
 السبت سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة  سياحة 
  ٢٩  يناير ٢٠١١ 

 20 
 «جلوبل هوليدي» تقدم ٣ ليال بدبي بـ ١٢٨ دينارًا وخمس ليال في بيروت بـ ١٧٥ دينارًا

 قدمت شركة جلوبل هوليدي للسياحة والسفر مجموعة 
كبيرة من عروض الســـفر والســـياحة تناســـب املوســـم 

احلالي.
  وطرحت الشركة عروضا خاصة الى دبي ملدة ثالث ليال 
شاملة االقامة في مجموعة موسعة من الفنادق ذات اخلمس 
جنوم بأسعار تبدأ من ١٢٨ دينارا، فيما قدمت أربع ليال بأسعار 
تبدأ من ١٤٥ دينارا، وخمس ليال بأسعار تبدأ من ١٦٠ دينارا، 

مع إمكانية إضافة ليلة سابعة بإضافة نحو ١٦ دينارا.
  وعرضت خمس ليال في بيروت بأسعار تبدأ من ١٧٥ 
دينارا، وسبع ليال بـ ٢٢٥ دينارا، وقدمت ايضا فنادق في 
ســــورية بأسعار تبدأ من ١٦٥ دينارا ملدة ٤ ليال و٦ ليال 

بـ ٢٠٥ دنانير.
  وقدمت ٧ ليال في العاصمة التايلندية بانكوك بأسعار تبدأ 

من ٢٩٩ دينارا، وعشر ليال بأسعار تبدأ من ٣٤٠ دينارا. 

 بحيرة الدموع بسويسرا.. قصة للحب الصادق
 هي بحيرة صغيرة جدا تقع في أحد الوديان في قرية 
Mitholz على بعد ٢١١كم من جنيڤ بسويسرا، اكتسبت 
اســـمها من قصة أســـطورية غريبة، بل هي مثال على 
روعة صنع اخلالق، إنها البحيـــرة الزرقاء أو «بحيرة 
الدموع»، تلك البحيرة ذات اللون األزرق الصافي البارع 

في اجلمال.
  تدور حول هذه البحيرة وحول تسميتها قصة أسطورية 
غريبة، تـــروي أنه كان هناك في هـــذه املنطقة يعيش 
زوجان يحب كل منهما االخر حبا جارفا، بنيا بيتا صغيرا 
لهما على ضفاف هذه البحيرة ووســـط األشجار، وذات 
يوم استيقظت الزوجة لتجد زوجها بجوارها وقد فارق 
احليـــاة، صعقت الزوجة من هول هذه الصدمة وأخذت 
تبكي ودموعها الكثيرة تنجرف إلى هذه البحيرة، وتقول 
الرواية ان البحيرة حتولت للون األزرق من كثرة دموع 
هذه الزوجة احملبة املخلصة.. ويوجد بالبحيرة متثال 

لهذه الزوجة هو صاحب هذه األسطورة.
  وتوجد من اجلهة األخرى للبحيرة غابة صغيرة ومير 

في هذه الغابة نهر كاندر Kander السريع اجلريان.  

 «فنادق الكبسولة» ..  

 «الجزيرة» تطلق عروضًا حصرية إلى جميع وجهاتها
  لمدة ٤٨ ساعة خالل يومي ٣٠ و٣١ يناير

 نوع من الفنادق جديد من نوعه أنشئ خصوصا ليالئم املسافرين 
ذوي امليزانية املنخفضـــة والعازبني ورجال األعمال، فهي فنادق 

غرفها للنوم فقط وقد سميت بـ«فنادق الكبسولة».
  كان أول ظهور لهذه الفنادق في اليابان، فهي كثيرة ومنتشرة 
يحجزها للنوم من لديه ظروف مؤقتة متنعه من الوصول لبيته 
كأن يكون فاته آخر قطار إلى بيته أو كانت استراحته بني دوامني 
قصيرة وال تستأهل أن يذهب للبيت ويعود للعمل من جديد، أو 
ملن يســـرفون في تناول اخلمور بدرجة متنعهم من الوصول الى 

