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FROM THE 
EDITOR
The African continent is full of wild adventure, but 

possibly one of the most spectacular natural sights is the 

migration of the wildebeest. Starting in July and running 

until September, this force of nature can be witnessed in 

the Maasai Mara National Reserve. Of course, seeing the 

Big 5 in their natural habitat and learning about the tribal 

community of the Maasai people are also memorable 

experiences to add to your bucket list. Read more on 

pg20. Also, on our radar this month is the Turkish city on 

the Turquoise Coast. Known for its beautiful beaches and 

Lycian treasures, Antalya is one to check out on pg36. 

If it's a gastronomic getaway you're looking for, Spain's 

San Sebastián — Europe's Cultural Capital for 2016 — is a 

beloved hot spot. Read more on pg32. In this issue, we've 

also included a few last minute Eid holiday ideas on pg26.

Eid Mubarak!

Happy travels,

Mairead Walsh
Editor

ON THE COVER 
Get up close to the mesmerising 
wildlife on safari in the Maasai Mara 
National Reserve, Kenya. 
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1 The event is organised by hip-hop 
lifestyle publication Afisha and 
has a strict no-alcohol policy. 2 This year's line-up includes 

award-winning English artist 
Benjamin Clementine (pictured). 3 The festival takes place on 

July 30. 
picnic.afisha.ru

AFISHA PICNIC FESTIVAL
This outdoor music festival in Moscow has been running since 2004 and attracts over 50,000 people.
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Where: Kiev, 
Ukraine
The Under the 
Bridge, Californian 
funk rockers 
are playing 
the Ukrainian 
capital’s enormous 
Olimpiyskiy 
National Sports 
Complex.
redhotchilipeppers.
com 

Red Hot Chili Peppers
July 6

Where: Shandur Pass, Pakistan
This polo tournament, which has been running 

since 1936, sees two local teams (Chitral and Gilgit) 
compete on the highest polo ground on earth, 

3,700 metres above sea level.
www.tdcp.gop.pk 

Shandur Polo Festival
July 7-9

Where: Baalbeck, Lebanon
An opera, music and dance festival held under 

the ruins of the Roman temples of Bacchus and 
Jupiter, this year’s line-up includes Beirut-born, 

British pop star Mika and French electronic 
music pioneer Jean Michel Jarre.

baalbeck.org.lb 

Baalbeck 
International Festival

July 22 – August 26
Where: Puri, India
Head to Eastern India and witness a colourful religious 
festival where representations of deities are moved on 
giant chariots in mass processions.
incredibleindia.org

Rath Yatara
July 6

EVENTS 
CALENDAR
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Where: 
Istanbul, 
Turkey
Having sold 
more than 20 
million records 
worldwide, the 
English rockers 
are performing 
the headline slot 
at the Istanbul 
Blue Night in 
KüçükÇiftlik Park.
muse.mu 

Muse
July 26

Where: Abu Dhabi, UAE
Aimed at children between the ages of eight and 12, 

special activities have been lined up for kids including 
feeding elephants, holding reptiles, identifying animal 

sounds and learning about endangered species. 
emiratesparkresort.com

July 17 – August 28

Emirates Park Zoo Summer Camp

Where: Dubai, UAE
An air-conditioned, 34,000-metre space is 

transformed into an enormous recreation 
and entertainment area for kids during the 

summer months.
visitdubai.com

Modhesh World
Until August 27

11
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EVENTS

Where: Batumi, Georgia
Performers Lauryn Hill, Macy Gray, The Prodigy 
and legendary music producer Quincy Jones 
are among the famous faces hitting the stage 
this month.
tbilisijazz.com

Black Sea Jazz Festival
July 15-24
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 TUSCANY,  
 ITALY 

The famous Italian 
astronomer and 
physicist Galileo 

invented the 
refracting telescope 
in the 17th century 

and tested his new 
creation  in the 

Tuscan hills.

You can comment on your experience or discover Air Arabia's latest news and offers by following @airarabiagroup

1
 SURFING 

The earliest record of 
the word "he'enalu," 

the Polynesian-
Hawaiian word for 

surfing, dates back to 
1769. It was recorded 
by a crew member of 
British explorer James 

Cook's ship, HMS 
Endeavour. Samoans 
and Tongans are also 
thought to have had 
their own version of 
the sport before the 
Europeans arrived. 

Surfing in the USA was 
thought to have 

originated in 1885, 
when three Hawaiian 
princes took a break 
from their boarding 
school to surf the 
Californian waves. 

Food truck mania
In recent years, food trucks have evolved from a gourmet 
Los Angeles hipster niche to a regular sight in cities across the 
world. According to a report by CNN, the Belgians are keenest on 
mobile munchies. In May at the Brussels Food Truck Festival, more 
than 140 food trucks descended on the event, feeding 150,000 
people in the process and breaking the previous world record for the 
largest amount of trucks in one place. Bon appetit! 

2 
PLACES

Focus on

Jared Leto

 to experience
 amazing

 stargazing

TRIVIA – During 
filming for his role 
as the evil Batman 
villain, Leto, who's 
a method actor, 
stayed in character 
throughout the 
duration – even  
off set.

NEW RELEASE – The 44-year old actor and 
musician is playing the psychotic Batman 
villain, the Joker, in the movie, Suicide Squad 
– out next month.

THE QUOTE – “I showed up in LA with 
$500 and a backpack and I stayed at a 
shelter, so nobody handed me anything. 
I worked for every single thing that I have."

2
 DUBAI,  

 UAE 

The Dubai 
Astronomy Group 
organises regular 

free events in 
a park on the 

outskirts of the city 
for stargazers to 

enjoy the magically 
clear desert sky.
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TRAVEL APP 
If you're an animal-
lover who can't 
abide the thought 
of leaving your furry 
companion at home 
when you travel, then 
help is at hand with 
BringFido. It offers 
information, such as 
where the nearest 
parks are or  
which hotels are  
pet-friendly. 

THE READ
This month, Steven 
Spielberg releases 

his big screen 
interpretation of the 
classic Roald Dahl 

children's novel  
The BFG.

July 20, 
1969 

MUSIC PLAYLIST July 21 sees Rihanna take her latest Anti 
World Tour to Barcelona. The tour is promoting the Barjan 
pop singer's latest hit album and her eighth studio LP Anti. 
The tour ends on November 27, when RiRi will perform at 
the Abu Dhabi Grand Prix in the UAE.

 MAN WALKS ON 
 THE MOON 

It's well known that 
the first man to walk 
on the moon was 
Neil Armstrong from 
the Apollo 11 mission. 
What's less familiar 
are the mementos 
that Armstrong 
brought with him 
from Earth. Called a 
'personal preference 
kit,' one item was a 
fragment from the 
left propeller of the 
Wright brother's 
plane — the first 
successful aeroplane 
in the world.

#AirArabia or DM photos of your trips with us to 
@airarabiagroup and we'll post them online 

TODAY

12 hours 

City stopover: Chennai
SEE  
Government Museum
Stop at the National 
Art Gallery to 
appreciate a dazzling 
selection of Tanjore 
paintings and some 
rare works by 
celebrated artist 
Raja Ravi Varma.

EAT  
Dakshin
Delectable dishes 
from the kitchens 
of South India pair 
perfectly with live 
Indian classical music 
at this popular venue 
in Crowne Plaza 
Adyar Park. 

SHOP
T. Nagar
Dotted with rows of 
glittering stores, the 
shopping district  
of T. Nagar is the 
place to hunt for pure 
silk fabrics, gold 
jewellery and 
handicrafts. 

DO
Marina Beach
Head to the Marina 
Beach, running along 
the Bay of Bengal, 
to watch the sun go 
down. Here you’ll 
also find an array of 
stalls, selling unique 
South Indian snacks. 
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ROOM SERVICE

Indulge your culinary inclinations at these venues that 
offer fantastic foodie-focused options

GASTRO STAYS

15
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FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY
MANAMA, BAHRAIN

Austrian celebrity chef Wolfgang Puck has 
collaborated on two restaurants in the swanky 
Four Seasons Hotel: Cut, the entrepreneur's award-
winning steakhouse, and RE Asian Cuisine, a creative 
reinterpretation of classic Eastern dishes. Celebrity 
credentials aside, the restaurant is also the most 
elevated in the kingdom, perched on the hotel's 50th 
floor, with views over the Arabian Gulf. 
 
Bahrain Bay 
T +973 1711 5000
www.fourseasons.com

ABaC RESTAURANT & HOTEL
BARCELONA, SPAIN

If you're a fan of Spanish cuisine, the trendy ABaC 
hotel should satisfy any taste temptations with two 
Michelin stars and one of the country's brightest 
culinary talents at the helm. Head to the venue's 
ABaC restaurant and you'll tantalise your taste buds 
with imaginative combinations such as fossilised 
sea urchin pizzeta with plankton butter – not a dish 
you're likely to forget in a hurry.   

Avenue Tibidabo 

T: +34 933 196 600
www.abacbarcelona.com

THE ST REGIS DOHA
DOHA, QATAR

The famous UK chef and host of Hell's Kitchen, 
Gordon Ramsay may be known for his abrupt 
demeanour, but he's also an extremely well-
regarded chef. Cuisine connoisseurs will be pleased 
to discover not one but two of the entrepreneur's 
eateries at this venue. And, with a branch of award-
winning Hakkasan in the same location, Doha's 
branch of the famous hospitality favourite, which 
originated in New York, is a gastronomic gem.   
 
Doha West Bay
T: +974 4446 0000
www.stregisdoha.com

Heightened tastes

 Michelin
 star

 credentials

 Ramsey
at the 

St Regis
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Intrepid Danish travel blogger, Henrik Jeppesen, 28, has the 
world record for being the youngest person to visit every 

country in the world – that’s 193!

ALL AROUND 
THE WORLD

TEXT BY PETER FEELY

Above: Henrik in Namibia
Clockwise from top left: Rice fields 
in Bali, Indonesia; Rocky Mountains, 
Canada; Andaman Islands; Tsim Sha Tsui 
Street in Hong Kong,China 

» What inspired your ambitious 
project?
In 2010, I opened my blog and decided 
to visit 100 countries. I didn't think that 
I wouldn’t go to places such as Somalia 
or Afghanistan but then when I reached 
100 countries, I decided that I could visit 
those countries as well. It is all about 
having local contacts and people who 
you can trust in difficult destinations.

» How did your family react?
They like when I travel if it’s a safe place 
— like the Caribbean. When I decided 
to go to every country, they asked me 
questions like, “you’re not going to go to 
Afghanistan are you?” They’re supportive 
now that it’s all over because they don’t 

have to worry anymore. When I was 
going to places such as Iraq or Yemen 
on my own, they worried.

» What was the scariest place you 
visited?
In December, I went to Syria and I think 
I was the only tourist there — or that’s 
what I was told. It’s not currently a 
place for tourists and when I went into 
Damascus on a day trip, I could see 
smoke from bombings. I visited it to 
complete my project because I’d asked 
all of these companies and people to 
help me, including Air Arabia. If you say 
you’re going to every country, then you 
have to honour your part of the deal.

» Any low points?
I’ve had food poisoning five or six times. 
The worst was in the Andaman Islands, 
between India and Thailand. It took me six 
months to recover. Now I’m very careful 
about local cuisine. Before, I felt I had to 
try local food but now I would rather have 
bananas and water than risk it.

I also found it extremely lonely in 
some third-world countries, where 
very few people speak English. 2012 to  
2016 have been very hard years. It’s very 
easy to get to 140 countries but the last  
50 countries — that’s when it gets more 
difficult.

» How could you afford the trip?
Mostly barter exchange and travelling 
cheaply. Now that I’ve visited every 
country and I’ve borrowed money from 
the bank, I need to pay the money back, 
so I have to focus on my income.

» Do you intend to stay on the road?
I want to keep travelling — I need more 
stability and time to get to know people 
when I travel. I guess my future depends 
on where I meet the right girl. 

» And what about a favourite 
country?
I would probably say New Zealand is my 
favourite place to visit. It has stunning 
nature and it’s probably the closest you 
can get to a perfect society — they take 
care of the elderly and it’s very safe.

» What about life lessons?
I would say that across the world 
people have many differences and many 
similarities. Generally, people are very 
hospitable. Of course, every country has 
good and bad people, but I’m surprised 
how many people were willing to help 
a stranger like me. I would say that 98 
percent of people are friendly.  

www.henriktravel.com
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1 The Musandam peninsula is 
geographically separated from 
Oman by the UAE. 2 The city of Khasab is named 

due to the fertile nature of its 
land. 3 Part of Musandam is a village 

called Kumzar, whose residents 
have their own unique language.

The Sultanate's peninsula is renowned for its relaxed pace and incredible sea life
MUSANDAM, OMAN
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MAJESTIC 

Kenya’s Maasai Mara Nature Reserve is the place to head 
this month to witness nature put on one of the most incredible 

shows on earth

TEXT BY PETER FEELY

THE  
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“The cumbersome beasts 
recklessly scramble down 
steep river embankments” 

EXPERIENCE

Nicknamed ‘The World Cup of Wildlife,’ 
the astounding spectacle of millions of 
wildebeest making their annual migration 
to Kenya’s Maasai Mara is one of nature’s 
truly unforgettable scenes. Documentary 
footage of the cumbersome beasts 
recklessly scrambling down steep river 
embankments, often tumbling over in 
frantic chaos, is unforgettable. Then 
the scenes of the hapless bovines, 
fearlessly entering the crocodile-
infested river, desperately paddling 
against the roulette of chance, provoke 
Hitchcockian levels of anxiety, as you 
implore the plucky migrants to reach the 
other side unscathed. Inevitably, there 
will be a single wildebeest, separated 
from the herd. The unwelcome image 
of a crocodile’s cold and icy eyes and its 
unnerving nose, gliding sinisterly through 
the water appears. The drama is about to 
commence and it isn’t going to be easy 
armchair viewing.

Obviously, if you’re in the majestic 
Maasai Mara nature reserve for a few 
days, the likelihood of witnessing such 

dramatic scenes in person isn’t assured. 
Documentary-makers spend months 
on end, waiting for precious moments 
of compelling footage. Yet, to see such 
a phenomenon (even minus the croc) 
and experience the sheer scale of the 
migration is enough to astound. The 
live wildebeest show even comes with a 
supporting cast. Hundreds of thousands 

Previous page: A group of Maasai dancers 
Above: A hippo swimming in the Maasai 
Mara nature reserve; Opposite, top to 
bottom The wildebeest cross the Mara River, 
Kenya; Lions roam the reserve 

MEET THE MAASAI
A proud warrior tribe, the 
Maasai live in Kenya and parts 
of Tanzania. To experience 
their unique culture and their 
close connection to their 
environment, a number of 
tours are available where you 
can visit or stay in a Maasai 
village or join a Maasai for a 
special safari on foot. 
www.maasai-association.org
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FROM THE 
EDITOR
The African continent is full of wild adventure, but 

possibly one of the most spectacular natural sights is the 

migration of the wildebeest. Starting in July and running 

until September, this force of nature can be witnessed in 

the Maasai Mara National Reserve. Of course, seeing the 

Big 5 in their natural habitat and learning about the tribal 

community of the Maasai people are also memorable 

experiences to add to your bucket list. Read more on 

pg20. Also, on our radar this month is the Turkish city on 

the Turquoise Coast. Known for its beautiful beaches and 

Lycian treasures, Antalya is one to check out on pg36. 

