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تطرح رحالت إلى شرم 
الشيخ بأسعار تبدأ 

من 175 ديناراً في فندق 
ماريتيم جولي فيل 

تضم عدداً من الفنادق 
والقرى السياحية 

تناسب كل املستويات 
ومتفاوتة األسعار

شاملة الضرائب واإلقامة ملدة 4 أيام في فندق شيراتون املنتزه بغرفة مزدوجة وتذكرة الذهاب واإلياب

»الكويتية« تطلق 6 رحالت أسبوعية إلى اإلسكندرية بأسعار تبدأ من 161 دينارًا

معدل منو السياحة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
العام املاضي، مشيرا  بلغ %14 
إلى أن الربع األول بلغ فيه معدل 
النمو 5%، وبلغت نسبة التراجع 
12% مقارن����ة بنفس الفترة من 
العام املاضي، وعلى الرغم من 
هذا التراج����ع توقع رفاعي أن 
تنمو أعداد السائحني الوافدين 
إلى املنطقة مبا يتراوح من %57 

بنهاية العام.

إلى أن التراجع في أعداد السائحني 
الوافدين إلى مصر بدأ ينخفض، 
حيث لم يتجاوز التراجع في شهر 
أبريل املاضي 45% مقارنة بنفس 
الشهر من العام املاضي، في حني 
أن نس���بة التراجع وصلت إلى 
80% في فبراير، مرجحا أن تظل 
معدالت التراجع حتى أغسطس 
القادم عند مستوى 35% مقارنة 

بالعام املاضي.
وبحسب بيانات املنظمة فإن 

تقرير س����ياحي أن يصل عدد 
السائحني القادمني إلى مصر إلى 
11 مليون س����ائح بنهاية 2011، 
بحسب تقرير صدر على هامش 
اجتماع����ات منظمة الس����ياحة 

العاملية.
حي���ث توقع عودة نش���اط 
القطاع الس���ياحي في مصر إلى 
املعدالت الطبيعية بحلول سبتمبر 
املقبل مع جتديد عقود شركات 
الطيران في ذلك الشهر، مشيرا 

الهدوء الذي كانت عليه من قبل 
احداث ثورة 25 يناير، الفته إلى 
أن العطالت بدأت في تدش����ني 
عروض جديدة إلى القاهرة تبدأ 
من 172 دينارا ش����املة االقامة 
ملدة 3 ايام ف����ي فندق ماريوت 
في غرفة مزدوجة مع االفطار، 
علما بأن جميع العروض التي 
الكويتية«  اطلقتها »عط����الت 

شاملة الضرائب.
من جان����ب اخر اظهر توقع 

تبدأ م����ن 175 دينارا في فندق 
ماريتيم جولي فيل ملدة 4 ايام 
وفن����دق ماريوت بس����عر 179 
االقامة في غرفة  دينارا شامال 
مزدوجة واالفطار وتذكرة الذهاب 

واالياب.
وذك����ر مكت����ب العطالت ان 
اخلطوط الكويتية تس����تهدف 
زيادة عدد رحالتها إلى القاهرة 
خ����الل الفترة املقبل����ة بعد ان 
إلى  استقرت االوضاع وعادت 

وبدأ مكتب »عطالت الكويتية 
»اط����الق رحالتها إل����ى مدينة 
االس����كندرية مبعدل 6 رحالت 
اس����بوعية في جميع األوقات 
املناسبة بأسعار تنافسية تبدأ 
من 161 دينارا ملدة 4 ايام في فندق 
شيراتون املنتزه شامال االقامة 
ف����ي غرفة مزدوج����ة واالفطار 
وتذكرة الذهاب واالياب، فضال 
عن اطالق رحالت إلى مدينه شرم 
الشيخ بأس����عار غير مسبوقة 

 كش���ف مكت���ب العط���الت 
مبؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتي���ة عن ع���دد جديد من 
العروض لصيف 2011 بالتعاون 
مع كب���رى الفنادق العاملية في 
مصر مبدينة االسكندرية وشرم 
الشيخ التي تالقي كل الترحيب 
واالقب���ال من قبل الس���ائحني 
الكويتي���ني خصوصا وجميع 
اجلنسيات عموما، ملا متتاز به من 

جو معتدل على مدار العام.

