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خالل الفترة من يناير إلى يوليو املاضي وضمن نحو 88 ألف سائح خليجي أمضوا 288 ألف ليلة

سويسرا واحة السياحة العالجية.. و10 آالف سائح كويتي أمضوا 30 ألف ليلة

من أش���هر  الطباخني املتمتعني 
بشهادات تقديرية، وهناك مطعمان 
من هذه املطاعم السبعة لهما 15 
و17 نقطة من سلسلة من نقاط 
الرمال الغضارية واملاريلية التي 

يطلق عليها غولت ميالو.
ولرمب���ا كانت قم���ة حلظات 
السعادة في حمام البخار العشبي 
األول في العالم مع كريستاالت من 
تصميم شواروفيس���كي، إضافة 
إلى ذلك احلس املرهف واملطلق 
من خالل واح���ة الرفاهية التي 
تبلغ مساحتها 12.800 متر مربع 
بكل مجدها املشع، والتي تتضمن 
احلمامات الساخنة تامينا وحمام 
هيلينا وبركة س���باحة خارجية 
وداخلية وعالم الساونا واملركز 
الصحي اخلاص واحلمامات التركية 
ومركز املساجات املتنوعة، إضافة 

إلى مركز العناية بالبشرة.
ويتضمن املنتجع مركزا طبيا 
يوفر خدمات صحي���ة متكاملة 
جلمي���ع املرضى وال���زوار وفق 
أرقى املواصفات العاملية، ويعمل 
فيه نخبة من أش���هر األطباء في 
سويس���را، ويقدم خدماته ذات 
اخلمس جنوم متضمنة الوقاية 

والرعاية والرعاية الالحقة. 
كما ان الصحة هي أهم بضاعة 
ميلكها اإلنسان، وانطالقا من إدراك 
القائمني على املنتجع لذلك فإنهم 
يسعون ألن يلبي ذلك املركز الطبي 
الفريد في أوروبا كل رعاية وعناية 
ممكنة، مع مراعاة جميع الرغبات 
والظروف الشخصية عند حتديد 
معالم البرامج الصحية. وفي مركز 
واحد يقوم الفريق الطبي للمنتجع 
وفريق العالج الطبيعي في ظل 
تنسيق دقيق بتقدمي خدماته في 
شتى التخصصات الطبية إضافة 
إلى خدم���ات التصوير املقطعي 
ومختب���رات التحالي���ل الطبية 

املتنوعة. 

وقد أصب���ح اإلرهاق اليومي 
وضغط مضاعفة اإلنتاج والتغذية 
غير املتوازنة والسمنة من املعالم 
الرئيسية للمجتمعات املعاصرة، 
ويسعى املركز الطبي في املنتجع 
إلى تقدمي برامج جديدة في مجال 
الطب االحترازي، ومنها حتقيق 
وزن صحي للجسم بشكل دائم، 
وبرنامج تخفيف الوزن، وفحوص 
طبية احترازية شاملة، وحتقيق 
القدرة اجلهدية املثالية والتوازن 
الذاتي في احلياة العملية، وبرنامج 

مضاعفة القدرة اجلهدية. 

الجولف والرياضة

ويتمتع زوار املنتجع بجولة 
جولف مش���وقة وس���ط معالم 
طبيعية وجبلية خالبة. وميتاز 
املنتج���ع عن بقي���ة املنتجعات 
السويس���رية باحتوائ���ه على 
ملعب���ني للجولف أحدهما ذو 18 
حفرة واآلخر 9 حفر، تقام عليهما 
املهمة. وبعد  البطوالت  عدد من 
جولة جولف ممتعة تنتظر الزوار 
مائدة متنوعة وجها لوجه على 
شرفة مطعم اجلولف. إن نادي 
اجلولف في باد راغاز عضو في 
منظمة اجلودة واملعايير »ملالعب 

اجلولف الريادية«. 
كما يوجد ملعب ابتدائي بحفره 
التس���ع وفيه أكادميية اجلولف 
يشكل منطلقا مثاليا للمبتدئني، 
ويوفر إمكانات كبيرة للتدريب، أما 
العارفون فيتحداهم امللعب مبجرد 

شروعهم في لعبة قصيرة. 