بيوتهم ليال.
  وحتتوي الكبسولة على كل ما حتتاجه لنوم هادئ، حيث يوجد 
فيهـــا مكيف هواء وتدفئة وبها تلفزيـــون صغير، وقد باتت هذه 
الفنادق في الوقت احلالي مكانا إلقامة املســـافرين ذوي امليزانية 

املنخفضة واملستأجرين على حد سواء.
  ويقع فندق شيتاي الكبسولة الذي يقام على مساحة ٣٠٠ متر 
مربع بالقرب من واحدة من محطات الســـكك احلديدية املزدحمة 
في شنغهاي ويضم ٦٨ ســـريرا مت وضعها في صفوف في غرف 
صغيرة. وقد أوضح مالك الفندق دا تسان (٣٢ عاما) وهو مقيم في 
شنغهاي أنه فكر في افتتاحه بعدما أقام وعمل في فندق كبسولة 
خالل أيام الدراسة اجلامعية في طوكيو، وقال: كنت مهتما الى حد 
كبير بهذه الفكرة، وفكرت انه إذا أردت ان افتتح فندقا فسأضيف 
أفكاري اخلاصة، والغرف ميكـــن أن تالئم على نحو مريح أغلب 
الضيوف الصينيني حيث ان طول الكبسولة التي ال يوجد بصناعتها 

أي تكلف ٢٫٢ متر وارتفاعها وعرضها ١٫١ متر.
  وكل غرفة كبسولة مزودة مبقابس كهربية وأضواء وساعات 
ذات منبهات وجهاز تلفزيون وخدمات انترنت، كما ميكن للضيوف 

استخدام حمام مشترك ومنطقة ترفيه وغرفة تدخني.
  والفندق مفتوح أمام الرجال فقط وقال تسان انه يعتزم تقسيم 
الفندق الى ثالثة اقسام طبقا لعادات الشخير ملختلف الضيوف.

  وقال دا: «نســـتهدف مسافرين فرادى يتطلعون إلنفاق ما يقل 
بنحو الثلث أو الثلثني عن األســـعار فـــي الفنادق العادية. ويبدأ 
السعر االساسي للغرفة من ٢٨ يوانا (٤٫٢٢ دوالرات) للشخص ملدة 
١٠ ساعات وتبلغ تكلفة الساعة اإلضافية ٤ يوانات (٠٫٦٠ دوالر). 
ويتراوح معدل أســـعار الغرف في فنادق عادية في شنغهاي بني 
١٠٠ يوان (١٥ دوالرا) في فندق اقتصادي وأكثر من ألف يوان (١٥٠ 

دوالرا) لإلقامة في فندق من فئة اخلمس جنوم». 

 أيام في لندن بـ  ٦ أيام في لندن بـ ٣٦٠ دينارًا وباريس بـ ٤٠٥ دنانير

 المانع لـ «األنباء»: «عطالت الكويتية» 
  تطرح مجموعة عروض تناسب 

  إجازات منتصف العام الدراسي
 

 كشــــف رئيس مكتب العطالت في مؤسسة 
اخلطوط اجلويــــة الكويتية خلــــف املانع عن 
العروض اجلديدة التي تطلقها العطالت تزامنا 

مع قرب االحتفاالت الوطنية.
  وقال املانع في تصريــــح خاص لـ«األنباء»: 
ان عطالت «الكويتية» تقدم أقوى عرض السفر 
إلجازة منتصف العام، شمل مجموعة مختارة من 
الوجهات املفضلة، باإلضافة الى اجتذاب أفضل 

العروض من الفنادق العاملية.
  وأضاف ان «الكويتية» اختارت محطات قريبة 
ولفتــــرات قصيرة باإلضافة الــــى التركيز على 
احملطات التي تشــــهد إقباال كبيرا من السائحني 
الكويتيني كدبي وبيروت والقاهرة واإلسكندرية 
وبعض احملطات التي بدأت تشــــهد إقباال كبيرا 
في الفترة األخيرة مثل عرض الناقلة في سلطنة 

عمان والتي بدأت تخطف األنظار خالل السنتني املاضيتني.
  وأكد ان هناك معدالت منو ملحوظة في اإلقبال واحلجوزات عن 
العام املاضي، سواء من قبل املواطنني أو املقيمني، وذلك على خلفية 

