutsches Architektur Museum«
الذي يعرض الهندس����ة املعمارية 
احلديث����ة األملاني����ة واألجنبية، 
القدمي����ة النح����وت   ومتح����ف 

 »Liebieghaus Skulpturensammlung«
الذي يقدم حملة فريدة من نوعها 
لتط����ور ف����ن النحت م����ع روائع 
التي متث����ل 5000  املعروض����ات 
الف����ن احلديث  ع����ام، ومتح����ف 
 »Museum fuer Moderne Kunst«
الذي يحتوي عل����ى أروع أعمال 
الف����ن األوروب����ي واألميركي من 
حقبة ستينيات القرن املاضي إلى 
االجتاه����ات احلالية للفن العاملي 
املعاص����ر، وقاعة ش����يرن للفن 
التي تسلط   »SchirnKunsthalle«
الضوء على املواضيع الراهنة مثل: 
االنطباعية النسائية، التعبيرية، 

الدادائية والسريالية.
وبالطبع تزخ����ر فرانكفورت 
مبجموعة م����ن البرام����ج الفنية 
واملوسيقية والثقافية، حيث تشتهر 
بوجود عدد من دور األوبرا واملسارح 

يخط منطقة امليناء الغربية، بينما 
متثل منطقة امليناء الشرقية ساحة 
بديلة تضم منافذ املصانع، املسارح 
والنوادي الليلية. وتعتبر النزهة 
عبر هذين اجلانبني من النزهات 

التي يوصى بها جدا.

عالم التسوق والسهر

وتعتب����ر فرانكف����ورت أيضا 
وجهة عاملية للتسوق، فهي تعج 
باألسواق واملراكز التجارية التي 
جتذب إليها محبي التس����وق من 
كل حدب وصوب. وبغض النظر 
عما تبح����ث عنه، فإنك س����تجد 
لذا فإننا ننصحك  ضالتك حتما. 
بدخ����ول عالم التس����وق هذا من 
خالل القيام بنزهة عبر ش����وارع 
التسوق األكثر شعبية في املدينة 
مثل: تسايل، فريسغاس، وشارع 
»غوته شتراسة«، الذي يعتبر أفخم 
شوارع التسوق في فرانكفورت، إذ 
انه يضم أرقى املتاجر احلصرية 

ومحالت املصممني العامليني.
وإذا كنت تبحث عن التسوق 
بتكلفة أقل، فهناك مناطق أخرى 
مثل شارع »شفايتسر شتراسة« 
»Schweizer Strasse« في منطقة 
»زاكس����نهاوزن« وشارع »بيرغر 
شتراس����ة« »Berger Strasse« في 
 .»Bornheim« »منطقة »بورنهامي
أما محالت بيع التذكارات والهدايا 

واكتسبت شهرة كبيرة باعتبارها 
واحدة من أهم حدائق احليوانات 

في أوروبا.
أما حديقة النخيل »باملنغارتن«، 
حديق����ة فرانكف����ورت النباتي����ة 
الشهيرة، فتعتبر من األماكن التي 
تستحق الزيارة. فقد تأسست من 
قبل مواطني فرانكفورت في عام 
1868. هنا س����تتعرف على طائفة 
واسعة من املناطق املناخية داخل 
منطقة احلديقة على مساحة أكثر 
من 200 هكتار و9000 متر مربع 

من املساحة اخلضراء. 
كما ستحظى بفرصة حضور 
واحدة من احلفالت التي تقام في 
جناح املوسيقى في حديقة النخيل، 
حي����ث التزال سلس����لة احلفالت 
الش����عبية التي يطلق عليها اسم 
»جاز في حديقة النخيل«، جتذب 
أس����اطير اجلاز من����ذ العام 1959 
ليعتلوا املنصة. وهناك أيضا الكثير 
من املجموعات املوسيقية التي تقيم 

حفالتها هنا بشكل منتظم.

نهر الثقافة

أما عشاق املتاحف، فسيجدون 
عل����ى ضفاف نه����ر املاي����ن عقدا 
م����ن اللؤلؤ فهن����اك توجد »ضفة 
املتاحف«، حيث تنتشر مجموعة 
متنوع����ة من املتاحف التي حتفل 
باملعروضات واملقتنيات الرائعة. 

الشهيرة، مثل: أوبرا فرانكفورت، 
املسرح اإلجنليزي، األوبرا القدمية. 
وتعتبر أوب����را فرانكفورت جزءا 
ال يتجزأ م����ن احلياة الثقافية في 
فرانكفورت. أما املسرح اإلجنليزي، 
الذي تأسس عام 1979، فهو يعد 
أكبر مسرح باللغة اإلجنليزية في 
القارة األوروبية. وكعادتها تستقبل 
دار األوبرا القدمية جنوم املسارح 
احمللي����ني والعامليني، إذ تقام فيها 

الكثير من االنشطة. 
وإذا كنت م����ن محبي التاريخ 
وأجواء املاضي، فما عليك إال زيارة 
كاتدرائية فرانكفورت، حيث ميكنك 
دخول التاريخ األملاني من خالل هذا 
املكان ال����ذي مت فيه تتويج ملوك 
أملاني����ا واختي����ار أباطرتها ملئات 

السنني. 
أما عن����د توجهك إل����ى »بيت 
غوته«، فس����تتعرف على مسقط 
رأس الشاعر واألديب األملاني الكبير 
يوهان فولفغانغ فون غوته، فقد 
قضى في هذا البيت معظم حياته 
املبكرة في كتابة األعمال األدبية مثل 
رواية »آالم الشاب فرتر« وبدايات 
مسرحية »فاوست« الشهيرة. وال 
تستغرب إن سمعت في هذا البيت 
الكثير من اللغ����ات العاملية، فهذا 
املكان يزوره الكثير من املعجبني 
وعش����اق األدب والثقافة من كل 

قارات العالم.

