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Land of marveLs, manama
 An ideal middle-of-the-path holiday
 destination, the capital of Bahrain is
  rooted in tradition, yet modern and glitzy

 shoppers’ stop, Jaipur
 The city of stupendous monuments is also
 full of great shopping options. Here’s our
pick of the top 5 markets in this part of India

أرض الطبيعة الخالبة، المنامة
تجمع العاصمة البحرينية المنامة بين كل ما يريده 

السائح، من الفنون والحرف اليدوية والصحراء 
ومغامراتها وحتى سباقات الفورموال واحد 

واجهة ُمحبي التسوق، جايبور
 وسنسرد إليك فيما يلي مجموعة من أفضل 
خمسة  أسواق تستحق االكتشاف خالل زيارتك 

القادمة للمدينة
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Dear Readers,

This month we take you the royal Indian city of Jaipur 

(page 32). Known for its beautiful palaces and forts, the 

Rajasthani capital also abounds in great shopping options. 

We comb its bylanes to pick out the five best markets 

that you must drop by when here next. Before that, on 

page 20 is Manama, the breathtaking capital of Bahrain. A 

perfect middle-of-the-road holiday spot, it boasts diverse 

cultures, carrying remnants of its past, and is yet at par 

with the glitzy gulf, complete with modern skyscrapers, 

malls et al. On page 26 is St Petersburg — one of the most 

mesmerising Russian cities, throwing up newer things to 

discover and enjoy in every visit. Finally, on page 38 is the 

head-turner called Paris, fashion-forward and home to all 

things elegant — art, architecture and more. With some of 

the best getaways from all parts of the world, we hope to 

inspire you to pack your bags and explore! 

on the cover
Peacock Gate in  
City Palace, Jaipur

Photo: Shutterstock
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Land of marveLs, manama
An ideal middle-of-the-path holiday 
destination, the capital of Bahrain is 
rooted in traditions, yet modern and glitzy  

shoppers’ stop, Jaipur 
The city of stupendous monuments is also 
full of great shopping options. Here’s our 
pick of the top 5 markets in this part of India

Happy reading,

editorial team 

nawras
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Sharjah Art Foundation

-

Autumn 
2017
Exhibitions

H
assan S

harif, Cotton  (still), 2013. C
ourtesy Estate of H

assan S
harif and G

allery Isabelle van den Eynde, D
ubai

March Project 2017 
30 Sept - 30 Dec 2017

Hassan Sharif: I Am  
The Single Work Artist
4 Nov 2017 - 3 Feb 2018

sharjahart.org
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The festival signifies the victory of 
light over darkness, good over evil 
and knowledge over ignorance

It is traditionally celebrated by  
lighting candles and diyas or 
earthen oil lamps

People greet each other with ‘shubh 
Deepavali’ or ‘have an auspicious 
diwali’ and exchange gifts

diwALi, ALL over the worLd

1 2 3
Also known as the festival of lights, it will be celebrated on October 19
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Where: abu Dhabi, the uae
The event will feature a host of books, across genres, 

from leading national publishing houses. There will also 

be activities such as reading games and educational 

counselling. The visitors will also get to engage with some 

of the best writers of the UAE.

 adbookfair.com

Where: Ghent, 
Belgium
The event showcases 

about 100 feature 

films and 30 short 

films from all over the 

world, attracting up 

to 1,00,000 visitors 

every year. The fest 

also holds music 

concerts in recognition 

of composers of film 

scores, and exhibitions. 

www.filmfestival.be

Where: Berlin, Germany
The entire city will be lit up in beautiful colours, 

with local and international artists presenting artful 

installations and displays of light on various land-

marks. There are also many adventure tours on bus, 

boat, Segway and foot, among other experiences.

festival-of-lights.de

till october 2

Al Ain Book Fair

october 10 – 20

Film Fest Ghent

october 06 – 15

Festival of Lights

Where: amman, Jordan
In its eighth year, the event will consist of  

three races — the 42.1 km marathon, the 21 km 

half marathon and the 10 km race. There  

will also be a shorter race for children on  

October 6 as well as a wheelchair race and a 

special category for the visually impaired. 