If it's a gastronomic getaway you're looking for, Spain's 

San Sebastián — Europe's Cultural Capital for 2016 — is a 

beloved hot spot. Read more on pg32. In this issue, we've 

also included a few last minute Eid holiday ideas on pg26.

Eid Mubarak!

Happy travels,

Mairead Walsh
Editor
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EXPERIENCE

of zebra and Thomson’s gazelle join the 
bovine adventurers as they make the 
treacherous trip from the Serengeti to 
the Maasai Mara, following the rains – 
their source of food. Snappy reptiles 
aren’t the wildebeest’s only adversaries 
though. The Maasai Mara is home to 
numerous deadly carnivorous threats, 
who eagerly await the wildebeests’ 
annual arrival. With lions, cheetahs, 
leopards and even hyenas anticipating 
the chance to make a potentially life-
saving kill, the stakes are high. Inevitably, 
the cruel truth about nature is that it 
tends to rely on the survival of the fittest. 
It’s the weak or the young that are singled 
out by predators. Young wildebeest may 
be some of the quickest creatures on 

Above: Maasai women wear their ornate 
hand-made jewellery
Right: Migration of the wildebeest 
Opposite: Mother cheetah kissing her cub
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3 TO TRY
SAFARI LODGES IN THE 
MAASAI MARA RESERVE

THE ECO OPTION
Elephant Pepper Camp is 
one of only four places in 
the reserve awarded gold 
star status for its ecological 
credentials. This includes 
relying on solar power, using 
LED lighting and recycling 
waste whenever possible. The 
camp manages to achieve this 
while still offering its guests 
modern comforts, such as 
showers and running water.
elephantpeppercamp.com

NEXT TO THE ACTION
Just a 20-minute drive from 
a well-known wildebeest 
river-crossing spot, Naibor 
Camp also offers comfortable 
king-size beds and en suite 
bathrooms. There’s even a 
spa tucked away in the corner 
of the camp if you fancy a 
massage after a long day 
on safari.
naibor.com

SEE THE WILDEBEEST FIRST
Perched on the banks of the 
Sand and Keekorok rivers, 
this camp faces Tanzania’s 
Serengeti on the border of 
the Maasai Mara. Sala’s camp, 
therefore, claims to be the one 
camp in the Maasai Mara that’s 
first to witness the spectacular 
wildebeest migration.
www.thesafaricollection.com

the planet to mature but they’re still 
vulnerable and weaker than their adult 
counterparts. Yes, a wildebeest can be up 
and running at around five minutes after 
birth, which is embarrassingly efficient 
when compared to the development 
of us humans, but they’re vulnerable 
nonetheless. Essentially, if you’ve seen 
documentary footage of such scenarios 
then, as with the river crossing, it’s a 
similarly tense piece of real-life drama.

Drama aside, one phrase that’s often 
associated with the Maasai Mara is, “the 
Big Five”. It's a post-safari bragging 
right; an exercise in one-upmanship 
where your safari adventure is judged 
by how many of a group of five wild 
animals — elephant, rhinoceros, lion, 
leopard and buffalo – you have managed 
to spot. Tour guides frantically scan the 
horizon for movement and the earth for 
tracks, while communicating with their 
colleagues over radio, in an attempt to 
ensure that their safari customers see 
these beasts. The big five originally had 

far more unsavoury connotations – the 
animals were the five that people in Africa 
found most challenging to hunt on foot. 

Despite the cessation of legal hunting 
in the park, poachers are still drawn to 
the large financial rewards from exotic 
animals – the ivory from elephant tusks 
and the horns from rhinos. Tragically, 
from a meagre population of 120 in 
1971, by 1984 the number of black rhino 
had dwindled to an alarming 18. A 
conservation programme was initiated 
in the park and numbers are now steadily 
increasing back towards the 30s.

What paying for safari does is bring 
much-needed money to the region and 
the reserve. The money employs wardens 
and other staff who are able to protect 
this planet’s unique and endangered 
wildlife from poaching. This will ensure 
that the Maasai Mara’s majestic wildlife 
is conserved and future generations 
will able to enjoy magical memories of 
the reserve’s incredible animals in their 
natural habitat.  

AIR ARABIA FLIES 
TO NAIROBI SEVEN 
TIMES A WEEK FROM 
SHARJAH



26
airarabia.com

ESCAPE

 From trekking through the Himalayas to exploring 
the labyrinthine alleys of an Egyptian souq, we have 

rounded up a few quick escapes 

Eid Getaways
 TEXT BY CHIRANTI SENGUPTA 
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GOA, INDIA
Goa, the smallest state on India’s 
western coast, is more than just a sun 
and sea destination. Swathes of lush 
plantations, charming fishing villages, 
tranquil lakes, and ancient Portuguese 
forts also form the landscape of one 
of India’s most-visited tourist hotspots. 
Goa is quite compact and hiring a 
motorcycle or scooter is the best way 
to see the nooks and crannies of the 
state. Start by taking a tour of Old 
Goa, about 10 kilometres away from 
the capital city of Panjim, for a glimpse 
of local life and the state’s Portuguese 
heritage. Then hit the powdery beaches 
of Candolim and Calangute, ideal for 
swimming and water sports. Sign up for 
parasailing and enjoy stunning views of 
Goa’s coastline and the magnificent 
17th-century Fort Aguada. 

This tourist stretch is also home to 
some of Goa’s most popular shacks 
or beach huts, including Britto’s and 
St Anthony’s, offering decadent Goan 
food and live music. 

WHERE TO STAY: 
Just minutes away from the busy tourist 
strip, Casa Candolim offers comfortable 
accommodation in traditional 
Portuguese-style cottages. 
www.casacandolim.com

AIR ARABIA OPERATES FIVE WEEKLY FLIGHTS 
TO GOA FROM SHARJAH
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ESCAPE

KATHMANDU, NEPAL
With the badly wounded city in recovery 
after the 2015 earthquake, tourists have 
started to return to the Nepalese capital 
to explore the popular trekking routes 
around the Kathmandu Valley. The 
village of Nagarkot (32 kilometres from 
the capital) offers trails for all levels of 
hikers and bikers, with stunning views 
of Mount Everest and other jagged 
peaks of the Himalayas. In the village of 
Godavari, roughly 15 kilometres south 
of Kathmandu, another spectacular 
route takes adventurers to the top of 
Phulchowki Hill (2,783 metres). Back in 
the capital, explore the temples and the 
historical sites undergoing restoration, 
walk through the dusty streets of 
Thamel, and shop for keepsakes at 
Durbar Marg. 

WHERE TO STAY: 
The 86 guestrooms at Dwarika’s Hotel 
showcase the best of Nepal’s exquisitely 
carved Newari architectural styles. 
www.dwarikas.com

AIR ARABIA OPERATES 21 WEEKLY FLIGHTS TO 
KATHMANDU FROM SHARJAH
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CAIRO, EGYPT
The Egyptian capital is noisy, dusty 
and clogged with traffic, and yet 
unique and utterly captivating, with 
unexpected delights at every turn. 
International visitors flock to Cairo – 
also known as Um ad Dunya, meaning 
'the mother of the world' – for its iconic 
museums, pyramids of Giza, mosques 
and bazaars. Cruise the River Nile 
aboard a felucca, a traditional Egyptian 
sailboat, for stunning views of the city’s 
riverfront. Located 18 kilometres from 
downtown, the Giza pyramids complex, 
Egypt’s most famed structure, is a must-
see for any visitor to Cairo. Dig into 
Egypt’s past with stops at the Egyptian 
Museum, housing the treasures of 
Tutankhamun, and the Coptic Museum, 
featuring 16,000 rare artwork and 
6,000 papyrus manuscripts. For an 
authentic shopping experience, head to 
Khan Al Khalili in the Islamic district of 
Cairo, a one-stop shop for souvenirs. 

WHERE TO STAY: 
Set in a neo-classic building, Pension 
Roma offers 39 spacious rooms, designed 
to evoke an old-world charm. 
www.pensionroma.com.eg

AIR ARABIA OPERATES NINE WEEKLY FLIGHTS 
TO CAIRO FROM SHARJAH
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ESCAPE
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MOSCOW, RUSSIA
Sun-filled long days, open-air festivals, 
free concerts and farmer’s markets 
make the Russian capital an alluring 
summertime destination. The historic 
Red Square should be your first port 
of call; it's surrounded by some of the 
city's most-visited tourist attractions, 
such as Lenin's Mausoleum, housing 
the embalmed body of Vladimir 
Lenin; St Basil's Basilica, a fascinating 
Russian Orthodox cathedral; the 
fortified complex of the Kremlin; and 
the luxury department store GUM. 
Pop into Krasny Oktyabr, the red-brick 
chocolate factory-turned-art cluster, 
to hang out with the locals. Stroll 

around Gorky Park, overlooking the 
Moscow River, before settling down 
for an unforgettable meal at the city 
institution, Café Pushkin, serving the 
best of Russian and French dishes. Go 
on a guided walking tour by Moscow 
Free Tour, to explore the city by foot. 

WHERE TO STAY: 
Situated close to the Red Square, the 110-
year old Hotel Metropol features rooms 
decorated with antiques and paintings 
by famous artists. 
www.metropol-moscow.ru

AIR ARABIA OPERATES SEVEN WEEKLY 
FLIGHTS TO MOSCOW FROM SHARJAH
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There are worse places to be born than the Basque city of 
San Sebastián. Your Spanish home would be second only to Kyoto 
when it comes to restaurants with Michelin stars per square metre. 
In fact, San Sebastián is leagues ahead of Paris and London when it 
comes to the density of delectable dining rooms. Deep pockets aren’t 
a necessity if you’re gastronomically inclined though. If your credit 
card can’t swallow the three-Michelin-star standards of Arzak, there’s 
the Old Town, full of liveliness, merriment and San Sebastián’s famous 
pintxos — delicious bite-sized bar snacks designed specifically for 
sharing. Glorious gluttony is only part of the picture, however. San 
Sebastián is also a cultural champion, particularly when it comes 
to Basque traditions. Elected Europe’s 2016 Capital of Culture, 
this year more than 400 events are planned in honour of the 
accolade. And, with excellent surfing beaches, there are ample 

opportunities to burn off all the tempting tapas. 

Europe’s 2016 Capital of Culture is also one of the 
greatest gastronomic destinations on earth.

ASTORIA7 GREEN NEST HOSTEL SAN SEBASTIÁN

HOTEL DE LONDRESWHERE TO STAY IN SAN SEBASTIÁN
 

Each September 
San Sebastián 
hosts a slightly 
cooler version 
of Cannes for 
film fans. If you 
happen to be 
in town for the 

With ecology and 
sustainability at 
the heart of this 
hostel’s ethos, 
book a bed here 
and you will wake 
up on a hillside 
just outside the 

city with views 
of San Sebastián 
behind the trees.
www.nesthostel
sansebastian.com 

This grand and 
historic hotel 
is just a short 
distance from 
La Concha beach 
and carries its 
old-world charm 
with aplomb. 
Running for 
more than 100 

years, this four-
star property is 
located only a 
short distance 
from La Concha 
beach.
www.hlondres.
com

festival you 
can stay in a 
cinematically 
themed hotel. 
www.astoria7 
hotelsan 
sebastian.com

hours in48 
EXPLORE

San Sebastián

Ph
ot

os
: A

lam
y, 

iS
to

ck
 a

nd
 G

et
ty



34
airarabia.com

Morning
With three sandy beaches, the city’s four-
mile promenade is an appropriate prelude 
to sampling the city’s culinary character. 
After a stroll, head to Kokotxa — one 
of the city’s gastronomic highlights — 
nestled amongst the pintxos bars in the 
Old Town. Book a table and you’ll get 
to savour traditional Basque dishes with 
some nifty modern twists. Some dishes 
also carry an Asian influence, so expect a 
taste-tantalising memorable meal. 

Afternoon
Created in honour of his wife by the 
Duke of Mandas, the Parque de Cristina 
Enea is the finest park in the city and 
comes complete with resident peacocks 
parading their colourful plumes on the 
open lawns, where citizens congregate 

DAY 1

Previous page: Old Town; Clockwise from 
top: Panoramic views of San Sebastián 
harbour, city streets, typical pintxos 
including txalupa 

EXPLORE

for picnics. With views out across the 
river, the park offers an oasis of cooling 
calm, away from the hustle and bustle of 
San Sebastián’s popular beaches.

Evening
Home to the longest continuously 
running jazz festival in Europe (Jazzaldia), 
San Sebastián has a thriving music and 
nightlife scene with a healthy throng 
of revellers moving between the city’s 

renowned pintxos bars in the Old Town. 
Jazz aficionados can soak up the sounds 
at Altxerri Bar, where you’ll descend 
the atmospheric staircase into a live 
performance space. 

If your tastes are less avant-garde, 
you can hit the dance floor to commercial 
classics at Ondara 16 Bis in between 
sampling the venue’s delicious pintxos.
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Morning
Check out the peak of Mount Igueldo 
for a pretty vista. Arrive early, take 
the creaky funicular up the slope and 
imprint the view of San Sebastián’s 
clam-shaped bay in your memory. But 
San Sebastián isn’t just a pretty face. 
Shakespeare plays, live music and art 
exhibitions are just some of the events 
staged in recognition of the city’s 
status as Europe’s Capital of Culture 
2016. Rather than French or Spanish, 
many residents identify themselves 
as Basque, complete with their own 
language. To better understand this 
unique culture, the San Telmo Museoa 
(museum) is an extensive and eclectic 
introduction to the population’s history.

Afternoon
Few feelings beat the sensation of 
standing up on a surfboard for the 
first time. The premier spot for surf is 
Zurriola. The beach offers several surf 
schools, with board hire and classes. 
And, with waves that can hit heights 
of up to six metres, the legendary 
spot draws thousands of surfers to the 
Basque destination annually.

Evening
A veritable culinary temple, it's hard 
not to be seduced by San Sebastián’s 
gastronomic prowess. Narru is a must-
try. The kitchen’s manned by Iñigo Peña 
— a talented chef who cut his culinary 
teeth in the region’s most famous 
restaurant, Arzak. Peña champions 
seasonal, locally sourced ingredients, 
so expect delicious fish, plucked 
fresh from the Bay of Biscay, with 
cunning modifications. Served up in an 
unpretentious, Scandi-style, minimalist 
dining room, there’s no mistaking the 
primary focus at Narru — the food.  

DAY 2

AIR ARABIA FLIES 
THREE TIMES A WEEK 
TO TOULOUSE FROM 
CASABLANCA AND 
TWICE A WEEK  
FROM FEZ

TOP 3 MUST-TRY 
PINTXOS
TXALUPA 
A cheesy pastry, topped with 
mushrooms and prawns, this 
savoury highlight can be 
snapped up at Bar Bergara.

MORCILLA
Otherwise known as the black 
pudding volcano, this particular 
dish showcases San Sebastián’s 
creative culinary credentials 
and arrives with a fresh egg 
yoke on top. Hidalgo 56 is 
the place to go for this 
particular delicacy.

