
 سياحة 
 السبت ٢١ مايو ٢٠١١ 

 22 

مع

Chevrolet
Traverse

www.alanba.com.kw

لالشتراك يرجى االتصال على الخط الساخن

22272770
ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ÈY hCG

∂aƒ£j’

»FÉ¡ædG

26/5/2011

Öë°ùdG

  العروض اجلديدة املطروحة غير مسبوقة في السوق احمللى 

 «عطالت الكويتية» تدّشن ٣ رحالت أسبوعيًا 
  إلى إسطنبول  ١٦ يونيو بأسعار تبدأ من ١٥٥ دينارًا

بها لتضمن استمرار احملافظة 
على شريحة عمالئها، وأيضا 
زيادتهم في املســـتقبل عبر 
ربط اخلدمات بهذه املواقع.

  جتدر اإلشارة إلى أن عطالت 
الكويتية ركـــزت رحالتها 
على السياحة التركية نظرا 
للتطورات السياســـية التي 
تشهدها املنطقة حاليا، حيث 
التوترات السياسية  دفعت 
التوجه نحو السياحة التركية 
لتستحوذ على نصيب األسد 
ليس فقط من قبل السائحني 
اخلليجيني، وإمنا أيضا على 
مستويات عربية باتت تفصل 
الوجهة التركية، باإلضافة الى 
ذلك فان مؤشـــرات الفنادق 
التركية سجلت هذا املوسم 
معدال مرتفعا، مقابل باريس 
ولنـــدن وكثير مـــن الدول 

األوروبية. 

ومكاتب الســـفر والسياحة 
لديها مجموعة من املميزات 
التنافسية والتي قد ال تتوافر 
على مواقع احلجز االلكتروني 
مثل إمكانية تغيير وجهات 
الســـفر وأيضا  ومواعيـــد 
الفنادق، باإلضافة الى إمكانية 
اســـترجاع األمـــوال في اي 

وقت.
  واشار الى ان هناك تنافسا 
بني مكاتب السفر والسياحة 
في عرض وتقدمي أســـعار 
مثيلة ورمبا قريبة من املواقع 
الى  االلكترونية، باإلضافة 
العمل على االســـتثمار في 
تكنولوجيا احلجز واملواقع 
االلكترونية لتواكب التطور 
الرهيب في هذه التكنولوجيا، 
هذا من جانـــب ومن جانب 
آخر، فانها تعمل على تطوير 
مواقعها االلكترونية اخلاصة 

املعرض وأيضا اإلقبال الكبير 
من قبل جمهور العمالء وشركات 
الســـفر والســـياحة  ومكاتب 
العاملية والعربية واخلليجية.

  منافسة محتدمة

  وفيما يخص قضية املنافسة 
احملتدمـــة بني مواقـــع احلجز 
االلكتروني ومكاتب وشركات 
السياحة والسفر قال املانع أن 
املنافسة موجودة بالطبع وان 
القدرة الشـــرائية هي الفيصل 
في هذا املوضـــوع، مبعنى ان 
املجموعات الكبيرة التي حتجز 
طائرة كاملـــة في فندق محدد 
تأخذ أسعارا تنافسية قد ال توجد 
على مواقع احلجز االلكتروني 

والعكس هو الصحيح.

  مميزات تنافسية

   وأضـــاف ان شـــركات 

الوجهة التركية ســـواء كانت 
البورصة  او مدينة  اسطنبول 
التي تقدمها «العطالت» تتراوح 
بني أسبوع و١٠ أيام، حيث أسعار 
احلجز شاملة الفندق والضرائب 
والرسوم وتذاكر السفر تبدأ من 
٢٦٠ دينارا مقابل ٣٠٠ دينار لـ 
١٠ أيـــام منها ٥ أيام في مدينة 

البورصة التركية.
  وأشار الى ان مشاركة مكتب 
«العطالت» قد جنح في اجتذاب 
عدد كبير من العروض الفندقية 
املميـــزة في مختلـــف املناطق 
السياحية املوجودة في تركيا، 
خالل مشـــاركته فـــي معرض 
الذي  العربي «امللتقى»  السفر 
أقيم مؤخرا في دبي مبشاركة 
أكثر من ٢٢٠٠ جهة عارضة من 