amman.runjordan.com

october 13

The Amman Marathon

Where: amsterdam, the netherlands
House and EDM fans will be in for a mega treat as 

some of the world’s best DJs come together at the 

Amsterdam ArenA. The festival will feature artistes 

such as David Guetta and Dimitri Vegas & Like 

Mike. The production, lighting and other technical 

nuances promise to be just as hypnotic.

amf-festival.com/nl

Where: sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Started in 1997, this is one of the most important music 

festivals in the region and has featured a number of 

established artists such as Dave Holland, and Gregory 

Porter. This year’s line-up includes John Zorn, William 

Parker and more. 

jazzfest.ba

october 14 - 22

Kremlin Cup
october 21

Amsterdam Music Festival
Where: Moscow, 
russia
Part of the ATP and 

the WTA Tour, the 

tennis tournament was 

started in 1990 and 

has been visited by 

greats such as Roger 

Federer and Serena 

Williams. This year, 

Spain’s Pablo Carreño 

Busta and Russia’s 

Svetlana Kuznetsova 

will defend their titles 

in the men’s and 

women’s competitions, 

respectively.

www.kremlincup.ru

from october 31

Jazz Fest Sarajevo

Where: Manama, Bahrain
The Bahrain Bay is all set to host the second 

edition of the sea-themed adventure. The event 

will feature many exciting activities such as water 

sports, dhow-making demonstrations, a wall 

aquarium, an interactive sea floor, pearl exhibitions, 

sea-themed art displays and movies and more.

october 26 - november 04

Bahrain Sea Fastival
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snApshot

12 hours

City Stopover: Batumi
SEE

Europe Square 

One of the most 

beautiful sites, it 

is home to some 

stunning 19th-

century structures 

along with many 

new buildings, and 

the Medea statue.

EXPERIENCE 

Batumi Boulevard 

This 6-km stretch  

along the coast is 

perfect to relax and 

soak in the sights. you 

will also pass by many 

landmarks on the 

way, such as the 200 

m-high Batumi Tower.

EAT 

Khachapuri

This typical 

Adjarian dish is  

basically bread 

filled with cheese, 

eggs and other 

ingredients. The 

bread comes in all 

shapes and sizes.

TRY 

The Argo  

cable car

Enjoy some of the 

best views of the 

city! The tramway 

is 2.5 km long, 

starting from the 

city’s waterfront to 

Anuria Mountain.

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

About 550 km long, 

the lake was built 

on river Nile in 1971, 

with the creation 

of the Aswan High 

Dam. Half of it, 

known as Lake 

Nubia, flows  

in Sudan.

1

This lake came into 

being with the dam 

that was built on 

river yanisey in 

1972. As stunning as 

any of the natural 

lakes, it’s spread 

over about 2,000 

square kilometres.

2
KRASNOYARSK 
LAKe, RuSSIA

These are 

stationary clouds 

that look like discs 

or lenses. Because 

of their saucer-like 

shape, they even 

get mistaken for 

UFOs. When the 

air blowing along 

the surface of the 

earth is obstructed, 

a series of waves is 

caused. Lenticular 

clouds are formed 

at the crests of 

these waves, in 

layers of one or 

more. Mt rainier 

(US) and Mt 

Olympus (Greece) 

are some famous 

sites to spot them.

1
MINUTE

GUIDE TO
LenTIcuLAR 

cLouDS

LAKe nASSeR, 
EGYPT

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

Focus on

2 Ways
to explore  

Largest 
Man-Made 

Lakes

Sailing Stones
Racetrack Playa,  a barren lakebed in the Death Valley national 
Park (US), is famous for stones that mysteriously slide across its 
surface on their own. no one has ever seen them move, but they 
leave a long trail behind on the cracked land. Some of them weigh 
as much as 700 pounds and leave tracks about 600 ft long! There 
are a lot of theories around the inexplicable movement, some even 
speculating magic, but researchers say there is a scientific reason: 
the rocks become frozen during winters. Later, as the ice melts and 
the lakebed becomes slushy, they begin to float. In that state, the 
strong desert winds can easily blow them around.