LOW TEMPERATURE 
COD CONFIT
If you like to combine delicious 
morsels with a touch of 
designer flair, then this creative 
gem is a sensory treat.
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GATEWAY TO THE 

TEXT BY PETER FEELY

Beautiful beaches, Roman relics and Lycian treasures explain 
just some of Antalya’s enduring popularity

Last year, the Turkish city of Antalya 
was the 10th-most-popular tourist 
destination on the planet, attracting 
more visitors than Istanbul. Perched 
next to the turquoise Mediterranean, 
the pretty charm of Antalya has earned 
it a reputation as the gateway to the 
Turkish Riviera. And if you head behind 
the ancient castle walls of the city’s 
Kaleiçi district, you’ll soon discover its 
historic soul. There are pebbled streets 
that date back to the 15th century, twisting 
alleyways with small shops and stalls, 
as well as smatterings of bars and 
restaurants. Kaleiçi’s skyline is dominated 

DISCOVER

Turkish Riviera 

WHERE TO STAY

KALEICI HOTEL
This small, 13-room property is 
located in Antalya’s Old Town, just 
200 metres from the beach. Lay your 
head down in an historic Ottoman 
house, which has been updated with 
all the modern amenities, including a 
modest pool for cooling off after 
a day of sightseeing, before settling 
on the terrace with a cold drink.
kaleici-hotel.antalyahotel.org 

RIXOS DOWNTOWN ANTALYA
For a luxurious and family-friendly 
resort, few properties rival the 
amenities of the vast, 360-room 
Rixos. It offers six on-site dining 
options, several pools and a 
dedicated Rixy Kids' Club, to keep 
your youngsters entertained. The 
hotel also features on-site Turkish 
baths and Finish saunas.
downtownantalya.rixos.com 
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DISCOVER

by its historic clock tower and Ottoman 
houses jostle for your attention with an 
18th-century mosque, an Orthodox church 
and Roman ruins. The most impressive of 
Kaleiçi’s Roman relics is Hadrian’s Gate. 
Erected in honour of Emperor Hadrian, 
who visited Antalya in 130AD, the three, 
ornate white marble arches have survived 
relatively unscathed for centuries.

For a region where the shadow of 
history is so omnipresent, it’s only fitting 
that there’s an impressive museum to 
champion the rich heritage. Luckily, the 
Antalya Museum fits the bill perfectly. 
Covering 7,000 square metres, there are 
more than 5,000 artefacts on show, with 
a further 25,000 treasures in storage 
from the Stone Age right up to the 
Byzantium period. One of the most 
controversial exhibits is a collection of 
2,000 Lycian coins. Originally discovered 
by two Anatolian men using a metal 
detector, the coins, which date back 
to the 5th century, were smuggled from 
Turkey and sold on the black market. 
One coin was sold to a TV producer in 
Los Angeles for a staggering $600,000 
and another 1,800 were purchased by 

TOP 3 
ADVENTURES

HIKE THE LYCIAN WAY
The Lycian Way is a 540km 
coastal footpath that has 
been used for thousands of 
years. You’ll traverse beautiful 
bays, see the Chimera (eternal 
flames) that naturally flicker 
from a hillside of barren rock, 
as well as the ancient city 
of Olympos.

SCUBA-DIVE THE WATERS 
OF SIDE
Just outside Antalya, the 
unabashedly touristy enclave 
of Side boasts excellent scuba 
diving and expert teachers 
who can cater for beginners 
and advanced divers. And, 
if you take the plunge in the 
Mediterranean between April 
and October, there’s a strong 
chance of a turtle encounter.

PARAGLIDE OVER THE 
MEDITERRANEAN
Ölüdeniz’s Babadağ Mountain, 
a few hours’ drive from 
Antalya is known for its 
reliable thermals and stunning 
scenery, attracting paragliding 
enthusiasts from across the 
world. If you’re a novice, opt 
for a tandem flight and let an 
expert take over the logistics, 
while you concentrate on 
enjoying the view.

a wealthy businessman in Boston for a 
whopping $3.5 million. Following years 
of legal wrangling, a compromise was 
reached with the Turkish government 
and the famous coins are now proudly 
on display at the museum. 

For a less nefarious window into 
Antalya’s past, the museum’s stunning 
red Hall of Gods features 15 exquisite 
and remarkably well-preserved statues 
of ancient Greek gods.

Around 60km away from Antalya is 
the tiny but wonderfully well-preserved 
ancient city of Phaselis, where you can 
walk the same streets as Phaselis’ citizens 
did almost 3,000 years ago. Explore the 
ruins of ancient baths and a small theatre 
before relaxing on the picturesque 
beaches. For a more elevated perspective, 
the Olympos Teleferik ascends more 
than 2,000 metres up Tahtalı Dağ (the 
Wooded Mountain), where you can take 
in the view over Phaselis and across the 
Lycian coast.  

Opening page, clockwise from top left: 
Hadrian's Gate; Tahtali Dağ mountain; 
Antalya harbour; Antalya Old Town Above: 
The Lycian Way

AIR ARABIA FLIES 
TO ISTANBUL DAILY 
FROM SHARJAH

N O T  S U R E  W H E R E  W E  F LY ?  C H E C K  O U T  T H E  A I R  A R A B I A  N E T W O R K
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// CHARITY & NEWS
// NETWORK MAPS 
// CALL CENTRES

NEWS & ROUTES

DID YOU KNOW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca  
and Ras Al Khaimah

DID YOU KNOW?
Air Arabia has more legroom than  
any other low cost carrier with a  
32" seat pitch

DID YOU KNOW?
Air Arabia Group operates more 
than 1,400 flights a week to more 
than 110 destinations
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HIS HIGHNESS DR SHAIKH SULTAN AL QASIMI 

PROTECTING CHILDREN 
IS A GLOBAL DUTY
BY DR S D KARNIK
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His Highness Dr Shaikh Sultan Bin 
Mohammad Al Qasimi and Her Highness 
Shaikha Jawaher Al Qasimi attended 
the Global Child Forum on May 5 this 
year, in the Malaysian capital, Kuala 
Lumpur, under the patronage and active 
participation of King of Sweden Carl XVI 
Gustaf, and his wife Queen Silvia.

The Forum was a reminder that it is 
children who shape the future of any 
society. For the next generation to grow 
up strong, well and wise, it is necessary 
to provide for all their needs now. Most 
people don’t know that almost one 
quarter of the world’s school-age children 
– 462 million – live in countries affected 
by humanitarian emergencies, according 
to UN reports.

This is why Dr Shaikh Sultan 
and Shaikha Jawaher, UNHCR 
Eminent Advocate for Refugee Children, 
promote policies and legislation to 
protect children.

In March 2015, Shaikha Jawaher spoke 
at the Department of Social Services in 
Sharjah, which deals with the protection 
of Children’s Rights. “I am glad to 
announce the establishment of the UAE 
Network for Child Protection, which will 
be responsible for protecting children 
and their rights within the UAE.”

The establishment of this network 
strengthens partnerships between 
various social institutions from public 
and private sectors, and enhances the 
capabilities of their teams to help children 
who fall victim to violence and abuse, as 
well as raise awareness of these issues. 

Shaikha Jawaher holds the opinion 
that UAE society is now more open than 
ever and ready to discuss and solve these 
social issues. “We hope, today, Sharjah is 
an example of progressive development 
in all aspects, especially those related 
to human affairs, and that it is at the 
forefront of spreading awareness to 
achieve social harmony and stability.”

Shaikha Jawaher expressed her deep 
sympathy when she heard some stories 
during the visit, pointing out that the 
children often end up paying the dearest 
price when adults face conflict.

“The population’s census, implemented 
by His Highness aims to reach to women, 

children and the elderly people in the 
Emirate. This was the philosophy behind 
His Highness’s efforts to establish a wide 
variety of institutions serving people’s 
needs,” said Shaikha Jawaher. 

It is disheartening to find that most of 
the cases handled by child protection 
bodies in the UAE involve physical abuse 
and negligence. The other cases that are 
reported involved human trafficking, and 
sexual and emotional abuse, according 
to a report presented at the Annual 
Forum of Child Protection organised by 
the Sharjah Social Service Department.

Officials called for a unified helpline 
number that could be used in all the 
emirates. Any child or complainant 
can call and be connected to the Child 
Protection Body in the respective 
emirate.

The Wadeema’s Law, named in 
memory of an eight-year-old Emirati girl 
tortured to death by her father, came into 
effect on June 15, 2016 and is expected 
to protect children from such abuses 
and negligence. It will also help Child 
Protection Bodies classify cases and 
address issues.

The Wadeema’s Law has 12 chapters, 
which lay out the legal rights of minors 

in the UAE. The most important aspect 
of the law is that if the parent does not 
respond to a third warning, the case will 
become a criminal offence.

According to unofficial estimates, 
children comprise 24 per cent of the 
UAE’s population, and 45 per cent of 
the Emirati population is represented by 
children under the age of 18. The earlier 
child protection culture was weak but 
the new law fills the gaps in current 
legislation in the UAE.

Shaikha Jawaher stated at the 
Global Child Forum that the future 
of peace in the entire world requires 
a united international stand towards 
underprivileged children around the 
world. These children need an education, 
decent healthcare and psychological 
stability in order to secure a future of 
peace, progress and stability.

Shaikha Jawaher further explained that 
childhood experience can last a lifetime 
and so all countries must work together 
to ensure that we do not have a lost 
generation of adults if we want peace 
and development for all. The international 
community should take heed of Shaikh 
Sultan’s appeal to consider the rights 
of children. 

COLUMN
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His Highness Dr Shaikh Sultan Bin Mohammad Al Qasimi
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Air ArAbiA rAmAdAn initiAtive 

As the blessed month of 
Ramadan is all about giving 
back to the community, Air 
Arabia UAE’s sales team 
organised an initiative to 
spread kindness on the streets 
of the country. 

Members of the team 
participated actively by 
donating their t ime to 
distribute dates and water 
at traffic signals, with the 
assistance of the officials, 
in different cities to help 
people break their fast as they 
travelled home. 

The team also provided and 
participated in iftar meals at 
labour camps in a bid to share 
and bring joy to workers’ 
hearts, in keeping with the 
spirit of the Holy Month. The 
team continued this initiative 
throughout Ramadan, covering 
a number of areas and different 
cities in the UAE.  

Air ArAbiA And JordAn tourism boArd  
host JordAn Food FestivAl & Photo  

exhibition in new delhi

Air Arabia tied up with Jordan 
Tourism Board to launch ‘Jordan 
Food Festival & Photo Exhibition’ 
from June 2 to July 2, 2016 at 
Zerzura Lounge, Qutab Hotel. The 
food festival’s aim was to promote 
Jordan as a destination to Indian 
travellers by creating awareness 
about the region’s cuisine and its 
accessibility from India through Air 
Arabia’s extensive network.

Jordan is renowned for its culture, 
ancient monuments, nature reserves 
and seaside resorts. The country is 
also famously home to one of the 
Seven Wonders of the World, Petra, 
also known as Rose City, built around 
3,000 years ago. 

Air Arabia started operations in 
India in 2005 and now flies to 13 cities 
in the country: Jaipur, Kochi, Nagpur, 
Coimbatore, Thiruvananthapuram, 

Goa, Kozhikode, Hyderabad, 
New Delhi, Mumbai, Bangalore, 
Ahmedabad, and Chennai – 
offering the perfect blend of 
connectivity from not just smaller 
towns, but also from metros and 
Tier 1 cities across the length and 
breadth of the country. Air Arabia 
operates over 115 weekly flights 
from its hub in Sharjah to the 13 
cities in India.
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 Air ArAbiA JordAn  
 celebrAtes its 1st  
 AnniversAry 

Air Arabia Group’s fifth and the 
most recent hub has recently 
celebrated its first anniversary of 

operated more than 2,000 flights 
and has served thousands of 
passengers, who have enjoyed the 
same comfort, reliability and value 
for money services as the carrier’s 
other four hubs. 

Air Arabia Jordan will continue 
to grow and thrive by launching 
new routes in the near future. 

successful operations in Jordan.
 Air Arabia Jordan started flights on 

May 18th 2015 and operated its first flight 
to Kuwait. Today, it offers direct flights 
to six different destinations: Medina, 
Jeddah, Damam, Erbil, Kuwait and 
Riyadh - from Queen Alia International 
Airport in Amman. 

Over the past year, the carrier has 



MAP
AIR ARABIA 

DESTINATIONS

5 
HUBS 

34 
COUNTRIES 

OVER 

100 CITIES



 CHEFCHAOUEN, MOROCCO 
LOCATED IN THE RIF MOUNTAINS, CHEFCHAOUEN IS 
ONE OF THE MOST PHOTOGENIC DESTINATIONS IN 

NORTH AFRICA. THE BLUE PAINT THAT ADORNS THE 
WALLS OF THE  BUILDINGS WAS INTRODUCED BY 

IMMIGRANTS IN THE 1930S BUT REMAINS BECAUSE IT 
IS BELIEVED THAT THE COLOUR DETERS MOSQUITOS, 

WHO ARE AFRAID OF OPEN WATER 

CALL CENTRE
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ARMENIA
Yerevan
+374 60 60 3000 
+374 10 22 4020

BAHRAIN
Nationwide call centre
+973  1 33 10444 

BANGLADESH
Chittagong
+88 1 713482193
Dhaka
+88 1 730037750

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA
Sarajevo 
+387 33295446

CHINA
Urumqi
+86 991 2304855

EGYPT
Nationwide call centre
+20 3 4543001 
Hotline
16278

GEORGIA
Tbilisi
+995 32 240 00 40 

INDIA
Nationwide call centre
+91 124 3366444

IRAN  
Tehran
+98 21 888 710 96
Shiraz
+98 71 36 271 463
Lar
+98 71 52 33 48 48
Mashhad
+98 51 33 400 437
Abadan
+98 615 334 58 08
Isfahan 
+98 31 36650300

PAKISTAN
Karachi
+92 21 111 272 242
Islamabad
+92 51 2805345
Peshawar
+92 915250090/91/92
Sialkot
+92 52 4603171/72/73 
Lahore
+92 42 35774167/68
Multan 
+92 614 586 898 99

QATAR 
Doha
+974 4407 3434     

RUSSIA
All Regions
+7 495 9375925

SAUDI ARABIA 
All Regions
+966 9200 11969

SRI LANKA 
Colombo
+94 11 5 777 999

  
SUDAN 
Khartoum
+249 183 770977

TURKEY 
Istanbul
+90 212 241 5184

UAE
Sharjah 
+971 6 5580000
Abu Dhabi
+971 2 6315888 

UKRAINE
Kiev
+38 044 4906500
Kharkiv
+38 057 7328791
Odessa
+38 048 7772550

AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES

IRAQ
Baghdad
+964 77 25461180
Najaf
+964 7819288884/85  
Erbil
+964 75 09652527
Basra
+964 77 25461179

JORDAN  
Amman 
+962 79 75 00003

KAZAKHSTAN 
Astana
+7 717 246 60 80 
Almaty
+7 727 272 6681 

KENYA 
Nairobi
+254 20 44 
52855/537  
+254 70 4860711

KUWAIT 
Kuwait City
+965 22254071
Farwaniya
+965 22206356

LEBANON 
Beirut
+961 175 2452

MOROCCO
Casablanca 
+212 802000803 

NEPAL 
Kathmandu
+977 1 444 4246

OMAN 
Muscat
+968 2 470 0828
Salalah
+968 2 329 7796/98Ph

ot
o:

 G
et

ty
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 شفشاون، المغرب 
تقع شفشاون في جبال الريف وهي من المدن التي 
تتميز بخاصية جمالية تجعلها مادًة شيقًة للتصوير 

الفوتوغرافي في شمال أفريقيا. يزين الدهان األزرق جدران 
أبنية المدينة الذي أدخله بعض المهاجرين في ثالثينيات 
القرن العشرين، ولكن اللون بقي ألنه يصد البعوض الذي 