فندق غراند دو بانس

يزهو فندق غراند هوتيل دو 
بانس مبوقعه الفريد على ينابيع 
فوارة من املياه املعدنية الصحية 
والذي يتخذ من مدينة إيفردون 
لو بانس السويسرية التاريخية 
موقعا، بهذه املزي���ة التي تتيح 

جلميع زواره التمتع بإقامة ممتعة 
من جهة واإلف���ادة من أحواض 
السباحة التي حتتوي على مياه 
معدنية صحية من جهة أخرى، 
وهي مزية قلما توجد في أي فندق 

في شتى أنحاء العالم.
ويقع الفندق في واحة خضراء 
تبعد عن مرك���ز املدينة نحو 5 
دقائق فقط، ويتمتع مبزيج خالب 
من الهندسة املعمارية التاريخية 
واملعاصرة، ويسهل الوصول إليه 
من مراكز جنيڤ وبيرن ولوسان، 
وحتيط به سلس���لة من اجلبال 
العالية التي تكتسي قممها بالثلوج 
البيض���اء على م���دار العام، مما 
يعطي زواره ميزة اجلمع بني إقامة 
صحية هانئة والتمتع بزيارة إلى 
اجلبال القريبة لالستمتاع بالتزلج 

على الثلوج وتسلق اجلبال.
 ويض���م الفن���دق 120 غرفة 
ذات أحج���ام مختلفة جتمع بني 
التراث السويسري الفخم العريق، 
واحلداثة األوروبي���ة املعاصرة 
من حي���ث احتواؤها على أحدث 
املفروشات، وأجمل أنواع الديكور، 
إضافة إلى إطالالتها الساحرة على 
محي���ط الفندق وعل���ى أحواض 
الس���باحة ذات املي���اه املعدنية، 
كما يضم 12 ملعب غولف تتميز 

بجماليتها الساحرة.
ويتمتع الزوار بحوضي سباحة 
كبيرين يحتوي األول على مياه 
معدنية تبلغ درجة حرارتها 28 
درجة مئوية فيم���ا تبلغ درجة 
حرارة اآلخ���ر 34 درجة مئوية. 
وميكن للزائ���ر قضاء ما يحتاج 
إليه من وق���ت فيهما، مع التمتع 
بامللحقات الصحية املوجودة في 
كل منهما، مما يجعل وجود السائح 
فيها فرصة فريدة لالس���ترخاء 
واالستجمام، مع احلصول على 
معاجلة صحية مفيدة آلالم الظهر 
والرقبة وعالج طبيعي للبشرة.

الغناء  املمتدة  األخاذ وحدائق���ه 
التي حتي���ط به جاعلة منه جنة 
خضراء في س���فوح تلك اجلبال 
التي تتدرج كسوتها من األشجار 
املتنوعة ارتفاعا ش���يئا فش���يئا 
وصوال إلى القم���م ذات البياض 

الثلجي الناصع.
املنتج���ع يعتبر أيضا  وذلك 
املنتجع الريادي في أوروبا الذي 
الرعاية والنقاهة الصحية  يقدم 
وخدمات احلياة الصحية )السبا( 
ورياض���ة اجلولف. ويقدم أيضا 
منظومة فريدة متناغمة من الفنادق 
الفخمة واملطاعم ومراكز الرفاهية 
مبياه حرارية من ينابيعه اخلاصة، 
ويوفر احلي���اة الصحية وإجناز 
األعمال ورياضة الغولف ومحالت 
التسوق ذات املاركات الفخمة، وهو 
ما يجعل م���ن إقامة الزوار حدثا 

