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»القطرية« تنطلق من الكويت لتحط في باريس بـ 192 دينارًا
قدمت اخلطوط اجلوية القطرية عروضا خاصة الى عدد من 
الدول األوروبية التي حتط فيها الناقلة انطالقا من مطار الكويت 
الدولي، حيث قالت املص���ادر ان أن عرض الغزالن األرجوانية 
الى العاصمة البريطانية لندن ب���� 194 دينارا على منت الدرجة 

السياحية.
وطرحت الناقلة مدينة اثينا ب� 135 دينارا وبرشلونة ب� 208 
دنانير وفرانكفورت ب� 162 دينارا وباريس ب� 192 دينارا، وذكرت 

أن عرض القطرية شمل الدرجة السياحية ودرجة رجال األعمال 
حيث ان األسعار جاءت تنافسية بشكل كبير خاصة الى الوجهات 

املميزة التي حتط فيها الناقلة.
جتدر اإلشارة إلى ان اخلطوط اجلوية القطرية ملتزمة بتقدمي 
أجود اخلدمات للمس���افرين جوا وعلى األرض وتخطو الشركة 
خطوات س���ريعة من اجل توسيع خدماتها على مستوى العالم 

لتصبح من أفضل شركات الطيران في العالم.

»عطالت الخطوط الوطنية« تقدم ليلتين فـــي البحرين بـ 55 دينارًا
قدمت عطالت اخلطوط الوطنية مجموعة من العطالت ملسافريها 
مؤخرا شاملة تذكرة السفر واإلقامة وذلك بأسعار تنافسية إلى 5 
وجهات رئيس����ية طاملا بحث عنها السائح الكويتي لقضاء عطلته 
االس����بوعية فيها، وعرضت الناقلة التي تتخذ من مطار الش����يخ 
س����عد للطيران العام مقرا لها برنامجا شيقا لهذه الوجهات لتوفر 
لعمالئها جميع األمور من قضاء اجازة ممتعة بعيدا عن جو العمل 

واالرهاق البدني.
وحسب قول املصادر املطلعة في الشركة فان الشركة عرضت 
مدينة شرم الشيخ املصرية ب� 109 دنانير ملدة ليليتني شاملة تذاكر 
الطيران واإلقامة في احد الفنادق الفخمة في عروس البحر األحمر، 
مبينة ان الشركة طرحت العاصمة السورية دمشق ب� 125 دينارا 

في شيراتون دمشق.
وقال����ت املصادر ان الناقلة عرضت عطلة اليومني في البحرين 
ب� 55 دينارا وبيروت ب� 65 دينارا، مش����يرة إلى ان هذه األس����عار 
التنافسية تطرح ألول مرة من قبل قسم العطالت في الشركة، إلى 
هذا طرحت الناقلة عرضها اخلامس واألخير الى فندق اتالنتس دبي 

ملدة ليلتني ب� 135 دينارا باإلضافة إلى ميزة تأجير سيارة.
من جهة أخرى، قال مصدر مس����ؤول في الش����ركة انه بتسلم 
الش����ركة الطائرة السابعة من طراز االيرباص A320 يوم االربعاء 
املاضي فان الشركة تكون قد استكملت طائرات املرحلة األولى التي 
بلغ عددها 7 طائرات، مبينا ان الطائرة الس����ابعة سوف تسهم في 
تعزيز االسطول مع بدء تشغيل جدول الرحالت الشتوية وتكثيف 

الرحالت على بعض احملطات الت����ي يزداد الطلب عليها، ومرونة 
تغيي����ر مواعيد الرحالت لتكون أكثر مالءمة لعمالء الش����ركة مما 
يرفع كثافة األش����غال عليها، وعدم تعارضها مع مواعيد الرحالت 

األخرى في جداول التشغيل.
ولفت إلى ان الش����ركة وضعت ج����دوال مطورا خلدماتها خالل 
موسم الشتاء حيث ان اجلدول يعبر عن استمرار الشركة في منح 
ضيوفها جدول رحالت مالئم ومتميز صمم خصيصا ليتناسب مع 