يتجنب مياه البحر، كما يعتقد السكان المحليون.
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اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

797500003 (962)

أرمينيا
يريفان

374 60 60 3000
374 10 22 4020

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(38) 057 732 87 91
أوديسا

(38) 048 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(98)  51 33 400 437
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

(92) 21 111272242
(92) 21 356 93816 /17/18/19/21

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

 (92) 524603171\ 72\ 73\ 74\
75

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور
(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1331 0444

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180
النجف

(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(968) 24700828
صاللة

(968) 23297796/98

قطر
الدوحة

(974) 44 07 3434

كازاخستان
أستانا 

(7) 717 2466080
(7) 717 2466090

آلماتي 
(7) 727 2726681

(7) 727 3173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071
الفروانية

(965) 22206356

كينيا
نيروبي

(254) 20 44 52855 / 537
(254) 704860711

لبنان
بيروت

(961) 1 756666

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

(977) 1 4444246

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (91) 124 3366444

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم



وجــهــاتــنــا
وجـهـات سـفـر

الـعـربـيـة للـطـيـران 

 5
مراكز عمليات

 ٣4
دولة

أكثر من
 100 وجهة
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أخــبــار

العربية للطيران األردن تحتفل بمرور عام على انطالقها
العربية  مجموعة  مراكز  خامس  احتفل 
األولى  بالذكرى  وأحدثها  للطيران 

األردن.  في  الناجح  عملياته  النطالق 
في  أبوابها  الشركة  افتتحت  وقد 
2016 بتسيير  الثامن عشر من شهر مايو 
رحلتها األولى إلى الكويت. واليوم توفر 
مباشرة  رحالت  األردن  للطيران  العربية 

وجدة  المنورة  المدينة  مثل  وجهات  سبع  إلى 
الملكة علياء  والدمام وذلك انطالقًا من مطار 

عمان.  األردنية  العاصمة  في  الدولي 
أكثر  الشركة  سيرت  األول  عامها  خالل 
إلى  السفر  خدمات  مقدمة  رحلة   2,000  من 
بنفس  استمتعوا  الذين  المسافرين  آالف 
والقيمة  والموثوقية  الراحة  خدمات  مستوى 

عند  عليها  اعتادوا  التي  المال  مقابل 
الناقلة  عمليات  مراكز  من  السفر 

األخرى. األربعة 
األردن  للطيران  العربية  وستتابع 
المزيد  بتأسيس  ونجاحها  تطورها 
في  مثيرة  وجهات  إلى  الخطوط  من 

القريب.  المستقبل 
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تنشيط  هيئة  مع  للطيران  العربية  تعاونت 
المأكوالت  مهرجان  إلطالق  األردنية  السياحة 
وحتى  يونيو   2 تصوير من  األردنية ومعرض 
قطاب.  فندق  في  زرزورة  صالة  في  يوليو   2
لألردن  للترويج  المأكوالت  ويسعى مهرجان 
طريق  عن  الهنود  للمسافرين  كوجهٍة 
أطعمة  عن  والتوعية  المعلومات  نشر 
من  الهند  من  السفر  وسهولة  المنطقة 

للطيران.  للعربية  الواسعة  الشبكة  خالل 

العربية للطيران وهيئة تنشيط السياحة األردنية يستضيفان مهرجان 
المأكوالت األردنية ومعرض تصوير في نيودلهي

مبادرة العربية للطيران الرمضانية

رمضان  شهر  في  العطاء  موسم  مع  بالتزامن 
للعربية  التابع  المبيعات  فريق  نظم  المبارك، 
مبادرًة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  للطيران 

لنشر الرفق في شوارع البالد. 
وقتهم  بتكريس  الفريق  أعضاء  شارك 

وصروحها  بثقافتها  األردن  تشتهر 
ومنتجعاتها  الطبيعية  ومحمياتها  األثرية 
عجائب  من  واحدة  موطن  وهي  الشاطئية. 
أيضًا  البتراء  تعرف  البتراء.  في  السبع  الدنيا 
منذ حوالي  وقد نشأت  الوردية،  المدينة  باسم 

تقريبًا.  عام  آالف  ثالثة 
عملياتها  للطيران  العربية  استهلت 
اآلن  وأصبحت   2005 عام  في  الهند  في 
البالد:  في  وجهة   13 إلى  رحالت   تسير 

كويمباتور،  ناغبور،  كوتشي،  جايبور، 
حيدر  كاليكوت،  غوا،  ثريفونانثابورام، 
أحمد  بنغالور،  مومباي،  نيودلهي،  أباد، 
للطيران  العربية  وتوفر  وتشيناي.  أباد 
المدن  ليس فقط من  االرتباط  مزيجًا من 
الكبرى ومدن  المدن  ولكن من  الصغيرة 
للطيران  العربية  تسير  األول.  الصف 
مركزها  من  أسبوعيًا  رحلة   115 من   أكثر 

الهند.  الـ13 في  المدن  إلى  الشارقة  في 

طريق  في  السائقين  على  والماء  التمر  لتوزيع 
ذلك  وتم  اإلفطار  وقت  منازلهم  إلى  العودة 
موظفين  بمساعدة  المرورية  اإلشارات  على 
أيضًا  الفريق  رسميين في عدة مدن. كما شارك 
بوجبة إفطار قدمها في مساكن العمال سعيًا 

إلى  البهجة  وإدخال  المشاركة  معنى  لتطبيق 
القلوب تماشيًا مع روح السخاء للشهر الكريم. 
شهر  طوال  المبادرة  تلك  الفريق  واصل  وقد 
رمضان المبارك ليغطي عددًا من المناطق في 

عدة مدن في اإلمارات العربية المتحدة. 
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مــقــال

قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد 
جواهر  الشيخة  سمو  سموه،  وقرينة  الشارقة، 
الطفل  منتدى  بحضور  القاسمي،  محمد  بنت 
كوااللمبور  الماليزية  العاصمة  في  العالمي 
في الخامس من شهر مايو 2016. أقيم المنتدى 
عشر،  السادس  غوستاف  كارل  وحضور  برعاية 
وكان  سيلفيا.  الملكة  وقرينته  السويد،  ملك 
األطفال  بأن  العالم  لتذكير  مناسبًة  المنتدى 
ولكي  مجتمع،  أي  مستقبل  يشكلون  من  هم 
ورشيدًا،  وسليمًا  قويًا  القادم  الجيل  ينشأ 
الوقت  في  احتياجاتهم  كافة  توفير  من  بد  ال 
ربع  قرابة  المتحدة،  األمم  لتقارير  وفقًا  الحالي. 
 462 )حوالي  الدراسة  سن  في  العالم  أطفال 
مليون طفل( ينتمون إلى بلدان متأثرة بحاالت 
يعلمها  ال  حقيقة  وهي  اإلنسانية،  الطوارئ 

الناس.  الكثير من 
ولهذا السبب، يقدم الشيخ الدكتور سلطان 
للمفوضية  البارزة  المناصرة  جواهر،  والشيخة 
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
والتشريعات  السياسات  نحو  الكامل  الدعم 

األطفال. لحماية 
خطابًا  جواهر  الشيخة  ألقت   ،2015 مارس  في 
الشارقة  في  االجتماعية  الخدمات  دائرة  في 
وقالت:  األطفال،  حقوق  حماية  فيه  ناقشت 
اإلمارات  أعلن عن تأسيس شبكة  أن  "يسعدني 
توفير  مسؤولية  ستتولى  التي  الطفل  لحماية 
اإلمارات  ضمن  وحقوقهم  لألطفال  الحماية 

العربية المتحدة". 
تمتين  في  الشبكة  هذه  تأسيس  ويساهم 
المختلفة  االجتماعية  المؤسسات  بين  الشراكة 
تعزز  كما  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  من 
األطفال  مساعدة  في  العاملة  الفرق  مقدرات 
الذين يقعون ضحية العنف واإلساءة إضافًة إلى 

نشر الوعي بتلك القضايا. 
المجتمع  أن  جواهر  الشيخة  سمو  تعتقد 
السابق،  من  انفتاحًا  أكثر  أصبح  اإلماراتي 
الكثير  وحل  مناقشة  على  القدرة  لديه  وأصبح 
نسعى  "ما  وتقول:  االجتماعية،  القضايا  من 
متميزة  الشارقة  إمارة  تكون  أن  هو  اليوم  إليه 
لذلك  اإلنسان،  ُتهم  التي  كافة،  النواحي  في 
من  كافة،  األفراد  توعية  على  نعمل  سوف 

والصغار".  الكبار 
العميق،  تأثرها  عن  سموها  وعّبرت 
التي  الحاالت  بعض  قصص  سماعها  لدى 
أن  وأكدت  بها،  لالهتمام  اإلدارة  استقبلتها 

الكبار.  خالفات  ضحايا  يكونون  عادة  األطفال 
حاكم  السمو  صاحب  أن  سموها  وأضافت 
كامل  مسح  إلى  الوصول  على  يعمل  الشارقة 
ليتعرف  الشارقة،  إلمارة  االجتماعية  للحاالت 
ذات  الحاالت  خصوصًا  كافة،  المشكالت  إلى 
واألطفال  بالمرأة  تتصل  التي  اإلنساني،  الطابع 
الغرض  ولهذا  حلها،  أجل  من  والمسنين، 
المؤسسات  من  واسعة  قاعدة  سموه  أسس 

بكافة شرائحهم. األفراد  المعنية بشؤون 
الحاالت  أكثر  أن  نكتشف  أن  المؤلم  ومن 
اإلمارات  في  الطفل  حماية  هيئات  تلقتها  التي 
إلى  إضافًة  الجسدي  واألذى  باإلساءة  تتعلق 
االتجار  قضايا  األخرى  الحاالت  وتشمل  اإلهمال. 
وفق  والعاطفي،  الجنسي  واإليذاء  بالبشر 
لحماية  السنوي  المنتدى  في  تقديمه  تم  تقريٍر 
االجتماعية  الخدمات  دائرة  نظمته  الذي  الطفل 
في الشارقة. وقد دعا المسؤولون إلى تأسيس 
كافة  على  يعمم  األطفال  لمساندة  موحد  خط 
اإلمارات، وحين يتصل أي طفل أو يتم تقديم أي 
شكوى، يحول إلى الهيئة المسؤولة عن حماية 

المعنية.  اإلمارة  الطفل في 
تقدم  فصاًل  عشر  اثني  وديمة  قانون  يضم 
للقصر  القانونية  الحقوق  عن  مفصاًل  توضيحًا 
في  أنه  القانون  جوانب  أهم  ومن  اإلمارات.  في 

الثالث،  اإلنذار  بعد  األبوين  تجاوب  عدم  حال 
جنائية.  جريمة  إلى  القضية  ستتحول 

األطفال  يشكل  رسمية،  غير  تقديرات  وفق 
العربية  اإلمارات  سكان  من  بالمئة   24 حوالي 
الثامنة  سن  دون  األطفال  ويمثل  المتحدة، 
عشر 45 بالمئة من سكان اإلمارات. ولقد كانت 
ضعيفًة  الماضي  في  الطفل  حماية  ثقافة 
في  الثغرة  بسد  قام  الجديد  القانون  ولكن 

الحالية.  القوانين 
منتدى  انعقاد  خالل  جواهر  الشيخة  صرحت 
في  السالم  مستقبل  أن  العالمي  الطفل 
موحدًا  عالميًا  موقفًا  يتطلب  أجمع  العالم 
أرجاء  جميع  في  المحرومين  األطفال  نحو 
التعليم  يحتاجون  األطفال  هؤالء  العالم. 
النفسي  واالستقرار  الالئقة  الصحية  والعناية 
بالسالم  ينعم  مستقباًل  لهم  نضمن   لكي 

واالستقرار. والتقدم 
الطفولة  تجربة  أن  جواهر  الشيخة  وأضافت 
على  يجب  ولذلك  الحياة،  مدى  معنا  تبقى 
يكون  ال  أن  لنضمن  تعمل معًا  أن  الدول  جميع 
أن  أردنا  إذا  البالغين  من  ضائع  جيٌل  هناك 
على  يجب  والتنمية.  بالسالم  الجميع  ينعم 
الشيخ  نداء  إلى  يصغي  أن  الدولي  المجتمع 

الطفل. سلطان حين دعا لالهتمام بحقوق 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
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صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته

حماية األطفال – واجب عالمي
بقلم د. إس دي كارنيك



راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم في العطلة

\\ مـــقـــال
\\ أعـــمـــال خـــيـــريـــة وأخـــبـــار

\\ خـــرائـــط الشـــبـــكـــة
\\ مـــراكـــز االتـــصـــال

هل تعلم؟
أن مجموعــة العربيــة للطيــران تســير أكثــر مــن 

1٫400 رحلــة طيــران فــي األســبوع إلــى أكثــر من 
110 وجهــة

هل تعلم؟
أن العربيــة للطيــران توفــر لكم مســاحة 

للقدميــن أكبــر مــن أي ناقلــة اقتصادية أخرى 
)32 إنش(

هل تعلم؟
أن العربية للطيران لديها مراكز عمليات في 
الشارقة واالسكندرية وعمان والدار البيضاء 

ورأس الخيمة
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3 مغامرات
رحلة على طريق ليكيا

طريق ليكيا هو ممر ســاحلي 
مخصص للمشــاة ويمتد على مسافة 

540 كيلومتر، وقد تم إنشــاؤه منذ 
حوالي ألفي ســنة. سوف تجتازون 

الخلجان الجميلة وترون ألســنة اللهب 
الطبيعية في كيميرا التي تشــتعل 

علــى جوانب تل صخري أجرد، كما 
تمرون بمدينة أوليمبوس. 

غوص السكوبا في سيديه
بالقرب من أنطاليا تقع مدينة ســيديه 

التي تعتبر منطقًة ســياحيًة بامتياز 
وتوفر مرافق ممتازة لغوص الســكوبا 

تحت إشــراف مدربين خبراء يقدمون 
اإلرشــاد للجميع، من المبتدئين وحتى 

الغواصين من متقدمي مســتوى 
المهــارة. وقد يحالف الحظ الغواصين 

في المتوســط بين شهري ابريل 
وأكتوبر بلقاء الســاحف تحت الماء. 

طيران مظلي فوق المتوسط
يعــرف عن جبــل أولودينيز باباداغ، 

الــذي يقع على بعد بضعة ســاعات 
بالســيارة مــن أنطاليا، بتياراته 

الحراريــة ومناظــره الخابة التي تجذب 
عشــاق الطيــران المظلي من جميع 

أنحــاء العالم. ننصــح المبتدئين 
باختيــار الطيــران الترادفي لتدع 

المــدرب يتولى أمــور الطيران فيما 
تســتمتع أنــت بالتجربة والمناظر. 