Day IN 
HIsTORy
October 4, 

1957

The “Space Age” 

was ushered in 

on this day as 

Sputnik 1, the 

world’s first 

artificial satellite, 

was launched 

into orbit by the 

Soviet Union. 

The spacecraft  

weighed 184 

pounds and 

circled the earth 

once every one 

hour and 36 

minutes, travelling 

at a speed of 

18,000 miles  

an hour.

SPuTnIK 1 
LAuncHeD

traveL app
Rome2Rio

The app is perfect 

for planning both 

inter- and intra-city 

journeys anywhere 

in the world. Just 

type the two 

destinations and 

get a whole list of 

all land, water and 

air routes available, 

along with distance, 

time, prices et al.

tHe reaD

Bestselling author 
Dan Brown is 

out with his new 
Robert Langdon 
thriller, Origin, on 

October 3.

MUSIC PLAYLIST  Five years after she last released an album 

(The Truth About Love) in 2012, singer Pink will be releasing 

her seventh studio album, Beautiful Trauma, on October 13. The 

Grammy-winner had already unveiled the album’s first single – 

What About Us – in August earlier this year.

NEW rELEASE –  The actor will be seen in 

Blade Runner 2049, out on October 6. He  

plays the title role, tasked with finding out 

about rick Deckard (Harrison Ford), a former 

blade runner who disappeared 30 years ago. 

THE QUOTE – “I’ve learnt it’s important 

not to limit yourself. you can do whatever 

you really love to do, no matter what it is.”

TRIVIA – Gosling was 

supposed to play the 

lead in The Lovely 

Bones, but was fired 

as he had gained 60 

pounds by the time the 

shooting started. He 

liked to drink melted ice 

cream when thirsty.

Ryan Gosling
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room service

SALA SiLvERMinE

VäSTmAnLAnD counTy, SWeDen

The property is actually a silver mine, and offers 

a number of guided tours and activities around 

the area. you can also stay at the on-premise 

hotel —  in your own campers, on ground at 

the Gruvgården B&Bs or even underground, in 

the world’s deepest suite! At 155 m, the suite is 

surrounded by winding galleries and cavities. 

Mobile phones don’t work at this level, but there 

are intercom radios to communicate with the 

staff on the ground level.

Sala Silvergruva, Drottning christinas väg

T: +46 (0)224 67 72 60

www.salasilvermine.com

On the 
rocks

Into the 
chamber

What lies 
beneath

DREAMS CAvE HOTEL

CAPPADOCIA, TURKEY

The Turkish town is famous for its fairy chimneys 

and arid landscape, and the boutique hotel uses it all 

as its USP. There are 10 ‘Stone’ rooms and 20 ‘Cave’ 

rooms, all set in tall, cone-shaped rock formations 

— rustic from the outside, but fully equipped with all 

modern facilities, including private bathrooms. The 

hotel also has a terrace that offers a magnificent 

view of the city, as well as a lush garden.

esentepe mah.Tahirbey Sok. no: 14, 50650 

ortahisar T: +90 (384) 343 33 93

dreamscave.com

CAve in To LuxuRy
Embedded in rocks or carved deep in a mine — these rooms redefine  
Stone Age, offering elegant set-ups in the most rugged landscapes

SExTAnTiO LE GROTTE DELLA CiviTA

mATeRA, ITALy

Situated in the UNESCO World Heritage Site of Sassi di 

Matera, the hotel has turned these sassi or stone settlements 

into 18 stunning rooms, soberly furnished and candlelit to 

keep the essence intact, yet mindful of the guests’ luxury 

needs. you can select from a number of caves — such as 

the multi-level Bridal Suite — all offering different grades 

of sophistication, along with leisure activities such as spa 

treatments, cooking classes with the chef and more.