كوبا.. جمهورية اجلمال وثالث أكبر 
مقصد سياحي في منطقة الكاريبي

تزخر جمهوري���ة كوبا بالعديد من مظاهر 
السطح اجلمالية التي تساهم في جعل السياحة 
عنصرا رئيسيا لدخلها حيث تتمتع بالعديد 
من املقومات اجلمالية، وتأتي الشواطئ الرائعة 
للجزيرة الكوبية على رأس هذه املقومات والتي 
متتد ملسافة 5746 كم، هذا باإلضافة للنوادي 
واألماكن الترفيهية، وتعد كوبا هي بوابة العبور 
إلى أميركا اجلنوبية، ويعتمد االقتصاد الكوبي 
على السياحة كإحدى مصادر الدخل الهامة ففي 
املتوسط يزور كوبا سنويا أكثر من مليوني 

سائح.
واصبحت كوبا ثالث اكبر مقصد سياحي 
في منطقة الكاريبي، حيث اس���تقبلت حوالي 
30 مليون س���ائح اجنبى في السنوات العشر 
املاضية، واكثر من 2.5 مليون زائر وفدوا الى 
كوبا في عام 2010، بزيادة قدرها 4.2 % عن عام 
2009، وتعتبر ضمن اكثر خمس دول من حيث 
الزوار هي كندا وبريطانيا واسبانيا واالرجنتني 
وروسيا، وهذا الرقم كان سيرتفع لوال القيود 
التي تفرضها الواليات املتحدة على مواطنيها 
من زيارة اجلزيرة بس���بب احلظر السياسي 

واالقتصادي الذي تفرضه واش���نطن منذ 50 
عاما على هافانا »خلالفات ايديولوجية«.

مدن سياحية

وتعتبر العاصمة الكوبية هافانا أكبر مدينة 
في الكاريبي من حيث عدد السكان، باإلضافة 
لكونها املركز الثقافي والسياسي واالقتصادي 
لكوبا، مت تأسيسها عام 1515، وميتزج احلديث 
مع القدمي في هذه املدينة، كما مت تصنيفها ضمن 
مدن التراث اإلنساني من قبل اليونسكو منذ 
عام 1982، حيث تضم بني شوارعها العديد من 

املباني واألشكال التراثية القدمية.
وم���ن املدن األخرى في كوب���ا نذكر مدينة 
ماتانس���اس والتي تعد واحدة من أجمل املدن 
بكوبا فتمتد بها األنهار واجلس���ور، ومدينة 
باوام���و الواقعة على نهر باوامو في اجلنوب 
الش���رقي من كوبا وهي املدينة الرئيسية في 
مجاالت النقل والتصنيع والتجارة، وتقع مدينة 
سانت كالرا في وسط الدولة الكوبية وهي من 
اكبر املراكز التجارية خاصة في جتارة املعادن 

وقصب السكر وتربية الدواجن.

أحد شواطئ كوبا الساحرة مبناظرها اخلالبة

هافانا أكبر مدينة في الكاريبي ومقصد دائم جلميع السائحني

رمالها متيل إلى لون الذهب ورياضتها الشهيرة ركوب املراكب الشراعية والقفز باملظالت

دهب..مدينة السحر واجلمال والهدوء
تعتبر مصر من أهم االماكن 
الس���ياحية ف���ي العال���م حيث 
يقصده���ا الكثير من الزوار من 
جميع أرجاء املعمورة قاصدين 
بذلك كلة التعرف على أهم وأعظم 
حضارة عرفها تاريخ البشرية، 
حيث تتمتع مصر بأهم وأشهر 
االماكن السياحية في العالم، منذ 
قدمي االزل، كما أن شعب مصر 
يعتبر من أفضل شعوب العالم 
نظرا ملا يتمتع به من كرم للضيافة 
ال يوجد مثله على االطالق فقد 
القدم على  تعود املصريني منذ 
احتضان السياح وتوفير كل سبل 
الراحة لهم رغم اختالف اعراقهم 