ــرج الســاعة  ــاك. يهيمــن ب ــا وهن والمقاهــي هن
المنــازل  وتتنافــس  كاليتشــي  أفــق  علــى 
الثامــن  القــرن  مــن  مســجد  مــع  العثمانيــة 
رومانيــة  وآثــار  أورثودكســية  وكنيســٍة  عشــر 
ــار الرومانيــة  ــرز اآلث ــر. ومــن أب ــاه الزائ لجــذب انتب
فــي كاليتشــي هــي بوابــة هادريــان. شــيدت 
الــذي  هادريــان  لامبراطــور  تكريمــً  البوابــة 
ــارة أنطاليــا فــي عــام 130 ميــادي، وقــد  قــام بزي
األبيــض  الرخــام  مــن  الثاثــة  األقــواس  بقيــت 

فــي حالــٍة ممتــازة عبــر القــرون. 
وبالنســبة إلــى منطقــة تخيــم عليهــا ظــال 
ــخ، مــن الضــروري أن يكــون هنــاك متحــف  التاري
جــودة  ويعــرض  التاريخيــة  أهميتهــا  يــوازي 
ــا  ــف أنطالي ــؤدي متح ــظ، ي ــن الح ــا. ولحس آثاره
المهمــة علــى أفضــل وجــه. يغطــي المتحــف 
مســاحة 7,000 متــر مربــع ويعــرض أكثــر مــن 5,000 
تحفــة أثريــة إلــى جانــب 25,000 قطعــة أثريــة أخــرى 
فــي مخــازن المتحــف تمتــد مــن العصــر الحجــري 
المعروضــات  ومــن  البيزنطــي.  عصــر  وحتــى 
التــي أثــارت موجــًة مــن الجــدل، هنــاك مجموعــة 
القديمــة.  ليكيــا  مــن  نقــد  قطعــة   2,000 مــن 
التــي  المعدنيــة  النقديــة  القطــع  اكتشــف 
تعــود إلــى القــرن الميــادي الخامــس رجليــن 
أناضولييــن كانــوا يســتخدمون جهــاز كشــف 
لتبــاع  البــاد  خــارج  تهريبهــا  وتــم  المعــادن. 
أحــد  بيــع  تــم  وقــد  الســوداء.  الســوق  فــي 
فــي  تلفزيونــي  منتــٍج  إلــى  النقديــة  القطــع 
أمريكــي،  دوالر   600,000 مقابــل  أنجلــوس  لــوس 
كمــا اشــترى رجــل أعمــال ثــرٍي فــي بوســطن 

1,800 قطعــة بـــ 3.5 مليــون دوالر أمريكــي. وبعــد 
ــم الوصــول  ــة ت ســنين مــن المنازعــات القانوني
إلعــادة  التركيــة  الحكومــة  مــع  توافــق  إلــى 
ــكل فخــر  ــة التــي يتــم عرضهــا ب القطــع النقدي

فــي المتحــف. 
البوليســية،  والدرامــا  اإلثــارة  عــن  بعيــدًا 
ماضــي  مــن  لمحــات  تمنحنــا  نافــذٍة  وإلــى 
المتحــف  قاعــات  أحــد  فــي  يعــرض  أنطاليــا، 
ــال  ــة 15 تمث ــة اآلله ــمى قاع ــي تس ــة الت المذهل
آللهــة قدمــاء اإلغريــق تــم الحفــاظ علــى دقتهــا 

ممتــاز.  نحــٍو  علــى  وألقهــا 
وعلــى بعــد 60 كيلومتــر مــن أنطاليــا تقــع 
عليهــا  الحفــاظ  تــم  ولكــن  صغيــرة  مدينــة 
فاســيليس  مدينــة  إنهــا  رائــع،  نحــٍو  علــى 
القديمــة حيــث يمكنكــم الســير علــى الطرقــات 
نفســها التــي ســار عليهــا مواطنــو فاســيليس 
منــذ ثاثــة آالف عــام الستكشــاف آثــار الحمامــات 
االســترخاء  قبــل  الصغيــر  والمســرح  القديمــة 
أعلــى  ولمنظــور  الخابــة.  الشــواطئ  علــى 
يرتفــع بكــم أوليمبــوس تيليفريــك أكثــر مــن 
جبــل  وعلــى  البحــر  ســطح  فــوق  متــرًا   2,000
تاهتالــي داغ )جبــل الغابــات( حيــث يمكنكــم 
وجمــال  فاســيليس  مدينــة  مناظــر  تأمــل 

ليكيــا.   شــواطئ 

أعلى الصفحة: طريق ليكيا؛
الصفحة السابقة باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: 

جبل تاهتالي داغ؛ بوابة هادريان؛ الحي القديم في أنطاليا؛ 
 مرفأ أنطاليا 

تسير العربية للطيران 
رحالت يومية إلى 

اسطنبول من الشارقة

اسـتـطـالع
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 بقلم بيتر فيلي 

مدخل إلى
الريفيرا التركية 

شواطئ جميلة وآثار رومانية وكنوز منطقة ليكيا؛ تلك بعض 
المعالم التي تجعل من أنطاليًا موقعًا جذابًا

الماضــي  العــام  فــي  أنطاليــا  مدينــة  احتلــت 
المركــز العاشــر علــى قائمــة الوجهــات التــي 
الســياحي  اإلقبــال  مــن  قــدر  بأكبــر  تحظــى 
الــزوار  مــن  عــددًا  جذبــت  وقــد  العالــم،  فــي 
ــة البحــر  ــى زرق تجــاوز اســطنبول. بموقعهــا عل
المتوســط اكتســبت أنطاليــا بجمالهــا الســاحر 
رواجــًا كبيــرًا كبوابــة إلــى الريفييــرا التركيــة. 
فــي  للقلعــة  العريقــة  الجــدران  تجاوزنــا  وإذا 
ــة  ــروح التاريخي ــف ال ــي، نكتش ــة كاليتش منطق
تعــود  المرصوفــة  الشــوارع  بعــض  للمدينــة. 
فضــًا  عشــر  الخامــس  القــرن  إلــى  بالتاريــخ 
عــن األزقــة الملتويــة بأكشــاكها ودكاكينهــا 
المطاعــم  انتشــار  إلــى  إضافــًة  الصغيــرة 

اسـتـطـالع

أماكن لإلقامة
فندق كاليتشي

فندق صغير يضم ثاث عشــرة غرفة في 
الجــزء القديم من مدينة أنطاليا ويبعد 200 

متر عن الشــاطئ. بإمكانكم االسترخاء 
فــي هذا المنزل العثماني الذي تم تحديثه 

بكافــة مرافق الراحة العصرية، بدءًا من 
شــبكة الواي فاي وتكييف الهواء وحتى 

البركة الصغيرة للراحة بعد نهار شــاق 
حافل بالســياحة قبل الصعود إلى شرفة 

الفندق لتناول القهوة. 
kaleici-hotel.antalyahotel.org

ريكسوس داون تاون أنطاليا
منتجع فاخر ومجهز الســتقبال العائات. 

قليــل من األماكن تضاهي المرافق 
 الرفاهية في فندق ريكســوس الواسع 

الذي يضم 360 غرفة. يوفر الفندق ســتة 
خيــارات من المطاعم في المجمع ذاته، 

إضافًة إلى عدة برك ســباحة ونادي ريكسي 
لألطفال المكرس كليًا لتســلية األطفال. 
يضــم الفندق أيضًا حمامات تركية وغرف 

ساونا فنلندية. 
downtownantalya.rixos.com
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بعد الظهر
إحســاس  يضاهــي  األحاســيس  مــن  قليــل 
ــى،  ــوح ركــوب أمــواج للمــرة األول الوقــوف علــى ل
بالنفــس  الثقــة  برفــع  التجربــة  وتســاهم 
لمســتوى رائــع. ويعــد شــاطئ زوريــوال مــن أشــهر 
أقــل  وهــو  النشــاط،  هــذا  لممارســة  األماكــن 
ازدحامــً مــن شــاطئ ال كونتشــا العائلــي. يضــم 
ركــوب  تعليــم  مــدارس  مــن  عــددًا  الشــاطئ 
األمــواج ومرافــق لتأجيــر األلــواح والحصــول علــى 
وقــت.  أي  فــي  متناولــك  فــي  التدريــب  دروس 
وتجــذب هــذه البقعــة األســطورية بأمواجهــا التــي 
راكبــي  آالف  أمتــار  ارتفــاع بعضهــا ســتة  يبلــغ 

األمــواج إلــى إقليــم الباســك.

فترة المساء
تعــد ســان سيباســتيان معقــًا حقيقيــً لفــن 
الطهــي، ومهمــا بلغــت درجــة عــدم اهتمــام 
الزائــر بفنــون الطهــي والطعــام، ال بــد أن تغريك 
سيباســتيان.  ســان  ألطايــب  الفائقــة  البراعــة 
ويعــد مطعــم نــارو واحــدًا مــن أكثــر األماكــن 
ــر مطبخــه  ــة، ويدي ــي المدين ــاه ف ــرة لانتب المثي
ــل  ــذي صق ــوب ال ــيف الموه ــا، الش ــو بيني إنييغ
مواهبــه فــي الطهــي فــي أرزاك أشــهر مطاعــم 
بينيــا  يســتخدم  وال  اإلطــاق.  علــى  المنطقــة 
ــذا  ــة ل ــادر محلي ــن مص ــمية م ــات موس إال مكون
توقــع أن تحظــى بســمك شــهي يتــم اصطيــاده 
مــن  بعــض  مــع  بســكاي،  خليــج  مــن  طازجــً 
ــهية  ــاق الش ــة. وألن األطب ــا البارع ــات بيني لمس
صغيــرة  طعــام  غرفــة  فــي  إليــك  ســتقدم 
بســيطة علــى الطــراز اإلســكندنافي، فليــس 
هنــاك أدنــى شــك فــي أن الطعــام نفســه هــو 

نقطــة التركيــز األساســية فــي نــارو.

الصفحة السابقة: الحي القديم؛
باتجاه عقارب الساعة من األعلى: مقبات البينتشوس بما 
فيها تشالوبا؛ شوارع المدينة؛ مناظر بانورامية لمرفأ سان 

سيباستيان

أنفســهم علــى أنهــم مــن إقليــم الباســك، وال 
يقولــون أنهــم إســبان أو فرنســيون، ويتمــم ذلــك 
ــذه  ــم له ــى بفه ــم. ولتحظ ــة به ــم الخاص لغته
ســان  متحــف  تــزور  أن  فابــد  الفريــدة،  الثقافــة 
تيلمــو الــذي يعــد موســوعة واســعة وشــاملة 
للمعلومــات عــن تاريــخ هــذه المدينــة وســكانها.

أفضل ثالثة 
أطباق بينتشوس 

تشالوبا
التشــالوبا معجنات بالجبنة مع قطع 

مــن الفطر والقريدس، ويمكن الحصول 
على هذا الطبق الشــهي المتميز في 

مطعم بيرغارا.

مورسييا
يبيــن هذا الطبق المميز الذي يعرف 
أيضً باســم بركان البودينغ األسود، 
ســمات سان سيباستيان اإلبداعية 

فــي فنون الطهي ويأتيك مزينً 
بصفار البيض الطازج. ولتســتمتع 

بهذا الطبق الشــهي المميز توجه إلى 
مطعــم هيدالغو 56 لحجز مقعدك.

كونفي القد منخفض الحرارة
إذا كنــت تحب الجمــع بين لقيمات 

الطعــام اللذيذة واللمســة والنكهة 
المميــزة، فهــذه الجوهرة المبدعة 

متعة ال تنســى.

تسير العربية للطيران 
ثالث رحالت أسبوعيًا إلى 

تولوز من الدار البيضاء
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اليوم األول 

فترة الصباح
كورنيــش  يعــد  الثالثــة،  الرمليــة  بشــواطئه 
أربعــة  مســافة  علــى  يمتــد  الــذي  المدينــة 
ــخصية  ــى ش ــرف عل ــبة للتع ــة مناس ــال بداي أمي
التجــول،  فبعــد  الطهــي.  فنــون  فــي  المدينــة 
ــي  ــم ف ــرز المطاع ــد أب ــا، أح ــى كوكوتش ــه إل توج
المدينــة، والــذي يقــع بيــن محــالت البينتشــوس 
هنــاك  مائــدة  احجــز  القديمــة.  المدينــة  فــي 

بعد الظهر
إينيــا  كريســتينا  حديقــة  مانــداس  دوق  بنــى 
فــي  منتــزه  أفضــل  ليصبــح  لزوجتــه  تكريمــً 
المدينــة الــذي تكتمــل صورتــه الرائعــة بطيــور 
تتبختــر  والتــي  فيــه  المقيمــة  الطــاووس 

فترة المساء
مهرجــان  موطــن  كونهــا  إلــى  باإلضافــة 
موســيقى الجــاز األطــول اســتمرارًا فــي أوروبــا 
مدينــة ســان سيباســتيان  تتمتــع  )جازالديــا(، 
بحيــاة ليليــة مفعمــة بالموســيقى مــع حشــود 
ــالت  ــن مح ــون بي ــن يتنقل ــن الذي ــن المحتفلي م
البينتشــوس الشــهيرة فــي المدينــة القديمــة. 
باألنغــام  االســتمتاع  الجــاز  لهــواة  ويمكــن 
الســاحرة فــي ألتشــيري بــار حيــث ســتنزل علــى 
درج يتميــز بأجــواء خاصــة لتصــل إلــى مســاحة 
أيضــً.  خاصــة  بأجــواء  تتميــز  الحــي  لــأداء 
مختلــف،  موســيقي  بــذوق  تتمتــع  كنــت  وإذا 
التــي  الرقــص  قاعــة  إلــى  التوجــه  فيمكنــك 
تعــزف فيهــا موســيقى األغانــي الكالســيكية 
فــي أونــدارا 16 بيــس لالســتمتاع بالموســيقى 
ــذوق البينتشــوس الشــهية التــي  والرقــص وت

يشــتهر بهــا المــكان.

اليوم الثاني 

فترة الصباح
قمــة  أن  الفخــورون  المنطقــة  ســكان  يعتبــر 
جبــل إغويلــدو هــي "أفضــل إطاللــة فــي العالــم" 
اللقــب.  ذلــك  إلــى  الــذروة  ترتقــي  وبالفعــل 
القطــار  لركــوب  مبكــرًا  بالذهــاب  ننصحكــم 
المعلــق القديــم نوعــً مــا إلــى أعلــى المنحــدر 
واالســتمتاع بإطاللــة خالبــة علــى خليــج ســان 
ومناظــره  المحــارة  يشــبه  الــذي  سيباســتيان 
الرائعــة التــي لــن تنســاها أبــدًا. لكــن مدينــة 
ســان سيباســتيان ال تتمتــع فقــط بذلــك الجمــال 
األخــاذ، بــل أن مشــهدها الثقافــي الغنــي ال يقــل 
جمــاالً، حيــث تعــرض فيهــا مســرحيات شكســبير 
وتقــام عــروض موســيقية حيــة، ومعــارض فنيــة 
وال يشــكل كل ذلــك ســوى عــدد مــن الفعاليــات 
التــي ســتعقد فيهــا احتفــاالً بحصــول المدينــة 
لعــام  األوربيــة  الثقافــة  عاصمــة  لقــب  علــى 
2016. ويعــّرف الكثيــر مــن ســكان المدينــة عــن 

وســتحظى بفرصــة تــذوق األطبــاق التقليديــة 
التــي تميــز إقليــم الباســك مــع بعــض اللمســات 
المعاصــرة األنيقــة. وهنــا تحمــل بعــض األطبــاق 
أيضــً بصمــة آســيوية، لــذا توقــع أن تتــذوق وجبــة 

المثيــرة. بالنكهــات  ال تنســى غنيــة 

المــروج  علــى  الملــون  بريشــها  متباهيــة 
للتنــزه.  المواطنــون  يتجمــع  حيــث  المفتوحــة 
ومــع إطاللتــه علــى النهــر، يوفــر هــذا المنتــزه 
واحــة مــن الهــدوء والســكون بعيــدًا عــن ضجيــج 
وازدحــام شــواطئ ســان سيباســتيان الشــهيرة.