Via civita 28 (Sasso Barisano) 75100

T:+39 0835 332744

legrottedellacivita.sextantio.it
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Hugo Weihe  has been associated with art 

since he can remember. Born into a family 

of artists and art-connoisseurs meant 

going to exhibitions and discussing art 

long before boys his age even knew what 

they wanted to do in life. Soon, he was 

interacting with learned artists and making 

sense of the human civilisation and its 

achievements through art and the stories 

it depicted. After a PhD in Art History from 

the University of Zurich, Switzerland, he 

went on to be associated with the field 

in various capacities before finally joining 

Saffronart, a leading international auction 

house, as the chief executive officer,  taking 

his love for Asian art to a whole new level.

» What does art mean to you?

Art is an important component of our lives. 

All great works of art, including music and 

literature, are cultural relics and help us 

understand so much about the human 

civilisation and its achievements, especially 

of the generations gone by. From Egyptian 

pyramids to Greek temples, it is full of 

depictions and narratives. That was the 

most interesting part for me — to look at 

a painting and see what it says to me. I 

specialised in Asian art. From the Pahadi 

miniatures in Indian art to the sculptures in 

China and the impressionists in Japan — I 

was fascinated by it all... 

» Who are the artists that you personally 

admire?

There is a broad spectrum. Indian 

modernist Tyeb Mehta is one of my 

favourites. There’s a unique kind of 

sensitivity and attention in his art. 

» tell us about your association with 

saffronart.

Saffronart aims at making art more 

accessible.  We have offices in multiple 

cities across continents, and conduct 

live and online auctions of modern and 

contemporary Indian fine art, antiquities, 

design and jewellery. 

» What are the main challenges that 

you’ve had to face over the years?

We are up against very intelligent 

customers. They’re all thinking people, 

who, more often than not, are quite aware 

of what is happening in art, globally. The art 

market all over the world has seen a major 

evolution in the last decade or so, and 

we have to constantly up our game too. 

Sourcing good works is a big challenge... 

from procuring a rare masterpiece to 

finding artists who may not be famous 

but make impressive art and are likely to 

appeal to the clients. 

» How is the global art market different?

There is no fundamental difference, but the 

demands of the clients do differ.  New york 

has the strongest market. The city’s had a 

long-standing tradition of art galleries, so 

the art scene there is more mature. Europe 

is not too far behind, either. Interestingly, 

Asia is becoming very conscious too. 

People are keeping tabs on the general 

trends, internationally. Art is also being 

promoted and encouraged in a big way 

— look at the India Art Fair and Art Dubai.

» What will your advice be to private 

collectors?

Choose a piece that speaks to you. That 

you can connect to and enjoy. I’d say look 

around, do as much research as you can. If 

you can, even talk to the artists and study 

the literature. Don’t get affected by prices 

and names. If you have bought pieces 

before, have  a sense of legacy – see what 

your collection stands for, how you can 

enhance it and how a particular artwork 

will fit with the rest of your collection. 

Inset: Hugo Weihe; Opposite page 
(clockwise from top left): F N Souza, 
Portrait of Husain, 1948; Bhupen 
Khakhar, Untitled; Tyeb Mehta, 
Crucifixion, 1959 and V S Gaitonde, 
Untitled, 1963 — all featured in 
Saffronart, Evening Sale, New Delhi

inveSTed in ART
Associated with a reputed auction house, Hugo Weihe feels all art 
forms, from paintings to music and literature, are important cultural 

relics, giving a priceless glimpse into the eras gone by

interview



D I S C O V E R  A L L  T H E  E X C I T I N G  P L A C E S  T H AT  A I R  A R A B I A  C A N  TA K E  Y O U  T O

// escApe
// eXpLore
// discover
// eXperience

1 2 3

destinAtions

The reserve is spread over 
an area of 100 hectares and 
consists of nine islands

It offers some of most beautiful 
diving and snorkelling locations in 
the country, with about 22 sites

It is replete with several kinds of 
rare coral reefs, sea animals and 
migratory as well as native birds

dimAniyAt isLAnds nAture reserve, omAn
This is a protected area located off the coast of Barka in the northern part of the country
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A rich and diverse civilisation waiting to be explored, 
desert adventures that take you thousands of years back in

 time, a thriving art scene, dazzling wildlife, and, of course, the
 breathtaking Formula One racing — Bahrain’s capital has it all

MAnAMA
The land of marvels,

teXt By mAryAm AL-dABBAGh

escApe
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Opening page: Traditional fish-trap in 
Bahrain; Opposite page: The National 
Theatre of Bahrain in Manama; This page 
top: Interiors of the Al Fateh Grand 
Mosque; Below: Al Khamis Mosque

For a taste of a city that’s steeped in 

heritage that goes back thousands of 

years, yet offers incredible opportunities 

at all-too-modern shopping, arts, and 

activities, look no further than Manama. 