٦٩ دولة.
التي  العـــروض    وأكد قوة 
تقدمها اجلانـــب التركي خالل 

  كشف مدير مكتب العطالت 
مبؤسســـة اخلطوط اجلوية 
الكويتية خلف املانع عن توقيع 
مكتب العطالت عـــددا جديدا 
مـــن العروض مع عـــدد كبير 
من الفنادق التركية في مدينة 
انطاليا والبورصة التركية التي 
تالقي كل ترحيب وإقبال من قبل 
السائحني الكويتيني خصوصا 
واخلليجيـــني عموما ملا متتاز 
به من جو بارد نسبيا يفضله 

اخلليجيون.
  وقـــال املانع فـــي تصريح 
لـ«األنباء» ان العطالت تعتزم 
تدشـــني أول خطوطهـــا الـــى 
اسطنبول مبعدل ثالث رحالت 
أسبوعيا وبأسعار تنافسية تبدأ 
من ١٥٥ دينارا غير شاملة حجز 

الفندق.
  وأضاف ان العروض اجلديدة 
الى  غير املسبوقة في السوق 

 إعداد: محمود فاروق 

 أنطاليا أفضل األماكن السياحة املفضلة لسواحها

 تركيا..أرض األحالم والشمس والبحر والرمال الذهبية والكنوز التاريخية 

جميل جدا في النقطة التي تصب 
بها ميــــاه نهر الدودان احللوة 
في البحر، بجانب الشالل بنى 
األتراك مؤخرا متنزها جميال 
ليطل على الشالل بشكل واضح، 
ميكنك مشاهدة الشالالت في 
مقطع الڤيديو، مصانع جاكيتات 
اجللد وتشتهر تركيا بشكل عام 
وانطاليا بشكل خاص بأسعار 
جاكيتات اجللد الرخيصة، هناك 
مصانع ومتاجــــر كثيرة بهذا 
اخلصوص وميكنك ان تشتري 

معطفا رخيصا نسبيا.
  يجب على كل مســــافر ان 
يكون لديــــه معلومات معينة 
عن أي دولة قبل السفر إليها.

  والنقاط التالية هي مبثابة 
نقاط توضيحية لتركيا: 

في تركيا ويصل إليها الكثير 
من الســــواح من جميع الدول 
املجاورة والسيما من أوروبا.

  تتميز انطاليا بجوها املريح، 
شمسها الدافئة، شالالت املياه، 
الطعام املتنوع واملميز، فعاليات 
سياحية مختلفة سأذكرها في 
تكملة املوضوع. ميتد خليج 
انطاليــــا على مســــاحة ٢٠٠ 
كيلومتــــر وتتميز شــــواطئه 
باجلمال والروعة ويعتبر مرسى 
السفن في انطاليا األجمل في 
تركيا وفي منطقة املرسى جند 
الكثير مــــن املطاعم، واملقاهي 

واملتاجر.
الفعاليات السياحية    ومن 
املعروفة في انطاليا «شالالت 
الدودان» التــــي تتميز مبوقع 

من يخطط للسفر إلى تركيا. 
ففــــي البداية تعتبــــر انطاليا 
من أماكن الســــياحة املفضلة 

 تعرف تركيا مبهد احلضارة 
ألنها تتمتع بتراث ثقافي عريق 
القرون  ازدهرت به على مدى 
املاضيــــة فهي خليط رائع من 
احلضارات والثقافات والقارات 
حيث يتعانق فيه احلديث مع 
القــــدمي فتتمخض عنه مدينة 
رائعة مدهشة هي اسطنبول 
التي اشــــتهرت قدميا باســــم 
بيزنطة ثم سميت القسطنطينية 
وهي تعرف اآلن باسمها احلديث 