اســـتـــكشـــاف
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عاصمة الثقافة األوربية لعام 2016 هي أيضًا إحدى أروع المقاصد 
للذواقة على وجه األرض.

48 ساعة في 
سان سيباستيان

فندق غرين نيســت في سان سيباستياناإلقامة في سان سيباستيان

فندق أستوريا7

فندق دي لوندريس

تمثــل البيئة 
جوهر  واالستدامة 

روح هذا المكان، 
احجز ســريرًا هنا 

وستســتيقظ على 
ســفح تل بالقرب من 

المدينــة مع إطالالت 

في شهر سبتمبر من 
كل عام تستضيف 

سان سيباستيان 
نسخة أقل شهرًة 

بقليل من مهرجان 

ال يبعــد هذا الفندق 
الضخــم والتاريخي إال 

مســافة قصيرة عن 
شــاطئ ال كونتشا 

ويحمل ســحر العالم 
بثقة.   القديم 

www.hlondres.com

على ســان سيباستيان 
من وراء األشجار.

www.
nesthostelsansebastian.

com

كان لعشاق السينما.
فإن كنت في المدينة 

لحضور المهرجان 
فيمكنك اإلقامة 

في فندق تتميز كل 
غرفة بسمة مختلفة 

مستوحاة من أحد 

قــد يكــون مــن حســن طالــع ســكان مدينــة ســان سيباســتيان فــي مقاطعــة الباســك 
أن موطنهــم االســباني ال يســبقه ســوى مدينــة كيوتــو اليابانيــة مــن ناحيــة نســبة 
ــان  ــُة س ــبق مدين ــة، تس ــي الحقيق ــلين. ف ــوم ميش ــى نج ــة عل ــم الحاصل ــدد المطاع ع
سيباســتيان كاًل مــن مدينتــي باريــس ولنــدن بأشــواط مــن حيــث كثافــة أماكــن تنــاول 
الطعــام الرفيــع. وإن كنــت مــن الذواقــة، فلســت بحاجــة إلــى دفــع مبالــغ كبيــرة. فــإذا 
كانــت ميزانيتــك ال تتحمــل فاتــورة مطعــم أرزاك المرصــع بثالثة نجوم ميتشــلين، فهناك 
مطاعــم المدينــة القديمــة، المفعمــة بالحيويــة والبهجــة ومأكــوالت البينتشــوس التــي 
تشــتهر بهــا ســان سيباســتيان، وهــي عبــارة عــن مقبــالت خفيفــة صغيــرة الحجــم 
ولذيــذة مصممــة خصيصــًا للمشــاركة. ولكــن اإلســتغراق بالملــذات ليــس ســوى جــزءًا 
مــن الصــورة الكاملــة. وتبــرز مدينــة ســان سيباســتيان أيضــًا بشــكل مميــز علــى 
الســاحة الثقافيــة خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بتقاليــد الباســك. وبعــد اختيارهــا عاصمــة 
الثقافــة األوروبيــة لعــام 2016 فهنــاك مخططــات إلقامــة أكثــر مــن 400 فعاليــة فــي هــذا 
العــام تقديــرًا  لهــذا الشــرف. وبوجــود شــواطئ ممتــازة لركــوب األمــواج، هنــاك وفــرٌة مــن 

الفــرص لحــرق الســعرات التــي تكتســبها مــن األطعمــة الشــهية.

 بقلم بيتر فيلي

ممثلي هوليوود، 
فتتناول شاي الصباح 

مع جولي كريستي 
أو تطلب خدمة الغرف 

مع دينيس هوبر.
www.astoria7hotel-

sansebastian.com

اســـتـــكشـــاف

airarabia.com
28



airarabia.com
27

airarabia.com
26

موسكو، روسيا
هنالــك كثيــر مــن العوامــل التــي تجعــل مــن 
ــم  ــي موس ــة ف ــة مغري ــية وجه ــة الروس العاصم
الصيــف؛ أيــاٌم طويلــة ومشمســة، ومهرجانــات 
فــي الهــواء الطلــق، وحفــات موســيقية مجانيــة 
الســاحة  أن تكــون  بــد  المزارعيــن. وال  وأســواق 
المدينــة،  فــي  محطــة  أول  التاريخيــة  الحمــراء 
الســياحية  المعالــم  بأكثــر  فالســاحة محاطــة 
الهامــة التــي يزورهــا الســواح فــي موســكو مثــل 
ضريــح لينيــن الــذي يضــم جثمــان الفاديميــر 
لينيــن المحنــط، وهنــاك أيضــً باســيليكا ســانت 
باســيل تلــك الكاتدرائيــة األرثودوكســية الرائعــة، 
ومجمــع الكرمليــن المنيــع، ومتجــر غــوم الكبيــر 
المشــهد  علــى  وللتعــرف  الفاخــرة.  للســلع 
الفنــي المحلــي، يمكنكــم أيضــً زيــارة كراســني 
أوكتيابــر )أكتوبــر األحمــر(، بنــاء اآلجــر األحمــر الــذي 
كان فــي الماضــي معمــًا للشــوكوال وتحــول اآلن 
إلــى مجمــع للفنــون. ومــن المعالــم الهامــة فــي 

تسير العربية للطيران سبع رحالت  أسبوعيًا إلى 
موسكو من الشارقة

المطلــة علــى نهــر  موســكو حديقــة غوركــي 
الممتــع يمكــن  النهــار  موســكو. وفــي نهايــة 
والفرنســية  الروســية  المأكــوالت  أفخــر  تــذوق 
فــي أحــد معالــم المدينــة الشــهيرة فــي كافيــه 
بوشــكين. هنــاك أيضــً جــوالت ســير ســياحية 
)جــوالت  تــور  فــري  موســكو  شــركة  تعرضهــا 
ســياحي  مرشــد  بقيــادة  المجانيــة(  موســكو 
يأخــذ الســواح فيهــا الستكشــاف أبــرز معالــم 

ــدام.  ــى األق ــة عل المدين

لإلقامة: 
الســاحة  مــن  بالقــرب  فنــدق ميتروبــول  يقــع   
 110 قبــل  بنــي  الــذي  الفنــدق  ويضــم  الحمــراء 
أعــوام غرفــً مزينــة بقطــع األثــاث األثريــة ورســوم 

الفنانيــن.  ألشــهر 

عــطــلــة
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القاهرة، مصر
بالصخــب  حافلــة  مصــر  عاصمــة  تكــون  قــد 
واالزدحــام ولكنهــا نــادرة وتأســر زائريهــا بمفاجــآت 
ســارة فــي كل ركــن. يتوافــد الســواح مــن حــول 
العالــم إلــى أم الدنيــا )القاهــرة( لزيــارة المتاحــف 
األيقونيــة وأهرامــات الجيــزة ومســاجد المدينــة 
وأســواقها الشــهيرة.  ولنظــرة ســريعة للمدينــة 
عليكــم برحلــة علــى متــن الفّلوكــة )المركــب 
ــي فــي مصــر( لتحظــوا بمناظــر  الشــراعي التراث
بعــد  وعلــى  المائيــة.  المدينــة  لواجهــة  رائعــة 
ــع  ــاك مجم ــة هن ــط المدين ــن وس ــر م 18 كيلومت
ــً لمصــر  ــزًا عالمي ــزة التــي تعــد رم ــات الجي أهرام
ومقصــد ســياحي هــام. ولنظــرة أكثــر تعمقــً في 
ــذي  ــارة المتحــف المصــري ال ــخ مصــر يجــب زي تاري
ــً  ــاك أيض ــون، وهن ــخ آم ــوت عن ــوز ت ــن كن يحتض
المتحــف القبطــي الــذي يضــم 16,000 قطعــة فنيــة 
نــادرة و6,000 مــن المخطوطــات علــى أوراق البــردي. 
أمــا لتجربــة أصيلــة فــي التســوق فعلينــا بخــان 
الخليلــي وســط القاهــرة حيــث يمكــن اقتنــاء 

ــة.  ــف المصري ــا والتح ــواع الهداي ــة أن كاف

لإلقامة: 
بنســيون رومــا؛ بنــاء حديــث نيوكالســيكي، يضــم 
39 غرفــة واســعة  تســتثير ســحر العالــم القديــم.

www.pensionroma.com.eg

تسير العربية للطيران تسع رحالت  أسبوعيًا إلى 
القاهرة من الشارقة
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كاتماندو، نيبال
بــدأ قطــاع الســياحة بدخــول مرحلــة التعافــي بعد 
أن تضــرر بشــكٍل كبيــر إبــان الزلــزال الهائــل الــذي 
ــواح  ــدأ الس ــي، وب ــام الماض ــي الع ــاد ف ــرب الب ض
يعــودون أدراجهــم إلــى العاصمــة النيباليــة فــي 
هــذا الصيــف الستكشــاف فــرص الرحــات الرائجــة 
فــي منطقــة وادي كاتمانــدو. تقــع قريــة ناغاركــوت 
علــى بعــد 32 كيلومتــر فقــط مــن كاتمانــدو، 
مســتويات  لكافــة  فريــدة  بمســارات  وتحفــل 
الرحالــة وراكبــي الدراجــات علــى خلفيــة المناظــر 
المذهلــة لجبــال الهيمااليــا. فــي قريــة غودافــاري، 
هنــاك  كاتمانــدو،  جنــوب  كيلومتــر   15 حوالــي 
مســار آخــر رائــع يتجــه بالمغامريــن إلــى قمــة تــل 
ــي  ــا ف ــر(. أم ــاع 2,783 مت ــى ارتف ــي )عل فولكوفك
ال  فــرص  فهنــاك  نفســها  كاتمانــدو  العاصمــة 
حصــر لهــا لزيــارة المعابــد والمواقع األثريــة )يخضع 
الترميــم والتصليــح(،  الكثيــر منهــا لعمليــات 
ــن  ــا ع ــوق بحث ــل للتس ــوارع ثام ــر ش ــير عب والس

ــارغ.  ــار م ــي درب ــرات ف ــكا والمجوه ــف األنتي تح

لإلقامة: 
أنمــاط  نمــاذج  أفضــل  دواريــكا  فنــدق  يمثــل 
نيــواري المعماريــة المحفــورة بدقــة فــي نيبــال 

بأناقــة.  المصممــة  الـــ86  وأجنحتــه  بغرفــه 
www.dwarikas.com

تسير العربية للطيران 21 رحلة أسبوعيًا إلى 
كاتماندو من الشارقة
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غوا، الهند
تعــد غــوا أصغــر واليــة علــى الســاحل الغربــي 
للهنــد، وهــي أكثــر مــن مجــرد وجهــة للشــمس 
والبحــر، إذ تشــكل مســاحات كبيــرة مــن المــزارع 
الجذابــة  الصغيــرة  الصيــد  وقــرى  الخضــراء 
ــة والقــاع البرتغاليــة العريقــة  والبحيــرات الهادئ
أهــم  إحــدى  فــي  العــام  المشــهد  مــن  جــزءًا 
نقــاط النشــاط الســياحي فــي الهنــد. ونظــرًا 
الطــرق  أفضــل  فمــن  الواليــة،  لصغــر مســاحة 
المختلفــة  أركانهــا ومناطقهــا  للتعــرف علــى 
هــي اســتئجار دراجــة ناريــة. بدايــًة يجــب زيــارة غــوا 
القديمــة، علــى بعــد 10 كيلومتــر مــن عاصمــة 
مــن  لمحــة  علــى  للحصــول  بانجيــم،  الواليــة 
للواليــة.  البرتغالــي  والتــراث  المحليــة  الحيــاة 
بعــد ذلــك ال بــد مــن الذهــاب إلــى رمــال الشــاطئ 
ســواًء فــي كاندوليــم أو كاالنغيــت، للنشــاط 
والرياضــات المائيــة أو لاســترخاء والراحــة فــي 
دفء الشــمس. يمكــن أيضــً االشــتراك باإلبحــار 
ــاحلي  ــط الس ــر الخ ــتمتاع بمناظ ــي لاس المظل
لواليــة غــوا وحصــن أغــوادا مــن القــرن الســابع 
عشــر. وعلــى الشــاطئ ينتشــر عــدد كبيــر مــن 
تحظــى  التــي  الشــاطئية  واألكــواخ  األكشــاك 
بشــعبية واســعة بيــن الســواح، مثــل ســانت 
الحصــول علــى  أنتونــي وبريتــو حيــث يمكــن 
مأكــوالت غــوا فــي أجــواء الموســيقى الحيــة. 

لإلقامة:
الســياحية  المنطقــة  مــن  بعــد دقائــق   علــى 
ــة  ــم إقام ــا كاندولي ــدق كاس ــر فن ــة يوف المكتظ

مريحــة فــي أكــواخ علــى النمــط البرتغالــي.
www.casacandolim.com

تسير العربية للطيران خمس رحالت أسبوعيًا 
إلى غوا من الشارقة
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خمــس دقائــق مــن والدتــه، وهــذه ميــزة فــي 
غايــة الفعاليــة مقارنــة بتطورنــا نحــن البشــر، 
لكنــه ضعيــف مــع ذلــك. وإن كنــت قــد شــاهدت 
عبــور  فمــع  الســيناريو  بهــذا  وثائقيــً  فيلمــً 
النهــر، بشــكل أساســي، ســترتفع حــدة درامــا 

الواقعيــة. الحيــاة 
ــدة  ــارة واح ــاك عب ــً، هن ــا جانب ــع الدرام ولنض
تترافــق غالبــً مــع اســم ماســاي مــارا، وهــي 
"الخمســة الكبــار". فقــد أصبحــت عبــارة الخمســة 
برحلــة  القيــام  بعــد  بالتباهــي  حقــً  الكبــار 
فيــه  يمكنــك  واحــد  تمريــن  وهــي  ســفاري، 
الحيوانــات  بمشــاهدة  الســفاري  رحلــة  إنهــاء 
الخمســة الرئيســية وهــي الفيــل ووحيــد القــرن 
واألســد والفهــد والثــور البــري. ويبحــث مرشــدو 
ــة بحثــً عــن أي حركــة  الرحــات فــي األفــق بعناي
وعلــى األرض بحثــً عــن أي أثــر فــي الوقــت الــذي 
ــلكي  ــر الاس ــم عب ــع زمائه ــه م ــون في يتواصل
فــي محاولــة للتأكــد مــن مشــاهدة زبائــن رحلــة 
الســفاري لهــذه الحيوانــات األساســية الخمســة. 
الخمســة  لقــب  أن  للســخرية  المثيــر  ومــن 
كل  بعيــد  آخــر  ســيناريو  مــن  أتــى  الكبــار 
البعــد عــن هــذا، فقــد كان يشــير إلــى حيوانــات 

ماســاي الخمســة التــي يجــد الصيــادون أكبــر 
التحديــات فــي قتلهــا.