تنامي عدد ضيوفها املميزين في الكويت.
وأشار الى انه سيتم خالل اجلدول الشتوي تكثيف الرحالت الى 
ڤيينا لتصبح 6 رحالت اسبوعيا، وزيادة رحلة إلى شرم الشيخ مع 
تعديل مواعيد االقالع والهبوط لتكون أكثر مالءمة لعمالء اخلطوط 

الوطنية وكذلك األمر بالنسبة 
لتعديل مواعيد رحالت عمان 

والبحرين.
وذكر ان جدول الرحالت اجلديد الذي يبدأ في 1 نوفمبر يتضمن 
رحالت إضافية إلى العديد من الوجهات التي تشهد طلبا متزايدا من 
قبل ضيوف الوطنية مبواعيد تالئم احتياجاتهم بشكل أكبر. وتعد 
إحدى أهم اإلضافات للجدول الشتوي التوسع في رحالت الناقلة 
املتميزة إلى العاصمة النمساوية � ڤيينا، أيام الثالثاء واخلميس 
والسبت مع إضافة ثالث رحالت أسبوعية مباشرة عبر بيروت إلى 
ڤيينا أيام األربعاء واجلمعة واألحد مبواعيد مالئمة متنح ضيوفها 

خيار سفر متميز من وإلى سائر املدن األوروبية األخرى.

5 عروض قدمتها بأسعار تنافسية إلى بيروت وشرم الشيخ ودمشق ودبي

»عطالت الكويتية« تقدم 15 فندقًا 
في دبي بأسعار تنافسية

العط���الت في  قّدم قس���م 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية عروضا حصرية على 
15 فندقا في مدينة دبي بأسعار 
متفاوتة لتغطي شريحة كبيرة 
من املسافرين على منت الطائر 

األزرق.
وقالت مص���ادر متابعة في 
قسم العطالت ان الشركة اطلقت 
عروضها عل���ى مجموعة من 
الفنادق الفخمة في دبي لتلبي 
جميع األذواق التي يسمو اليها 
مس���افرو »الكويتية« لقضاء 
عطل���ة ملدة 3 أي���ام من املتعة 

والفرح.
وبينت ان القسم قدم فندق 
اتالنتس ب���� 102 دينار للفرد 
الواحد وذلك لإلقامة في غرفة 
مزدوجة مع تذكرة ذهاب واياب 
على منت الدرجة الس���ياحية، 
كم���ا قدمت فن���دق فيرمونت 
ب� 60 دينارا وش���يراتون دبي 
بقيم���ة 64 دين���ارا باإلضافة 
 الى فن���دق الريت���ز كارلتون 
ب� 109 دنانير وكمبنسكي ب� 96 
دينارا وفيرمونت ب� 60 دينارا، 
باإلضافة الى العديد من االسعار 
اخلاصة إلى مجموعة من الفنادق 

الفاخرة في االمارة.

م���ن جه���ة أخ���رى، طرح 
العطالت في املؤسسة  قس���م 
فندق كمبرالن���د في العاصمة 
البريطانية لندن ب� 424 دينارا 
ملدة 6 أيام شاملة تذكرة السفر 
الرحلة  والع���ودة على م���نت 
الس���ياحية واإلقامة في غرفة 

مزدوجة.
وقدم القسم كذلك حسب قول 
املصادر املطلع���ة ل� »األنباء« 
30 يوما في جمهورية تشيكيا 
بقيمة 1350 دينارا في منتجع 
كارلوفي فاري، مبينة ان العرض 
يتضمن تذكرة سفر وعودة و3 
وجبات واملواصالت من وإلى 
املطار باإلضافة الى جميع أنواع 

العالج واملساج.
وبينت ان الناقلة تركز في 
عطالتها على األماكن اجلديدة 
في مناطق مختلفة من العالم 
وذلك لتحريك سوق العطالت 
واحلجوزات »الباكج« بصورة 
كبيرة لتس���اعد الشركة األم 
»الكويتية« في جتاوز فترات 
التشغيل املنخفض من خالل 
ملء املقاعد بالسائحني الراغبني 
بقضاء أوقات مميزة وعطالت 
قصيرة بعيدا عن أجواء العمل 

وضغوطاته.