اسطنبول.
  إنها كنز واســــع من املعالم 
التاريخيــــة واحلضارية التي 
تشمل مساجد مهيبة وقصورا 
عظيمة ترســــم على شواطئ 
املدينــــة منظرا خالبــــا بديعا 
على مياه مضيق البوســــفور 
لن تنســــاه، تنحدر بســــاتني 
الزيتون العريقة نحو شواطئ 
أزمير اجلميلة وتزهو املنطقة 
بأشــــجار الصنوبر والفواكه 
التني  القابلة للتجفيــــف مثل 
وحتيط بها أيضــــا الصخور 
الشاهقة ومياه البحر الصافية 
التجارية  وهي تزخر باحملال 
العاملية، من محال األزياء األنيقة 
إلى محال القطع األثرية الفخمة 

واملجوهرات الثمينة.
   وخالل جولة استكشافية 
متميزة تصحبكم فيها «األنباء» 
سنتعرف على عجائب تركيا 
وجبالها العالية في بحيرة أبانت 
والتجول فــــي طرقات اجلبال 
لإلطــــالع على غابــــة غولوك 
واالســــتمتاع بغداء شهي من 
املشويات على ضفاف بحيرة 
سابانكا واالستجمام في حمام 
ساخن في مياه يالوفا تيرمال 
ومــــن ثم نصل إلــــى بحيرات 
الشــــهيرة مبياهها  اجلنــــدل 

الساخنة.

  أنطاليا 

  وبعــــد االنتهاء من اجلولة 
االستكشــــافية نتحدث بشكل 
مفصل عــــن كل مدينة املواقع 
السياحية التي متيزها وأفضل 
الفنادق في كل مدينة واملزيد 
من املعلومات التي ستفيد كل 

  ٭ العاصمة: أنقرة .
  ٭ اللغة الرسمية: تركية (لكن 
تستطيع ان تكلمهم باالجنليزية 

أيضا). 
  ٭ العملة: ليرة تركية جديدة 
(وتستطيع ان تتعامل معهم 

بالدوالر أو اليورو) .
  ٭ الديانة: إسالم (٩٩٪ مسلمني 
وأغلبهم من السنة ويوجد قسم 

علويني) .
  ٭ املياه: مفضل أال تشرب من 

ماء احلنفية.
  ٭ األســــعار: ليست رخيصة 
بالذات في املناطق السياحية، 

احذر االستغالل.
  ٭ مثال: ليتــــر بنزين عندهم 
ثمنه ٧-٨ رياالت سعودية وهذا 

يدل على غالء املعيشة.
  ٭ طبيعة الناس: مثل العرب 
بالضبــــط من ناحية الشــــكل 
اخلارجي والديانــــة، مزاجهم 
حار وسريعو الغضب، يعني 
لو دخلت جلدال مع بائع حول 
سعر سلعة معينة قد يغضب 

عليك ويطردك.
  ٭ الطعام: شرقي ومألوف لنا 

كعرب.
  ٭ أسعار الفنادق: على سبيل 
املثال رحلة ٤ أيام في موســــم 
السياحة قد تكلفك ما بني ٥٠٠ 
و ٩٠٠ دوالر بينما في الفترات 
«الضعيفــــة» قد تكلفك ما بني 
٢٥٠ و ٥٠٠ دوالر، طبعا هناك 
عوامل أخرى مثل تكلفة السفر 
charter (رخيص)  بالطائــــرة 
ونســــبة ربح وكيل السياحة، 
مفضل ان تراجع الوكيل احمللي 
لتأخذ فكرة أوضح ألن األسعار 

قد تختلف في كل دولة.
  ٭ األسعار في مطار انطاليا: 
خيالية، علبة كوكا كوال صغيرة 
تكلف ٤٠ رياال سعوديا، وجبة 

ماكدونالدز تكلف ١٠٠ ريال.
  ٭تأمني: مفضل ان تدفع عمولة 
تأمني عند وكيل السياحة قبل 
ســـفرك، حتى إذا مرضت في 
تركيا ومنت في املستشـــفى 
ال ســـمح اهللا لن تضطر الى 
ان تدفـــع ١٤٠٠ ريال على كل 

ليلة. 