فريدا ال نظير له.
أربعة مبان  الفن���دق  ويضم 
املتطلبات  متنوعة لتلبي جميع 
التي يرغب فيها ال���زوار ما بني 
غ���رف عصرية حديث���ة وأخرى 
مفعمة بأري���ج التراث األوروبي 
العريق وعبق التاريخ السويسري، 
ولتتناس���ب مع جمي���ع األذواق 
والرغب���ات، وكلها مجهزة بأرقى 
التجهي���زات من أس���رة صحية 
إلكترونية  فاخرة، وجتهي���زات 
حديثة، وإكسسوارات للحمامات 
تتضمن غ���رف س���اونا وبخار 
وجاك���وزي، فضال عن إطالالتها 
الرائعة على أجمل املناظر الساحرة 

في بلد احلضارة واجلمال.
ويحتوي الفندق على سبعة 
مطاعم فاخرة متثل جميع أطياف 
العالم،  املأك���والت واألذواق في 
منه���ا مطعم مخص���ص لتقدمي 
التقليدية،  األكالت السويسرية 
وق���د صممت جميعه���ا لتحاكي 
التي تعبر عنها،  املناطق  أجواء 
ويشرف على تلك املطاعم نخبة 

سويسرا، وعن ميينها وشمالها 
تقع سلسلة جبال األلب بجمالها 
الرائعة  الشاهق، وتضاريس���ها 
اجلمال، وقممها املكسوة بالثلوج 

على مدار العام.
ويعتب���ر منتجع ب���اد راغاز 
الفنادق السويسرية  أس���طورة 
الكبيرة، باعتباره واحة  الفخمة 
للرفاهية املطلقة التي تقدم أرقى 
درجات الراحة الشخصية وأقصى 
حدود االس���ترخاء واالستمتاع 
واالستجمام، ونظرا ملوقعه الفريد 

الفخم الذي يضم أول حمام للمياه 
الطبيعية في سويسرا  املعدنية 
كانت هنالك جولة لوفد إعالمي 
خليج���ي لالطالع عل���ى مرافقه 
املتنوعة وخدماته املتميزة ومبانيه 

ذات اجلمال املعماري األخاذ.
ويقع ذلك املنتجع الذي أعيد 
افتتاحه في عام 2009 بعد إجراء 
إعادة هيكلة له في منطقة باد راغاز 
الهادئة الوادع���ة التي تبعد عن 
مدينة زيوريخ نحو ساعة بالقطار، 
وتتوسط أحد أجمل الوديان في 

تشهد سويسرا واحة السياحة 
األوروبية زيادة مطردة في عدد 
الس���ياح القادمني إليها من دول 
العربية نظرا للمميزات  اخلليج 
التي تتمتع به���ا من تنوع فريد 
يجمع بني االسترخاء واالستجمام 

والترفيه والصحة والعالج.
ويقول رئيس هيئة السياحة 
السويس���رية ي���ورغ كيبس في 
تصريح صحافي إن عدد السياح 
اخلليجيني الى سويسرا بلغ في 
عام 2010 حوالي 123 ألف سائح 
بزيادة كبيرة عن عام 2009 بلغت 

نسبتها %19.7.
ويضيف ان اجمالي الليالي التي 
قضاها اخلليجيون في منتجعات 
وفنادق سويس���را املختلفة بلغ 
حوالي 423 ألف ليلة بزيادة %13 
عن عام 2009 ومبتوسط 3.14 ليال 
للس���ائح الواحد مبينا أن حصة 
منطقة اخلليج من السياحة القادمة 
الى سويس���را متثل حوالي %4 
حسب ارقام 2010 بزيادة الضعف 
عن عام 2009. ويقول كيبس ان 
عدد السياح الكويتيني في الفترة 
من يناير الى يوليو املاضي بلغ 
حوالي 10 آالف سائح أمضوا أكثر 
م���ن 30 ألف ليلة وذلك من أصل 
نحو 88 ألف سائح خليجي أمضوا 

نحو 288 ألف ليلة.
وتعتبر سويسرا واحة غناء 
الراغبني في قضاء عدد  للسياح 
من األيام أو األسابيع في رحاب 
مناطقها املختلفة بغية االستفادة 
من منتجعاتها الصحية ومراكزها 
الطبية وخدماتها العالجية التي 
تعد فريدة من نوعها في ش���تى 
أنحاء العالم وحتظى مبصداقية 
عالية ترسخت على مدى سنوات 

عديدة.