فــي  القانونــي  الصيــد  منــع  مــن  وبالرغــم 
ال  الشــرعيين  غيــر  الصياديــن  أن  إال  المحميــة، 
تــزال تجذبهــم العائــدات الماليــة الكبيــرة لصيــد 
أنيــاب  مــن  العــاج  مثــل  الغريبــة  الحيوانــات 
الفيلــة وقــرون وحيــد القــرن. ومــن المأســاوي 
أن أعــداد وحيــد القــرن األســود التــي كانــت تبلــغ 
120 فــي عــام 1971 قــد انخفضــت إلــى 18 فقــط 
فــي عــام 1984. وتــم إطــاق برنامــج للحفــاظ 
وحيــد  أعــداد  وترتفــع  المحميــة  فــي  عليهــا 
ــا  ــات. وم ــى الثاثين ــل إل ــات لتص ــرن اآلن بثب الق
بمبالــغ  يأتــي  الســفاري  رحــات  مقابــل  يدفــع 
والمحميــة.  لإلقليــم  إليهــا  الحاجــة  تشــتد 
وموظفيــن  حراســً  المبالــغ  هــذه  وتوظــف 
علــى  الفريــدة  البريــة  الحيــاة  لحمايــة  آخريــن 
ــد  ــن الصي ــر م ــة للخط ــب والمعرض ــذا الكوك ه
غيــر الشــرعي، ممــا ســيضمن الحفــاظ علــى 
وأن  مــارا  ماســاي  فــي  الرائعــة  البريــة  الحيــاة 
تتمكــن األجيــال المســتقبلية مــن االســتمتاع 
الحيوانــات االســتثنائية  بذكريــات ســاحرة عــن 

فــي المحميــة فــي موطنهــا الطبيعــي. 

ثالثة خيارات
أكواخ الســفاري في محمية ماســاي مارا

الخيار البيئي
يعــد مخيم الفيلة واحدًا من أربعة 

أماكــن فقط في المحمية حصلت على 
النجمــة الذهبية لخصائصها البيئية. 

وهــذا يتضمن االعتماد على الطاقة 
الشمســية واستخدام إضاءة  ل إي دي 
وإعــادة تدوير النفايات كلما كان ذلك 
ممكنــً. ويعمل المخيم على تحقيق 

ذلك مع اســتمراره في تزويد نزالئه 
بوســائل الراحة الحديثة مثل الحمامات 

والماء الجاري.
elephantpeppercamp.com

قرب اإلثارة
يبعد مخيم نايبور حوالي عشــرين 
دقيقة بالســيارة عن موقع معروف 

لعبــور التياتل اإلفريقية للنهر، ويوفر 
أيضً أســرة كبيرة مريحة وحمامات 

داخل الغرف. وتتميز وســائل الراحة 
بالمخيــم حتى أن هناك منتجعً صحيً 

يختبــئ بعيدًا في زاوية المخيم إن 
كنت تود الحصول على جلســة تدليك 

بعد يوم طويل في رحلة الســفاري.
naibor.com

كن أول من يشــاهد التياتل 
اإلفريقية

يطــل هذا المخيم، الواقع على 
ضفاف نهري ســاند وكيكوروك، على 

ســيرنيغيتي التنزانية قرب الحدود 
مع ماســاي مارا. ولهذا فإن مخيم ساال 
يدعي أنه المخيم الوحيد في ماســاي 

مارا الذي يشــهد أوالً هجرة التياتل 
اإلفريقية المذهلة.

www.thesafaricollection.com

تسير العربية للطيران 
سبع رحالت أسبوعيًا إلى 

نيروبي من الشارقة

airarabia.com
20

للحــاق  مــارا،  ماســاي  إلــى  ســيرينغيتي  مــن 
باألمطــار ومصــادر طعامهــم. وال تعــد الزواحــف 
اإلفريقيــة،  للتياتــل  الوحيــد  العــدو  الشرســة 
للعديــد  موطنــً  تعــد  مــارا  ماســاي  فمحميــة 
مــن أكلــة اللحــوم القاتلــة التــي تنتظــر بلهفــة 
ــود  ــع وج ــنويً. فم ــة س ــل اإلفريقي ــول التيات وص
األســود والفهــود والنمــور وحتــى الضبــاع التــي 
تنتظــر الفرصــة للحصــول علــى الصيــد الــذي 
وفــي  عاليــة.  فالمخاطــر  حياتهــا،  ينقــذ  قــد 
القاســي  الطبيعــة  واقــع  يقضــي  النهايــة، 
لألقــوى،  البقــاء  علــى  لالعتمــاد  تميــل  أنهــا 
ــار المفترســون الضعفــاء أو الصغــار.  حيــث يخت
ــرع  ــن أس ــة م ــل اإلفريقي ــار التيات ــد صغ ــد تع وق
بلوغهــا  حتــى  الكوكــب  علــى  المخلوقــات 
ــزال ضعيفــة ومعرضــة للخطــر أكثــر  لكنهــا ال ت
التيتــل  أن  وصحيــح  البالغيــن.  نظرائهــا  مــن 
بعــد  والجــري  النهــوض  يســتطيع  اإلفريقــي 

إلى األعلى: نساء من قبائل ماساي يرتدين حليهن 
التقليدية المصنوعة يدويً؛ 

إلى اليسار: هجرة حيوانات التيتل اإلفريقي )النو( ؛
الصفحة المقابلة: أم الفهد تقبل شبلها

الـتـجـربـة
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يحمــل المشــهد المذهــل لمالييــن مــن حيوانــات 
ــا  ــوم بهجرته ــي تق ــو( الت ــي )الن ــل اإلفريق التيت
الســنوية إلــى ماســاي مــارا فــي كينيــا لقــب 
أحــد  وهــو  البريــة"،  للحيــاة  العالــم  "كأس 
المشــاهد الطبيعيــة التــي ال يمكــن نســيانها 
بحــق. فمــن يمكنــه نســيان الفيلــم الوثائقــي 
عــن التياتــل المرهقــة التــي تتدافــع بتهــور علــى 
امتــداد نهــر عميــق وتســقط فــوق بعضهــا فــي 
فوضــى مريعــة. ثــم هنــاك مشــاهد تلــك األبقــار 
البائســة التــي تقتحــم بــال خــوف النهــر الملــيء 
ــرًة حظوظهــا  ــأس مختب بالتماســيح وتســبح بي
بالنجــاة، وتثيــر قلقــك وتوتــرك، وكأنــك تشــاهد 
وتتمنــى  تدعــو  فيمــا  هتشــكوك،  أفــالم  أحــد 
لهــؤالء المهاجريــن الشــجعان أن يصلــوا إلــى 
الطــرف اآلخــر بأمــان. ومــن المحتــم أن يفتــرق 
ــل عــن القطيــع مــع ظهــور المشــهد  أحــد التيات
المزعــج لعينــي تمســاح باردتيــن وجليديتيــن 
وأنفــه المثيــر لألعصــاب والــذي ينزلــق حامــاًل نذيــر 
شــؤم عبــر المــاء. تــكاد هــذه الدرامــا أن تبــدأ ولــن 

يكــون مــن الســهل الجلــوس ومشــاهدتها.
محميــة  فــي  كنــت  إذا  أنــه  الواضــح  مــن 
ــام، فاحتمــال  ــة لبضعــة أي ــارا المهيب ماســاي م
الدراميــة  المشــاهد  هــذه  مثــل  تشــهد  أن 

األفــالم  فصنــاع  مؤكــدًا.  ليــس  شــخصيًا 
الوثائقيــة يمضــون أشــهرًا فــي انتظــار لحظــات 
ثمينــة لمشــهد مثيــر. ومــع ذلــك، فــإن رؤيــة 
ظاهــرة كهــذه )حتــى بــدون التمســاح( واختبــار 
ــيكون  ــرة س ــذه الهج ــل ه ــع لمث ــاق الواس النط
التياتــل  عــرض  ويأتــي  يكفــي.  بمــا  مبهــرًا 
اإلفريقيــة الحــي مــع طاقــم دعــم، حيــث تنضــم 
والغــزالن  الوحشــية  الحميــر  آالف  عشــرات 
إلــى مغامــرات التياتــل فــي رحلتهــا الشــاقة 

لقاء مع أفرد 
قبيلة ماساي

قبيلة ماســاي هي قبيلة من 
المحاربين األبــاة، يقيمون في كينيا 
وبعــض أجزاء تنزانيا. ولالطالع على 

ثقافتهــم الفريدة وارتباطهم الوثيق 
ببيئتهــم يتوفــر عدد من الرحالت حيث 

يمكنك زيارة قرية ماســاي أو البقاء 
فيهــا أو االنضمــام إلى أحد أفرادها في 

رحلة ســفاري خاصة على األقدام.

www.maasai-association.org

“تتدافــع التياتل المرهقة 
بتهــور على امتداد الضفاف 

للنهر المنحدرة 

الـتـجـربـة

الصفحة السابقة: مجموعة راقصين من قبائل الماساي؛ 
إلى األعلى: فرس النهر يسبح في محمية ماساي مارا؛ 
الصفحة المقابلة من األعلى: حيوانات التيتل اإلفريقي 

)النو(  تعبر نهر مارا في كينيا؛ أسود تتجول في المحمية
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الـتـجـربـة

 بقلم بيتر فيلي 

عظمة ماساي
محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا هي الوجهة المثالية هذا الشهر 

لمشاهدة أحد أبدع المشاهد الطبيعية على وجه األرض



ADVERTISEMENT

استكشفوا كل األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

مسندم، عمان
اشتهرت شبه الجزيرة التابعة للسلطنة بجوها الهادئ والحياة البحرية المدهشة

\\ تـــجـــارب
\\ عـــطـــالت

\\ اســـتـــكشـــاف
\\ اســـتـــطالع

يفصل شبه جزيرة مسندم جغرافيًا 
عن بقية السلطنة جزء من أراضي 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أطلق على مدينة خصب هذا 
االسم نظرًا للطبيعة الخصبة التي 

تتمتع بها أراضيها.

تقع قرية كمزار في جزء من 
مسندم ويتكلم سكان القرية 
بلغتهم الفريدة الخاصة بهم.



حول كل العالمحول كل العالم
حصل مدون السفر الدنمركي الجسور، هنريك يبسن في الثامنة 
والعشرين من عمره على الرقم القياسي العالمي ألصغر شخص 

يزور كل بلد في العالم؛ أي 193 بلد! 

بقلم بيتر فيلي

إلى األعلى: هنريك في ناميبيا؛ 
الصفحة المقابلة من أعلى اليسار باتجاه عقارب الساعة: 

حقول األرز في بالي، إندونيسيا؛ جبال روكي في كندا؛ 
جزر أندامان؛ شارع تسيم شا تسوي في هونغ كونغ في 

الصين.

مــقــابــلــة

« كيف استوحيت فكرة هذا المشروع 
الطموح؟ 

اإلنترنت وقررت  أنشأت مدونة على   2010 في عام 
أزور  أن  حينئٍذ  أخطط  أكن  ولم  بلد.   100 أزور  أن 
ولكنني  أفغانستان،  أو  الصومال  مثل  أماكن 
تلك  أزور  أن  قررت  بلد  مئة  زيارة  أنجزت  عندما 
شبكة  تطوير  في  يكمن  والسر  أيضًا.  البلدان 
في  بهم  تثق  أن  يمكن  والمعارف  العالقات  من 

بعض الوجهات الصعبة. 

« كيف كان رد فعل أسرتك؟
إلى  أذهب  عندما  مسرورين  يكونوا  ما  عادًة 
أماكن آمنة، مثل دول البحر الكاريبي. حين قررت 
أن أذهب إلى كل البالد، سألوني بعض األسئلة، 
أليس  أفغانستان،  إلى  "بالطبع لن تذهب  مثل 
أن  بعد  الدعم  لي  يقدمون  ولكنهم  كذلك؟". 
انتهت مهمتي، ألنهم لن يقلقوا علي بعد اآلن. 
بمفردي  أذهب  كنت  عندما  يقلقون  كانوا  لقد 

إلى بالد مثل الصومال أو العراق أو اليمن.

« ما هو المكان الذي أخافك أكثر من أي 
مكان آخر؟

وأظن  سوريا  إلى  ذهبت  ديسمبر  شهر  في 
على  أو  البالد،  في  الوحيد  السائح  كنت  أنني 
ال  الحالي  الوقت  في  لي.  قيل  ما  هذا  األقل 
السياحة،  أو  للسفر  مثاليُا  مكانًا  سوريا  تعد 
سريعة  رحلٍة  في  دمشق  إلى  ذهبت  وعندما 
كان بإمكاني رؤية أعمدة الدخان من التفجيرات. 
زرت البلد ألنه كان علي إتمام مشروعي )لتنفيذ 
التزامي( للشركات واألفراد الذين طلبت منهم 
المساعدة، بما فيهم العربية للطيران. بما أنني 
فتوجب  البلدان،  جميع  إلى  سأذهب  أنني  قلت 

علي االلتزام بكلمتي والوفاء العهد.  

« هل مررت بأي تجارب سيئة؟ 
مرات،  ست  أو  خمس  غذائي  لتسمم  تعرضت 
كان أسوأها في جزر أندرمان الواقعة بين الهند 
وتايلند. استغرقت عملية التعافي حوالي ستة 
أشهر. ولكنني أصبحت في غاية الحذر عند تناول 
المأكوالت المحلية. كنت أشعر في السابق أنني 
اآلن  ولكنني  المحلية،  المأكوالت  أجرب  أن  بد  ال 

أفضل تناول الموز والماء على أن أخاطر. 

« كيف استطعت اإلنفاق على رحالتك؟
وبالطبع  مقايضة  بصفقات  قمت  األغلب  في 
بلدان  زرت  كافة  أن  بعد  واآلن  الرخيص.  بالسفر 
علي  يجب  البنك  من  األموال  واقترضت  العالم 
المزيد من  أضع  أن  الدين، ولذلك يجب  أن أسدد 

التركيز على موارد الدخل. 

« هل تنوي االستمرار بالسفر؟
أريد متابعة السفر؛ أحتاج إلى نوٍع من االستقرار 
حين  الشعوب  على  للتعرف  الوقت  وبعض 
بالمكان  متعلق  مستقبلي  أن  أعتقد  أسافر. 

الذي ألتقي فيه بالفتاة المناسبة. 

« حدثنا عن البلد المفضل الذي زرته..
المكان  هي  نيوزيلندا  أن  سأقول  األرجح  على 
مذهلة  بطبيعة  البلد  يتمتع  للزيارة.  المفضل 
فهم  المثالي،  للمجتمع  يكون  ما  أقرب  وهي 

يعتنون بالمتقدمين بالسن واألمن واألمان. 

« وهل من دروس في الحياة؟
من  الكثير  لديهم  العالم  حول  الناس  أن  أظن 
أوجه االختالف وأوجه التشابه. ولكن بشكٍل عام، 
بلد  كل  في  يوجد  بالطبع  مضيافون.  الناس 
تفاجأت  وآخرون سيئون، ولكنني  أناس طيبون 
كم كان الناس على استعداد لمساعدة شخٍص 
غريٍب مثلي. أعتقد أن 98 بالمئة من الناس هم 

في الحقيقية ودودون.  

www.henriktravel.com
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فندق فورسيزونز خليج البحرين
المنامة، البحرين

افتتح الشــيف النمســاوي الشهير وولفغانغ باك مطعمين في فندق 
فورســيزونز الفاخر: كت للشــيف وولفغانغ باك المعروف كأحد أفضل 

مطاعم الســتيك في العالم ومطعم ري اســيا | وولفغانغ باك الذي 
يقدم تطويرًا متجددًا لألطباق الشــرقية الكالســيكية. وبغض النظر 

عن شــهرة الشــيف والفندق، فالمطعم هو األكثر ارتفاعًا في المملكة 
حيث يقبع على الطابق الخمســين ويتيح مناظر رائعة على الخليج 

العربــي فــي محيط مصمم بإيحاءات اآلرت ديكو األنيقة. 