Lying in the heart of the Arabian Gulf 

and the capital of the beautiful island 

country of Bahrain, it is a welcome 

middle-of-the-road destination that 

can hold its own amongst the glitzy 

cities of the Gulf, while offering respite 

from the one-dimensional, modern city 

landscape of skyscrapers and malls. 

Manama’s diverse history reveals 

the interplay of different cultures that 

have inhabited and enriched it, whether 

Arab, Persian or European, eliciting 

appreciation and awe when explored 

at any length or detail — whether for 

a few days’ trip on business or a more 

lengthy stay that combs the back alleys 

of the city for adventure. 

Way back in 3,000 BC, the venerable 

Dilmun culture inhabited the area that’s 

now Manama, taking advantage of 

its central position in the midst of 

the Mesopotamian and Indus Valley 

civilisations to establish primacy as a 

regional trading hub. As a consequence 

of this strategic importance, Manama 

was claimed by different invasions, by 

multiple empires: from the Babylonians 

and the Greeks in pre-modern times to 

the naval adventurers of the Portuguese 

in the 1500s, the Persian Safavid dynasty 

until the 1700s, and the British in the 

more modern era. 

Bahrain finally gained its independence 

in 1971 once the British withdrew, but 

the legacy of these rich influences 

The beautiful capital of  
Bahrain is a welcome  

middle-of-the-road destination
over its culture still remains — from art, 

architecture and food to the welcoming 

and hospitable nature of its people. 

The city is still an important trading 

destination, especially known for pearl 

trading. In fact, Bahrain’s pearl fisheries 

having long been considered the best 

in the world. 

The heady mix of traditions and 

rituals over centuries also means 

great museums and historical sites, 

which Manama is replete with. The 

Bahrain National Museum, on the 

beautiful waterfront, tops the list of 

the former, showcasing the tribes that 

have passed through this island. The 

treasures left behind by the Dilmun 

civilisation, in particular, are sights to 

behold, comprising multiple exhibits 

of fascinating archeological finds. 

Other interesting displays include the 

reproduction of a traditional souq and 

a huge satellite photo of Bahrain (that 

occupies most of the ground floor). 

On a smaller scale, Beit Sheikh Isa bin 

Ali is a traditional 19th-century home 

that now allows visitors to explore 

what everyday life was like in Manama 

during that era. Separate quarters for 

men, women and children are typical 

of the time, with lavish furnishings and 

decorations throughout. An interesting 

technological feature of the house 
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is the wind tower system that keeps 

the entire place cool even in Bahrain’s 

scorching-hot temperatures.

Another not-to-be-missed aspect 

of the city is its rich religious heritage. 

The majestic Al-Fateh Mosque is one 

of the largest mosques in the world, 

with the capacity to accommodate 

7,000 worshippers at a time. It was 

built in 1984, with materials flown in 

from around the world: Austrian glass, 

Italian marble and teak wood from India. 

The mosque also contains the Bahrain 

National Library, and is crowned by the 

world’s largest fibreglass dome.

For more on the region’s Islamic 

culture, Beit al-Qur’an is a great place,  

with a fascinating collection of historic 

and handwritten holy Qur’ans from 

around the world. From rare manuscripts 

to gorgeous calligraphy and illumination, 

this is a must-see for bibliophiles. 