تزايد مؤشرات التفاؤل على تعافي االقتصاد العاملي.
  وطرحت «العطالت» مجموعة من الفنادق املتميزة، حيث قدمت 
٤ ايام في فندق شــــانغريال في مسقط بأسعار تبدأ من ٢١٩ دينارا، 

وفندق رويال في جنيڤ ملدة ٧ ايام بأسعار تبدأ 
من ٤٢٧ دينارا، وفندق هيلتون في كولومبو ملدة 
٦ ايام بأســــعار تبدأ من ١٦٥ دينارا، فيما قدمت 
فندق كونكور الفاييت فــــي باريس ملدة ٦ ايام 

بأسعار تبدأ من ٤٠٥ دنانير.
  وقدمت «العطالت» أيضا عروضا الى فندق جي 
دبليو ماريوت في عمان ملدة ٣ ايام بأسعار تبدأ 
من ١٢٧ دينارا، فيما قدمت الى نفس الوجهة فندق 
مريديان ملدة ٣ ايام بأسعار تبدأ من ١٣٠ دينارا، 
وفندق سافوي في روما ملدة ٦ ايام بأسعار تبدأ 
مــــن ٣٩٢ دينارا، وفندق ماريتيم ملدة ٦ ايام في 

فرانكفورت بأسعار تبدأ من ٣٤٢ دينارا.
  وعرضت «العطالت» ٤ فنادق في البحرين ملدة 
٣ ايام، حيث قدمت فندق جلف بأسعار تبدأ من 
١١٠ دنانير، وفندق نوفوتيل الدانة بأسعار تبدأ 

من ١١٧ دينارا، وفندق زتزكارلتون بأسعار تبدأ من ١٤٥ دينارا.
  وأخيــــرا قدمت «العطالت» مجموعة مــــن الفنادق احملببة لدى 
املواطنــــني الى لندن ملدة ٦ ايام بأســــعار تبدأ مــــن ٣٦٠ دينارا في 
فندق ثيستل وفندق ماربل ارش، وعرضت فندق كمبرالند بأسعار 
تبدأ من ٣٩٩ دينارا، وفندق ماريوت مايدا فالي بأســــعار تبدأ من 

٤٩٩ دينارا.  

 دبي.. مدينة سياحة السفاري الخليجية
 يتوقع أن تكون دبي قبلة الســــياح اخلليجيني خصوصا خالل 
الفترة القادمة وذلك نظرا لقربها اجلغرافي وتشابه العادات والتقاليد 

االجتماعية بينها وبني بقية دول اخلليج.
  وللسياحة في دبي منطق خاص، فمع الصحاري واجلبال والشواطئ 
والتراث احمللي البهيج وبعض من تصميمات العمارة األكثر جرأة في 

العالم، لن ينقصك شيء من املعالم السياحية اجلميلة في دبي.
  وثمة نشاط شائع لدى السياح وهو الذهاب في رحالت السفاري 
الصحراوية، حيث تأخذك هذه الرحــــالت املنظمة داخل الصحراء 
والقيادة املثيرة فوق الكثبان الرملية قبل التوجه إلى مخيم صحراوي 
عند الغروب، وهناك ميكن التمتع بحفالت الشواء العربي الفخمة 
واألنشطة التقليدية مثل نقش احلناء وركوب اجلمال والتمتع بأداء 
الفن الشرقي، وتنظم رحالت السفاري الصحراوية من قبل معظم 
منظمي اجلوالت السياحية. وهناك طريقة مختلفة متاما ملشاهدة 
دبي، وذلك من أعلى حافلة ذات طابقنيـ  حيث تأخذك جوالت احلافلة 
تلك في جميع أنحاء املدينة، من املناطق القدمية في ديرة وبر دبي 
إلى املناطق األحدث على طول الســــاحل باجتاه جبل علي ويوجد 
بكل حافلة مرشد سياحي على دراية كاملة ميكنه مشاركتك بعض 

احلقائق املدهشة عن دبي أينما تذهب.
  وتقدم املناظر اجلوية للمدينة منظورا دراميا وإحساســــا قويا 
عن التغييرات الكبيرة التي شــــهدتها دبي على مر الســــنني، حيث 
متنح جوالت طائرات الهيليكوبتر والطائرات العادية ومنطاد الهواء 
الســــاخن للزوار نظرة عامة جلزر النخيــــل وجزر العالم واملعمار 
املميز للمدينة من زاوية فريدة. وميكن مشاهدة دبي أفقيا في مياه 
اخلليــــج العربي الهادئة من خالل القيام بنزهة بحرية بطيئة على 
طول الســــاحل أو اختبار اجلو الصاخب ملنطقة خور دبي من أحد 