منتجع باد راغاز

وفي رحاب منتجع باد راغاز 

جدول عدد السياح اخلليجيني خالل الفترة من يناير إلى يوليو 2011
احلصة من اإلجمالي العامليمدة البقاءاللياليعدد السياحالدولة

1%340971221703.6السعودية � املركز األول
7%285369907353.2اإلمارات � املركز الثاني
2%9753306323.1الكويت � املركز الثالث

2%8930260552.9قطر � املركز الرابع
1%347494462.7البحرين � املركز اخلامس

1%261889003.4سلطنة عمان � املركز السادس
2.3%2883.5 ألف ليلةحوالي 88 ألفااالجمالي

أمين فريد: »مصر للطيران« تعرض 35 دينارًا  
سعرًا لتذاكر السفر إلى املطارات املصرية 

أكد املدير اإلقليمي لشركة مصر للطيران 
في الكويت أمين فريد ان تذاكر الشركة في 
السوق الكويتي تعد األرخص على اإلطالق، 
باإلضاف���ة الى توفير أكبر حجم مجاني من 
وزن األمتعة للمس���افرين على منت طائرات 

الشركة تصل الى 54 كيلوغراما.
وقال فريد في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان الشركة تعرض السفر الى جميع محطاتها 
في مصر لالجتاه الواحد باستثناء القاهرة 
واإلس���كندرية بأس���عار تبدأ من 35 دينارا 

شاملة الضرائب والرسوم.
وأشار إلى أن هناك إقباال كبيرا من قبل 
املواطنني واملقيمني للسفر على منت خطوط 
الشركة، حيث بلغ متوسط نسبة التشغيل 
على منت خطوط املؤسسة من الكويت والى 
جميع الوجهات التي تصل عليها الى مصر 
بنسبة 80% للموس���م منخفض التكاليف، 
فيما بلغت النس���بة 100% في املوسم عالي 
التشغيل، حيث تستعني الشركة بطائرات 
إضافية لتلبية الطلب املتزايد خالل فترات 

الصيف.
وتوقع ان تؤتي حملة »اشتري املصري« 
ثمارها، خصوصا ان اليوم السبت ثالث أيام 

العرض والذي ينتهي فيه العرض بالنسبة 
للعمالء الراغبني في احلصول على تخفيضات 
الشركة والبالغة نحو 20% على تذاكر السفر 
الى جميع الوجهات التي تصل إليها الشركة 
سواء الداخلية او اخلارجية حتى نهاية مايو 

.2012
وأضاف ان هذا العرض يتضمن الس���فر 
خالل إجازات منتصف العام الدراسي، والذي 
يالقي إقباال كبيرا من قبل املس���افرين من 

املدرسني الى الوجهات املختلفة في مصر.
ان السفر على منت رحالت الشركة الوطنية 
»مصر للطيران« يتماشى مع أهداف مبادرة 

»اشتري املصري«.
من ناحي���ة أخرى، أكد على جناح خدمة 
الدفع اإللكتروني التي يقدمها مركز اتصاالت 
بالش���ركة والتي توفر على العميل الوقت 
واجلهد مضيفا أن هذه اخلدمة القت استحسان 
العمالء ملا تتسم به من سهولة وأمان حيث 
يتم دفع سعر تذكرة السفر وتعديل احلجز 
 Call center �أو تغيير خط السير عن طريق ال
قبل موعد الرحلة ب� 48 ساعة بالنسبة جلميع 
الركاب، وميكن للمسافر الرجوع الى املكتب 
لدفع تذاكر السفر بعد امتام عملية احلجز.