T +973 1711 5000

www.fourseasons.com

مطعم وفندق آباك 
برشلونة، اسبانيا

إذا كنتم من عشــاق المأكوالت االســبانية فمن المفترض أن 
يرضــي مطعــم وفندق آباك أي رغبات لتذوقها، إذ يتمتع مطعم 

الفندق بنجمتي ميشــلين ويحضر المأكوالت فيه مجموعة 
من أمهر الطهاة في البالد. ستســتمتع براعم الذوق بإثارة 

التركيبات المبتكرة مثل "بيزيتا" قنفذ البحر المســتحفر مع 
زبدة العوالق؛ نحن متأكدون أنكم لن تنســوا هذا الطبق 

بسرعة. 

T: +34 933 196 600

www.abacbarcelona.com

فندق سانت ريجيس الدوحة
الدوحة، قطر

قد يشــتهر الشيف البريطاني غوردون رامزي بطل 
برنامج هيلز كيتشــن بســلوكه الفظ، ولكنه طاٍه يحظى 

بقدٍر كبيٍر من االحترام. سيســر خبراء المأكوالت عندما 
يكتشــفون أن الشــيف الشهير رامزي لديه مطعمين في 
فندق ســانت ريجيس الدوحة. إلى جانب ذلك هناك فرع 

لمطعم هاكاســان الحائز على الجوائز في الفندق نفســه، 
ليجعل من فرع الدوحة للفندق الذي تأســس في نيويورك 

جوهــرة في تاج الطعام الرفيع. 

T: +974 4446 0000

www.stregisdoha.com 

أذواق صاعدة

مصداقية 
نجوم ميشلين

رامزي 
في سانت 

ريجيس
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إقامات للذواقة
يمكنكــم مجــاراة رغباتكــم بتذوق األطعمــة الفاخرة في هذه 

الفنــادق التــي توفر خيارات رائعة لعشــاق الطعام

خــدمــة الــغــرف
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لــقــطات

قائمة موسيقية  ستتوقف جولة النجمة ريانا العالمية، أنتي وورلد 
تور، في برشلونة في الحادي والعشرين من يوليو. وتروج الجولة ألحدث 

األلبومات الناجحة للمغنية البربادوسية وثامن تسجيل ستوديو لها: 
أنتي. ستكون أبوظبي المحطة الختامية للجولة عندما تؤدي "ريري" 

عرضها على هامش فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

قراءة
في الشهر الحالي 
سيطلق ستيفن 

سبيلبيرغ رؤيته لرواية 
ذا بي إف جي لألطفال 
للكاتب رولد دال على 

الشاشة الكبيرة.

شاركونا بصور من رحالتكم على AirArabia# أو بإرسالها برسالة 
مباشرة على airarabiagroup@ وسنقوم بدورنا بنشرها

اليوم
20 يوليو 

1969

من المعروف أن أول 
إنسان يمشي على 

سطح القمر هو نيل 
آرمسترونغ من أعضاء 

رحلة أبولو 11. ولكن األمر 
الغير معروف كثيرًا هو 
األشياء الشخصية التي 

أحضرها آرمسترونغ معه 
من كوكب األرض ضمن 

ما يسمى بـ"مجموعة 
األشياء الشخصية" التي 

شملت قطعة صغيرة 
من المروحة اليسارية 

لطائرة األخوان رايت، 
وهي أول طائرة ناجحة 

في العالم. 

تطبيقات 
السفر 

إذا كنتم من 
عشاق الحيوانات 

والتستطيعون تصور 
ترك حيوانكم األليف 
وحيدًا خالل سفركم، 

برينغ-فايدو يوفر لكم 
الحل بمعلومات، عن 
أقرب الحدائق مثاًل، أو 

الفنادق التي تستقبل 
الحيوانات األليفة. 

 اإلنسان يمشي على 
 سطح القمر 

وقفة في مدينة: تشيناي
12 ساعة

نشاط
شاطئ مارينا

يمتد الشاطئ على محاذاة 
خليج البنغال حيث تبدو روعة 
منظر الغروب. وعلى الشاطئ 

سوف تجدوا مجموعًة واسعة 
من األكشاك لبيع المأكوالت 

الهندية الجنوبية الخفيفة.

زيارة
متحف الدولة 

توقف في معرض الفن 
الوطني لتقدر الخيارات 

المذهلة من رسوم 
تانجور وبعض األعمال 

النادرة للفنان الشهير 
راجا رافي فارما. 

تسوق 
تي. ناغار 

األفضل  التسوق  منطقة 
الحرير  أقمشة  للبحث عن 

الذهبية  والمجوهرات 
اليدوية.  والصناعات 

بالمحالت  المنطقة  تعج 
المتراصة. البراقة 

طعام 
داكشين 

أطباق لذيذة من مطابخ 
جنوب الهند يرافقها عزف 
حي للموسيقى الهندية 

الكالسيكية في هذا 
المكان الذي يحظى بإقبال 

في كراون بالزا أديار بارك. 
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حمى شاحنات الطعام 
تطورت شاحنات الطعام مؤخرًا من خيار غورميه متخصص للفئات العصرية في 

لوس أنجلوس إلى مشهٍد مألوف في المدن حول العالم. وفي تقرير أنتجته 
محطة سي إن إن، يصنف البلجيكيين في المركز األول من حيث اإلقبال على 

المأكوالت المتنقلة. أقيم مهرجان بروكسل لشاحنات الطعام في شهر مايو 
حين اجتمع أكثر من 140 شاحنة وأطعموا 150,000 شخص خالل المهرجان وحطموا 

الرقم القياسي العالمي السابق ألكبر عدد من الشاحنات في مكان واحد.

مكانان   
مذهالن لتجربة 

تأمل النجوم

1
 توسكانا، إيطاليا 
اخترع عالم الفلك 
والفيزياء اإليطالي 

الشهير غاليليو مقراب 
العدسات في القرن 
السابع عشر، وكانت 
تالل منطقة توسكانا 

موضعًا الختبار االختراع 
الجديد للعالم الجليل. 

 ركوب األمواج
وجد أول ســجل تاريخي 
لكلمــة "هيئينالو" من 

اللغــة الهاواييــة البولينيزية 
في عام 1769 حين ســجلها 

أحد أفراد طاقم ســفينة 
جيمــس كوك، إتش إم إس 
إنديفر. ومــن المعتقد أن 
ســكان جزر ساموا وتونغا 

كان لديهــم نمطهم الخاص 
مــن الرياضة قبل وصول 

األوروبيين. مــن المعتقد أن 
ركوب األمــواج )الركمجة( في 
الواليات المتحدة نشــأ في 
عــام 1885 حين قام ثالثة 
أمــراء من هاواي بركوب 
أمــواج كاليفورنيا خالل 

فرصتهــم بين الفصول في 
داخلية.  مدرسة 

اقتباس - "قدمت إلى لوس أنجلوس وليس 
معي سوى 500 دوالر وحقيبة ظهري. أقمت في 

ملجأ ولم يقدم لي أي شي من قبل أي شخص. 
عملت ألحصل على كل ما أمتلك".

جاريد ليتو
تحت العدسة

طرائف - خالل تصوير دوره 
المعتوه  الشرير  الفيلم،  في 

)الجوكر من أفالم باتمان( 
التزم جاريد ليتو، الذي يمارس 

بنمط  المنهجي،  التمثيل 
يؤديها طوال  التي  الشخصية 

الفيلم،  الوقت خالل تصوير 
التصوير.  حتى خارج جلسات 

دليل في 
دقيقة واحدة 

1

2
 دبي، اإلمارات العربية 

 المتحدة 
تنظم مجموعة دبي 

فعاليات  الفلكية 
منتظمــة مجانية في 
حديقة على أطراف 
ليتمكن  المدينة 

مراقبو النجوم من 
االستمتاع بسماء 
الصحراء الصافية. 

أحدث األفالم - يؤدي الممثل والموسيقي ذو الـ44 
عام دور الشرير المعتوه "الجوكر" في فيلم فرقة 

اإلنتحار المنتظر انطالقه في الشهر القادم. 

@airarabiagroup  بإمكانكم إرسال تعليق على تجربة سفركم معنا أو متابعة آخر األخبار وأحدث العروض من العربية للطيران بمتابعة
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فـعـالـيـات

المكان: باتومي، جورجيا
تشمل العروض النجمة لورين هيل، والفنانة ميسي غري 
وفرقة ذا بروديجي إلى جانب منتج الموسيقى األسطوري 

كوينسي جونز ضمن مجموعة واسعة من الفرق والفنانين. 
tbilisijazz.com

مهرجان البحر األسود للجاز
15 – 24 يوليو

المكان: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
مخيم صيفي لألطفال بين الثامنة واالثني عشرة من العمر يشمل 
نشاطات مخصصة لألطفال مثل تقديم الطعام لألفيال وحمل الزواحف 
والتعرف على أصوات الحيوانات واإلطالع على األنواع المهددة باإلنقراض.
emiratesparkresort.com

المخيم الصيفي في حديقة 
اإلمارات للحيوانات

17 يوليو – 28 أغسطس

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
يتحول المكان الواسع )34,000 متر مربع( والمكيف إلى 
مساحة هائلة لترفيه وتسلية األطفال خالل أشهر الصيف. 
visitdubai.com

عالم مدهش
حتى 27 أغسطس

المكان: اسطنبول، 
تركيا

بعد أن حققت الفرقة 
مبيعات بلغت 20 

مليون تسجيل حول 
العالم، يحيي فنانو 

الروك اإلنجليز الفقرة 
الرئيسية في مهرجان 
ليلة اسطنبول الزرقاء 
في حديقة كوتشوك 

تشيفلتلك. 
muse.mu

ميوز
26 يوليو
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جدول 
الفعاليات 

المكان: بوري، الهند
لحضور المهرجان الديني الغني باأللوان والتنوع عليكم بالتوجه إلى 
شرق الهند حيث تقام مواكب احتفالية جماعية تحمل فيها العربات 

العمالقة تماثيل لرموز دينية. 
incredibleindia.org

راث ياتارا
6 يوليو

المكان: كييف، أوكرانيا
فرقة الفانك الروك من 

كاليفورنيا التي اشتهرت 
بعدد من األغاني على 

غرار أندر ذا بريدج ستقوم 
بأداء عرضها في المجمع 
الرياضي األولمبي الهائل 

في العاصمة األوكرانية. 
redhotchilipeppers.

com

ريد هوت تشيلي بيبرز
6 يوليو

المكان: بعلبك، لبنان
يقام مهرجان األوبرا والموسيقى والرقص تحت آثار المعبدين 
الرومانيين باخوس وجوبيتر. تشمل عروض المهرجان في 
هذا الموسم نجم البوب ميكا المولود في بيروت  ورائد 
الموسيقى اإللكترونية جان ميشيل جار. 
baalbeck.org.lb

المكان: شاندور باس، باكستان
بطولة لرياضة البولو تقام منذ عام 1936 وتشهد تنافس غريمين 
تقليديين محليين )تشيترال وغيلغيت( على ميدان البولو األكثر 
ارتفاعًا في العالم، 3,700 متر فوق سطح البحر.
www.tdcp.gop.pk

مهرجانات بعلبك الدولي 
22 يوليو – 26 أغسطس

مهرجان شاندور لرياضة البولو 
7 – 9 يوليو 
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القائمة المختصرة
مقتطفات وأفكار وحقائق عن السفر والناس والتاريخ والفعاليات

مهرجان نزهة أفيشا
مهرجان موسيقي في الهواء الطلق يقام في موسكو منذ عام 2004 ويجذب أكثر من 50,000 من الجمهور.

\\ فـــعـــالـــيـــات
\\ لـــقـــطات
\\ خـــدمـــة 

\\ مـــقابـــلـــة

تنظم الفعالية المجلة المتخصصة بأسلوب 
حياة الهيب هوب أفيشا وتطبق سياسة 

صارمة بمنع الكحول. 

تشمل قائمة العروض في هذا العام الفنان 
اإلنجليزي الحائز على الجوائز بنجامين كليمنتين 

)في الصورة(.

يقام المهرجان في
 30 يوليو.

picnic.afisha.ru

ADVERTISEMENT

General visiting hours
Daily from: 12 Noon to 10.00 pm
Friday 30 September, 04 pm to 10.00 pm
Ladies timings
Wednesday 28 September, 12 Noon to 4 pm

www.mideastjewellery.com

General visiting hours

Win Valuable Prizes
In Daily Raffle Draws*

*Raffle coupons against each purchase of Dhs. 500

FREE ENTRY AND PARKING

Download our Visitor MobileApp
that’s filled with loads of features for you...

Scan this QR Code or
search for “Sharjah Expo
Visitor” in your App Store

Scan this QR Code or
search for “Sharjah Expo
Visitor” in your Play Store

والأربعني احلادي الأو�سط ال�رشق معر�ض

والـمجوهرات لل�ساعات

27th September - 1st October 2016

Expo Centre Sharjah, United Arab Emirates

2016 اكـتـوبـر 1 - سـبـتـمـبـر 27

Tel: +971 6 577 0000
Fax: +971 6 577 0111
Email: wjf@expo-centre.ae

Organised by Supported by Platinum Sponsor: Newspaper partner:



في هذا 
العدد

16  جولة في ماساي مارا
من  النو  لحيوانات  السنوية  الهجرة 
تنسى ال  التي  الطبيعية  المشاهد 

22  كل عام وأنتم بخير
لقضاء عطلة  رائعة  رحالت 
السعيد الفطر  عيد 

جدول الفعاليات   6
من  مجموعة  لكم  اخترنا 
الشهر خالل  الفعاليات 

8  لقطات
وحقائق  وأفكار  مقتطفات 
والتاريخ  والناس  السفر  عن 
والفعاليات

10  فنادق
فنادق  مجموعة  لكم  اخترنا 
الفاخرة المأكوالت  لعشاق 

مقابلة   12
يبسن،  لقاء مع هنريك 
زار  الذي  الدنمركي  الرحالة 
العالم بلدان  جميع 

التركية الريفييرا    32
التركية  أنطاليا  مدينة  تضم 
وعثمانية  رومانية  آثارًا 
أيضًا الفيروز  وساحل 

36  مقال
أن  الشارقة  يعتقد حاكم 
األطفال هي في  حماية 
عالمي واجب  الحقيقة 
 
38  أخبار
األخبار والتطورات في  أحدث 
للطيران العربية  شركة 

40  خرائط
سـفـر وجـهـات 
للـطـيـران الـعـربـيـة 

42  مركز اإلتصال
العربية  إتـصـال  مـراكـز 
الـعـالـم حـول  للطيران 

48 ساعة في ... سان سيباستيان     28
سحر  في  سريعة  استكشافية  جولة 

الباسك مقاطعة  في  الجميلة  المدينة 

ADVERTISMENT



مـــــــجـــــــلـــــــة رحـــــــالت الــــــعــــــربـــــــيـــــــة للـــــــطـــــــيـــــــران   //   يــــــولــــــيــــــو 2016

جولة في ماساي مارا
مشاهد الحياة البرية المذهلة في المحمية الطبيعية 

والثقافة القبلية فيها

ساحل الفيروز التركي
استكشاف طريق ليكيا واآلثار الرومانية وشواطئ 

أنطاليا الرائعة