تجربة العالج المائي الحراري يقدمهاتبدأ من 60 دينارًا لمدة 3 أيام شاملة السفر والعودة واإلقامة في غرفة مزدوجة
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جتربة جديدة هي األولى من نوعها في إمارة رأس 
اخليمة يقدمها منتجع بنيان تري الوادي، وهي العالج 
املائي احلراري »راينفوريست« أو الغابة املطيرة، 
حيث العالجات املائية احلرارية املنشطة التي تندمج 

مع الفلسفة اآلسيوية للصحة والرفاهة.
يبعد املنتجع 45 دقيقة عن مطار دبي الدولي و20 
كلم عن وسط مدينة رأس اخليمة، ويشكل بالنسبة 
إلى سكان املدينة مالذا فريدا يجمع بني الرومانسية 
والهدوء، ويشكل منتجع بنيان تري الوادي محمية 
من أشجار الغاف الدائمة اخلضرة والشامخة، وفقا 
جلريدة البيان، وهو املنتجع الصحي الفخم واألول 
من نوعه في قلب الصحراء في اإلمارات، حيث يجسد 

مفهوم الفيال مع حوض سباحة.
ومنتجع العالج املائي املس����توحى من الثقافة 
اآلسيوية الذي ميتد على مساحة 3.960 متر مربع في 
أحضان محمية طبيعية قائمة بذاتها، باإلضافة إلى 
نادي الشاطئ، وملعب مخصص لبطوالت الغولف 

ومرافق لالستجمام، وينقل املنتجع املائي احلراري 
بجوه الزائر إلى أجواء الغابات املطرية االستوائية، 

حيث الفرصة إلحياء الشباب وجتديده.
هذا، ويضم املنتجع فلال فندقية فاخرة مصممة 
بحرفية عالي����ة فهي حتاكي بلونها رمال الصحراء 
وكأنها جزء ال يتجزأ منها اما ديكوراتها فقد صممت 
على الطراز القدمي وذلك للمحافظة على اصالة اجلو 
العام كما حتتوي كل فيال من فلل رمال وهو النموذج 

األول على حديقة خاصة وبركة سباحة.
اما فلل اخليمة فهي اس����م على مسمى، صممت 
على شكل خيام بدوية وللتخفيف من وطأة وشدة 
احلرارة ما عليك سوى النزول الى بركة السباحة 
اخلاصة بالفيال والنموذج األخير هو فلل الصحارى 
فهي مخبأ رومانسي مثالي حيت تندمج الرفاهيات 
احلديثة بشكل غير عادي مع عبق الصحراء فيكفي 
اجللوس بالقرب من بركة السباحة لرؤية متوجات 

الرمال.

»المغرب«.. عادات وتقاليد بنكهات مميزة
يحتل املغ���رب مكانة متقدمة على 
خريطة السياحة العاملية، ويراهن على 
استقطاب 10 ماليني سائح خالل العام 
2010، وقليلة هي البلدان التي حتظى 
مبثل ما يحظى به املغرب من تنوع في 
املناخ الرائع الذي مينح السائح فرص 
االستجمام واملتعة والسياحة في أكثر 

من مكان. 
واملغرب عالم واس���ع ميتزج فيه 
الواقع باألساطير، وتعيش على مشارف 
مدائنه وبني جدرانها العصرية عادات 
وتقاليد لها نكهات مميزة أكثر متيزا من 
رائحة الشاي املغربي املعطر بالنعناع 

الذي يعبق في أرجاء اململكة.
ه���ذا وتلعب الس���ياحة دورا هاما 
ف���ي اقتصاد املغرب، حيث تعد النواة 
األساس���ية لقطاع اخلدمات باملغرب 
الرسمي  الس���ياحي  النشاط  ويتركز 
في املغرب، خالل عقود، على املوروث 
الثقافي الذي تعرض���ه املدن العتيقة 
الغنية مبآثرها التاريخية وصناعاتها 
التقليدي���ة وثقافتها الش���عبية فهذه 
ف���اس، أول مدينة إس���المية في بالد 
املغرب، تعتبر متحفا مفتوحا ينبض 
بالتاريخ. يضم جامعة القرويني العريقة 

وسلسلة من األسواق التقليدية والفنادق 
التاريخية.