ناطحات السحاب تستقبل الزوار و»غوته« يودعهم

»الهولندية« تقدم عرضًا إلى لندن بـ  178 دينارًا 
وبوخارست ولشبونة بـ 223 دينارًا

قدمت اخلط���وط اجلوية 
امللكية الهولندية »كي ال ام« 
عرضا على رحالتها املنطلقة 
م���ن مطار الك��وي���ت الدولي 
واملتوجه���ة إل���ى املط���ارات 
األوروبية شملت كال من مطار 
هيثرو في العاصمة البريطانية 
لندن ب���� 178 دينارا ش���املة 
للرسوم والضرائب كما قدمت 
محطاتها في كل من ميونيخ 
األملاني���ة ب� 183 دين���ارا فيما 
قدمت محطاتها في كل من ڤيينا 
وهامبورغ ودبلن وزيورخ ب� 

193 دينارا.
وعرضت الناقلة محطاتها 
في كل من بوخارست ولشبونة 
ب� 223 دينارا فيما كان عرضها 
على بودبس���ت وستوكهولم 

وكوبنهاغن ب� 203 دنانير.
وأفادت مصادر مطلعة في 
وكاالت السياحة والسفر بان 
احملطات األوروبية التي ال تشهد 
رحالت من قبل ناقالت خليجية 
بشكل عام تتنافس بضراوة 
على احملطات البعيدة كما في 
بودبست وبوخارست وغيرها 
من احملطات حيث ان الناقالت 
اخلليجية بشكل عام استطاعت 
ان تفرض منافسة شرسة على 
معظم احملطات األوروبية التي 
تس���ير رحالت اليها كباريس 
ولندن وجنيڤ وروما وغيرها 

السيما ان الناقالت األوروبية 
تعاني من ظروف اقتصادية 
صعبة بعد األزمة املالية العاملية 
الت���ي عصفت  واالضراب���ات 

مبعظم ه���ذه الناقالت. حيث 
استطاعت اإلماراتية والقطرية 
فرض أسعار تنافسية جدا على 

هذه احملطات. 

»الجزيرة« تقدم عّمان بـ 20 دينارًا خالية من الضرائب
قدمت طيران اجلزيرة عرضا جديدا 
في األس���بوع احلالي إلى العديد من 
املناطق واحملط���ات التي تصل إليها 
الناقلة رغم دخول موس���م التشغيل 
العالي والطلب العالي على احلجوزات 
واخت���ارت الناقلة تقدمي محطتها في 
ابتداء من  الباكستانية  مدينة الهور 
العاصمة األردنية  32 دينارا وق���دم 
عمان ب� 20 دين���ارا فيما بقي عرض 
إمارة دبي على حال���ه عند 12 دينارا 

ومدينة اإلس���كندرية املصرية ب� 27 
دين���ارا وجميع األس���عار خالية من 

الضرائب.
وكانت طيران اجلزيرة قد قدمت 
عرضها احلالي على احملطات احملددة 
بع���د تقدميها حلزمة م���ن العروض 
السابقة ش���ملت العديد من احملطات 
في حزمة س���عرية واحدة لتواصل 
الناقلة تقدمي العروض حتى في موسم 

التشغيل العالي.

وقالت مص���ادر مطلعة في وكالة 
السياحة والسفر ان احلجوزات على 
العديد من احملطات شهدت إقباال عاليا 
لدرجة ان احلجوزات مشغولة بشكل 
كامل كمحطة القاهرة وبيروت ودمشق 
ووصول احلجوزات الى نسبة تتجاوز 
90% على محطات أخرى قريبة كدبي 
والبحرين رغم العدد الهائل والكبير 
من الرحالت اليومية بني هذه البلدان 

ومطار الكويت الدولي.

وبينت املصادر ان االقبال الكبير 
عل���ى احملطات القريبة جاء بس���بب 
اقتراب شهر رمضان املبارك مشيرة 
الى ان احملطات التقليدية في أوروبا 
مازالت عالية على احملطات املعهودة في 
أوروبا كلندن وجنيڤ وروما وبرلني 
وغيرها من احملطات األوربية السيما مع 
وجود العديد من العروض التشجيعية 
التي تقوم بها هذه الدول جلذب السياح 

بسبب األزمة املالية العاملية. 

حجوزات عديدة على محطات مختلفة مشغولة بالكامل

الجزيرة تقدم عرضها الى العاصمة االردنية عمان