تخفيض إضافي على تذاكرها 20% و54 كيلوغرامًا مجانيًا

واصلت مجموع���ة طيران 
اجلزيرة تقدمي أفضل عروض 
السفر والسياحة على مجموعة 
محددة من الوجهات خالل الفترة 

املقبلة. 
وعلمت »األنباء« ان قس���م 
التسويق في الشركة توصل الى 
تقدمي أسعار مخفضة تتضمن 
السفر الى 14 وجهة بأسعار تقل 
عن 38 دينارا لالجتاه الواحد غير 

شامل للضرائب والرسوم. 
الى ان »اجلزيرة«  وأشارت 
قدمت وجهة السفر الى كل من 
القاهرة واإلسكندرية والبحرين 
ودير الزور ودبي وجدة واألقصر 
والرياض ومش���هد وس���وهاج 
وعمان وحلب وبيروت ودمشق 
بأس���عار تقل ع���ن 38 دينارا، 
فيما حددت أس���عار السفر الى 
اإلسكندرية بأسعار تبدأ من 25 

للشركة، ومن جانب آخر يشجع 
الفوز بهذه  عمالء جددا عل���ى 
العروض التي دائما ما تفاجئ 

بها »اجلزيرة« العمالء. 
البرنامج  ان  اجلدير بالذكر 
يعتمد على آلية سهلة وبسيطة 
جدا ومن دون أي شروط معقدة 
فكلما استكمل املسافر 10 رحالت 
مع الش���ركة خالل سنة واحدة 
يحصل على رحلة ذهاب مجانية 
الى أي من الوجهات التي يختارها، 
وان كل ما هو مطلوب من املسافر 
جمع 10 بطاقات صعود شخصية 

أو من عائلته املباشرة. 
وان صالحية بطاقة الرحلة 
املجانية تس���تمر ملدة عام بعد 
استحقاقها وميكن استخدامها 
ألي من الوجهات التي تخدمها 
طيران »اجلزيرة« وفي أي وقت 

من العام حتى في املواسم.

في تقدمي أميز اخلدمات في قطاع 
السفر على مستوى العالم.

وقالت ان برنامج »جزيرتي« 
والذي أطلقته الشركة قبل فترة 
قد القى إعجابا كبيرا لدى عمالء 
الش���ركة، الس���يما املسافرين 
الدائمني وأسرهم على منت خطوط 
املؤسسة، حيث يعد أول برنامج 
مكافآت تطلقه الشركة منذ عملها 

في السوق احمللي. 
وأكدوا ان الش���ركة اعتمدت 
البرنام���ج اميانا  إطالق ه���ذا 
منها بض���رورة مكافأة عمالئها 
املعتادين على الس���فر بصورة 
مستمرة س���واء كانوا أفرادا أو 

عائالت. 
وقالوا ان مكافأة املسافرين 
برحلة مجانية عن كل 10 رحالت 
يقومون بها عل���ى منت طيران 
الش���ركة تزيد من والء العمالء 

دينارا وجدة بأسعار تبدأ من 40 
دينارا والبحرين ودبي بأسعار 

تبدأ من 18 دينارا.
وقدمت »اجلزي���رة« وجهة 
الس���فر الى حلب بأسعار تبدأ 
من 36 دينارا، عمان بأس���عار 
تبدأ م���ن 35 دين���ارا، بيروت 
بأس���عار تبدأ م���ن 32 دينارا، 
دير الزور بأسعار تبدأ من 33 
دينارا، جدة بأسعار تبدأ من 40 
دينارا، األقصر بأسعار تبدأ من 
32 دينارا، مشهد بأسعار تبدأ 
من 26 دينارا، الرياض وسوهاج 
بأسعار تبدأ من 30 دينارا لكل 

منها. 
وتوقعت املصادر أن تشهد 
الشركة خالل العام املقبل حتسنا 
أكبر في معدالت االستحواذ على 
حصص سوقية جديدة، وذلك 
نظرا ملا تقوم به من جهد كبير 

لالجتاه الواحد غير شامل للضرائب والرسوم

»اجلزيرة« تقدم 14 وجهة بأسعار تقل عن 38 دينارًا 