ودياناتهم.
ومن اهم األماكن السياحية 
اجلديدة في مصر )مدينة دهب( 
التي تع���د إحدى 9 مدن تضمها 
محافظة جنوب س���يناء، وهي: 
شرم الشيخ وس���انت كاترين 
وطور سيناء ورأس سدر وقرية 
طابا ونويبع وأبو رديس وأبو 
ترنيمة، حيث تقع مدينة دهب 
على خلي���ج العقبة عند البحر 
األحمر وتبعد 465 كيلومترا عن 
نفق الشهيد احمد حمدي ومائة 
كيلومتر عن شرم الشيخ، ويرجع 
تسمية دهب إلى رمالها الذهبية 
البراق���ة ومياهه���ا التركوازية 
الزرقاء الغنية باألسماك امللونة 
والشعاب املرجانية وتتكون دهب 
من قريتني، القرية األولى وهي 
القرية البدوية واسمها العسلة 
وتقع في النصف اجلنوبي، بينما 
تعتبر القرية الثانية هي اجلزء 
التجاري واإلداري لدهب، وتقع 

إلى الشمال.
 ويوجد أيضا ناحية احلدود 
الفلسطينية احملتلة جزيرة كورال 
حيث قام الصليبيون ببناء قلعة 
ميكن مشاهدة بقاياها، وتعد دهب 
من أجمل الشواطئ في جنوب 
سيناء فهي تتمتع بالرمال الذهبية 
املتأللئة واملياه الصافية واألحياء 
املائي����ة املتعددة األلوان وتضم 
قرى سياحية ومراكز للغوص 
وأماكن إلقامة املخيمات وقوارب 
للرح����الت البحرية كما تتوافر 
املع����دات اخلاصة برياضة  بها 
التزحل����ق على املاء بواس����طة 

األلواح الشراعية.
وتطل دهب على خليج العقبة 
ويأتي منتجع »دهب السياحي« 
في املرتبة الثانية بعد مدينة شرم 
الشيخ من حيث اعداد السائحني 
املترددين على هذا املنتجع الذي 
توجد فيه اماكن اقامة عدة تناسب 
كل املستويات، حيث يضم عددا 
الفنادق فئة اخلمس جنوم  من 
كما يحتوي على عدد من القرى 
السياحية متفاوتة املستوى وان 
كان اكثر ما مييز قرية دهب هو 

ال���ى قس���مني، مركز  تنقس���م 
الفنادق  السائحني حيث توجد 
الرئيسية وقرية أصالة البدوية 
التي يجدها الس���ائحون جذابة 
بسبب مطاعمها الكثيرة وسكنها 

الرخيص.

شاطئ المدينة

مدينة دهب لها سحر خاص 
وقوة جذب شديدة يؤمها السياح 
من كل دول العالم.. انها مدينة 
الس���حر واجلمال والهدوء فإذا 
جلست على شاطئ مدينة دهب 
فقد انتقلت إلى عالم أخر، سترى 
السماء الصافية تطل على املياه 
املس���توية وكلتاهما تبعث في 
نفسك الهدوء والسكينة وأشعة 
الشمس الذهبية تداعبها الرياح 

فيزداد إعجابك ودهشتك.