القوارب التقليدية الصغيرة أو العبرة (التاكسي املائي).
  ويعبر اآلالف من الركاب اخلور كل يوم بالعبرة بتكلفة ٥٠ فلسا 
فقط لكل اجتاه، وميكن احلصول على مقعد على العبرة مع السكان 
احملليني أو اســــتئجار احداها لرحلة بحرية أطول في أعلى وأسفل 
هذا املمر املائي الذي ال يتجزأ. وفي حني أنه من السهل نسبيا التنقل 
في املدينة، إال أن املرشد السياحي قد يقدم الوسيلة لتجربة أفضل 
ما تقدمه دبي K ويتم تنظيــــم اجلوالت وفقا ملجال االهتمام، لذلك 
ميكن الذهاب في جولة حول املدينة أو في جولة تســــوق أو جولة 
في مســــجد أو جوالت أخرى. كما ميكن أيضا التجول لرؤية بعض 
البقاع الرائعة خارج مدينة دبي، وتشــــمل الرحالت املفضلة رحلة 
إلى اجلبال في منطقة حتا وجولة إلمارة أبوظبي املجاورة وجولة 

في األسواق واملتاحف واملعالم السياحية في الشارقة. 

 خلف املانع 

 أسعار عروض الـ ٤٨ ساعة 

 من الكويت إلى 
 السعر شامل الضرائب والرسوم

  اإلضافية للوجهة الواحدة بالدينار 
 ٢٢٫٢  دبي 

 ٢٢٫٢  البحرين 

 ٢٣٫٦  بيروت 

 ٢٧٫٦  شرم الشيخ 

 ٢٧٫٧  الدوحة 

 ٣٠٫٦  األقصر 

 ٣١٫٦  سوهاج 

 ٣١٫٩  عمان 

 ٣٢٫٩  الرياض 

 ٣٢٫٩  مشهد 

 ٣٤٫٩  حلب 

 ٣٦٫٦  االسكندرية 

 ٣٩٫٩  دمشق 

 ٤١٫٦  أسيوط 

 ٤١٫٩  جدة 

 ٥١٫٩  دير الزور 

 ٦٧٫٣  اسطنبول 

 تطلق شركة طيران اجلزيرة عروضا حصرية ملدة ٤٨ ساعة 
وذلك إلى جميع الوجهات التي تسير إليها رحالتها وبأفضل 
األسعار املتوافرة خالل يومي األحد ٣٠ يناير واالثنني ٣١ يناير 

٢٠١١، للسفر ما بني ٣٠ يناير و٢٨ فبراير ٢٠١١.
  وميكن للمسافرين االختيار من بني ١٧ وجهة للسفر من 
الكويت بأسعار تبدأ من ٢٢٫٢ دينارا لقضاء عطلة منتصف العام 

في الدول السياحية واالستجمامية في الشرق األوسط.
  ومتنح طيران اجلزيرة املســــافرين ٤٠ كيلوغراما مجانا 
على إجمالي وزن األمتعة املسجلة إلى جميع الوجهات التي 
تشــــغل إليها الشركة، مقدمة بذلك أفضل قيمة على اإلطالق 
للمسافرين من وإلى الكويت، ذلك باإلضافة إلى سجل طيران 
اجلزيرة املتميز في احملافظة على نســــبة االلتزام مبواعيد 
جدول السفر حيث فاق االلتزام نسبة ٩٠٪ على مدار العام 

.٢٠١٠
  وتشمل األسعار املبينة في اجلدول التالي سعر التذكرة 
ذهابا من الكويت إلى الوجهة احملددة شاملة الضرائب والرسوم 
اإلضافية. وتخضع هذه األســــعار لتوافــــر املقاعد على منت 

طيران اجلزيرة.

 نوع من الفنادق جديد من نوعه أنشئ خصوصا ليالئم املسافرين 

 للنوم فقط لذوي الميزانية المنخفضة
 