وهذه مراكش احلمراء تتوس���طها 
صومعة الكتبية، ويثير اهتمام زوارها 
قصر البديع واستراحة املنارة وحدائق 
أكدال، عالوة على عالم الصناعة التقليدية 
املتنوع. لكن قلبها النابض يبقى ممثال 
في ساحة »جامع الفنا« التي صنفتها 
هيئة »اليونيسكو« تراثا إنسانيا عامليا 
لآلداب والفنون الشفوية، والتي تعتبر 
فضاء مفتوحا للفرجة الشعبية األصيلة 

مبختلف أشكالها وألوانها.
توجد باملغ���رب العديد من مواقع 
التراث العاملي: املوقع األثري لوليلي، 
قصر آيت بن حدو، مازاكان )اجلديدة(، 
املدين���ة العتيقة للصوي���رة، املدينة 
القدمية ف���ي فاس، املدين���ة العتيقة 
ملراكش، املدينة العتيقة لتطوان، املدينة 
التاريخية ملكن���اس، الفضاء الثقافي 
لساحة جامع الفنا، مدينة طنجة ومدينة 

طانطان.
وف���ي الصي���ف يأت���ي دور هواة 
رياضات تس���لق اجلبال التي تنشط 
بصفة خاصة في ضواحي مراكش، أو 
قوافل عبور األطلس الكبير من أزيالل 

بالسفح الشمالي إلى سكورة أو مكونة 
أو تنغير بالسفح اجلنوبي. كما يصل 
املولعون بزي���ارات املغارات العميقة 
وخاصة منها تلك الواقعة في ضواحي 
مدينتي أغادير جنوبا وتازة في الشمال 
الشرقي. كما يتدفق على هذه اجلبال 
هواة احملميات الطبيعية، حيث تتوافر 
جبال األطلس وجبال الريف على أهم 
احملميات في البالد، وخصوصا محميات 

سوس ماسة وتوبقال.
وتعتب���ر الس���ياحة الصحراوية 
املنافس األول لسياحة املدن العتيقة. 
وقد اتخذت هذه الس���ياحة عاصمتها 
في ورزازات التي أثارت اهتمام كبار 
املنتجني السينمائيني العامليني، حتى 
أصبحت »هولي���وود أفريقيا«. ومنذ 
عقود كانت هناك رحالت منظمة تنقل 
زبنائنها من فرانكفورت إلى ورزازات 
مباشرة ثم تعود رأسا من حيث أتت. 
وخالل هذه الرحالت يغوص السائح 
بني قصبات اجلنوب وواحات النخيل 
الرم���ال والودي���ان اجلافة،  وكثبان 
يكتش���ف عالم الرحل، ويزور حقول 
بع���ض الزراعات اخلاص���ة كاحلناء 

والزعفران والورد البلدي.

ووهب اهلل املغرب شواطئ كبيرة 
على البحر األبيض املتوسط واحمليط 
واألطلسي وهو ما يجعل منه وجهة 
مفضلة من وجهات هواة الس���ياحة، 
مغاربة وأجانب. وقد كانت الشواطئ 
دوما مقصدا مفضال لدى السياح خالل 

فصل الصيف بصفة خاصة.
فالبحر األبيض املتوس���ط يقترح 
على زوار الضفة اجلنوبية، شواطئ 
هادئة مبياه صافية ورماال ذهبية، من 
إلى طنجة، مرورا باجلبهة  السعدية 
واحلس���يمة وريس���تينكا والقص���ر 
الصغير، فيما يعرض احمليط األطلسي 
شواطئ متنوعة الطبائع، من طنجة 
إلى الكويرة، مرورا بأصيلة وموالي 
بوسلهام ومهدية ومتارة والصخيرات 
والدار البيضاء والوليدية والصويرة 
وأسفي وسيدي إيفني والعيون، عالوة 
على طنجة التي تعتبر عاصمة لهذا 

النوع من السياحة.
إضافة إلى هذا التنوع الفريد تتوافر 
احلمامات املعدنية العالجية املشهورة 
في املغرب منذ زمن بعيد ويتربع على 
قمة هذه الثروة السياحية توافر اآلثار 

في املدن العتيقة. السياحة الصحراوية في المغرب

منتجع بنيان تري الوادي برأس الخيمة