رياضة الشراع

تتميز مدينة دهب بكثير من 
اإلمكانيات التي تؤهلها ألن تصبح 
م���ن أولى املدن الس���ياحية في 
ممارسة األلعاب املائية والبحرية 
وخاصة رياضة الشراع حيث جو 
دهب من طبيعة الشاطئ الرملي 
املناس���ب وكذلك قرب  والهواء 
املسافة بني سيناء وجميع الدول 
األوروبية فعدد ساعات الطيران 
ال تزيد عن خمس س���اعات إلى 
جانب ذلك دفء مياه البحر االحمر 

وخاصة في مدينة دهب.

مناطق الغوص

وتتميز مناطق الغوص في 
مملكة البحار بالصخور والشعاب 
واألس���ماك امللونة حيث توجد 
حتت سطح املاء الصالة الزرقاء 
BLUE HALL والتي يحضر إليها 
عش���اق الغوص من جميع دول 
العالم، حيث تعتبر آخر اختبار 
للحصول عل���ى رتبة أعلى في 
الغوص أو للحصول على درجة 

أعلى.

رحالت السفاري

تتمتع مدينة ده���ب بكثرة 
الس���حر اجلمالي  الوديان ذات 
املشتق من الطبيعة اخلالبة، فما 
أروع ان يحلم اإلنسان! فاحللم 
هو الش���يء الذي تكون رؤيته 
غريبة عن الواقع فعندما تزخر 
نفس اإلنسان بالتمني واخليال 
وتقوده إلى عالم ملموس بعيدا 
عن حياته الصاخبة تشاهد فيه 
األع���ني ما هو جميل، وتس���مع 
فيه االذان س���يمفونية يعزفها 
الهدوء من حوله طموح النفس 
التي تس���تغيث من ثقل الهموم 
يصبح ذلك احللم حقيقة ملموسة 
ولتحقيقه يج���ب عليك زيارة 

واحدة إلى مدينة دهب.

الري���اح فيها ألن اجلبال حتيط 
بها من جه���ات كثيرة، فتحدث 
أماكن ضغط منخفض وأخرى 
ضغط مرتف���ع فتتحرك الرياح 
بشكل مستمر، وعلى شاطئ دهب 
جلس���ات عربية في خيام، على 
البحر مباشرة، ويكون اجللوس 

بها رائعا.

رياضة الغطس

وإلى جانب رياضة الغطس 
يش���تهر منتجع دهب برياضة 
القفز باملظالت والطيران الشراعي 
التي اصبحت مرتبطة باملنطقة 
ملا تضم���ه من مراك���ز لتعليم 
القفز ومبختلف انواعه، ودهب 
مش���هورة بش���واطئها الذهبية 
واملواقع املدهش���ة التي تصلح 
 Blue »للغ���وص مثل »بلو هول
Hole و»كانيون« Canyon و»اليت 
ه���اوس« Lighthouse واملنطقة 

االقامة في اكشاك تتم صناعتها من 
اخلشب وجريد النخيل وتعتبر 
تلك االكشاك حكرا على منتجع 

دهب السياحي فقط.

دهب قديمًا

وكانت دهب قدميا عبارة عن 
السوق التجاري القدمي باملدينة، 
ويتزايد النش���اط السياحي بها 
إلى  بصورة مس���تمرة، إضافة 
بعض املناط���ق الزراعية حول 
املدينة والتي يعمل بها س���كان 
الوديان، ومدينة دهب لم تسم 
بهذا االس���م لكثرة الذهب فيها، 
وإمنا للون رمالها التي متيل إلى 
لون الذهب وبها جميع مقومات 
املدن الس���ياحية، وبها رياضة 
مائية ال توجد في شرم الشيخ، 
األم���واج، وركوب  وهي ركوب 
املراكب الشراعية، ودهب تتميز 
به���ذه الرياضة نظرا لس���رعة 

دهب تنقل سائحيها إلى عالم السحر واجلمال والترفيه

رياضة التزحلق على املاء أشهر األلعاب املائية في دهب
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