For an adventurous day trip that goes 

beyond the city walls, head to Qal’at 

al-Bahrain. Located on the outskirts of 

Manama, this UNESCO World Heritage 

Site dates back to 2,300 BC, and 

perfectly encapsulates the rich layers 

in Manama’s history. It was once the 

capital of the Dilmun reign, and now 

consists of an artificial mound about 30 

acres vast. Here, archaeologists have 

discovered priceless artefacts detailing 

those times. On top of the mound is a 

magnificent 15th-century fort that was 

used by the Portuguese when Bahrain 

was claimed as part of their empire. 

For another rather idiosyncratic day 

trip, travel 30 kilometres outside of 

Manama to encounter the Tree of Life: 

a lone tree whose very existence poses 

a mystery. It stands in the middle of 

the vast dry desert where the only 

underground water sources are highly 

saline, thus, too salty for most trees.

There are many other activities 

on offer for visitors to the city. For 

patrons of the arts, the Bahrain National 

Theatre is a breathtaking architectural 

showpiece. To appreciate the local art 

scene, visits to the La Fontaine Centre 

of Contemporary Art and the Al riwaq 

Art Space are in order. Also, once a 

year, the only Formula One Grand Prix 

in the Middle East is on, showcasing 

heart-stopping action at the Bahrain 

International Circuit. However, even 

outside the racing season, the go-karting 

track and a circuit tour provide fun for 

the whole family. Another must-visit for 

anyone interested in nature is the Al 

Areen Wildlife Park & reserve, which 

provides a habitat to 500 animal and 

100,000 plant species. Of particular 

interest here is the Arabian Oryx, a 

stunning gazelle-like creature native 

to the Arabian Gulf that is considered 

practically extinct. 

Finally, when all the exploring in the 

hot Arabian sun has left you sweltering 

and breathless, there’s nothing like 

a refreshing dip in the water at the 

Wahooo! Waterpark; once you’ve cooled 

off, you can appreciate the wonderful 

city of Manama all the more.  

WheRe To Shop 
•   BAHRAIN CITY CENTER 

This is Manama’s mega-
mall, offering everything 
from international brands 
to the Wahooo! Waterpark, 
cinemas, a food court, 
as well as a hub for local 
Bahraini designers.

•   MANAMA SOUq 
More unique to the city are 
the traditional markets such 
as this one. Speciality wares 
can be obtained at the 
Spice Souq, Gold Souq and 
Kingdom of Perfumes. Don’t 
miss the sight of goldsmiths 
working on their wares 
at a number of different 
workshops. Air ArAbiA hAs DAily 

flights to MAnAMA 
froM shArjAh
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teXt By oLiviA BALsinGer

St Petersburg has been the crux of action from the very beginning, its history impacting a 

volume of world events over the years. It is also a city whose mystifying allure has deeply 

impacted the most influential voices in modern history — statesmen, writers and intellectuals, 

from Fyodor Dostoevsky to Johann Wolfgang von Goethe. Thoughtfully conceived by Tsar 

Peter the Great, the city, today forms a near-perfect geometric grid, technically composed 

of more than a hundred islands on the Neva Delta, connected via a series of arched bridges. 

Spread across the canal embankments is a symphony of pastel-coloured Baroque palaces and 

other stunning structures with impressive domes and gilt spires. It is just as rich culturally too. 

Having been originally founded as the centre of imperial russia, St Petersburg was continuously 

redefined in relation to the shifts in russian socio-politics, including two name changes — 

Petrograd and Leningrad. Each of these historical layers have left their own imprint on what 

is now one of the most premiere travel destinations. The opulence that it exuded during its 

heyday as a hub of aristocracy remains, diluted for the better by a more modern, progressive 

vibe today. The brick-and-mortar reflections of its past still stand, just like a number of rituals 

and traditions that have continued from generations, all making the city spellbinding.

The hotel is 
historic in its 
own right as it 
dates back to 
1853 when it 
was first used as 

an aristocratic 
residence. 
Today it’s 
a gorgeous 
property that 
reflects the 

elegance, 
beauty and 
culture of St 
Petersburg. The 
service is just as 
nice, making it 
a great overall 
experience.

A restored 1830s' 
mansion, this 
five-star property  
embodies 

the spirit of 
the original 
Hermitage 
Museum. It is 

centrally located, 
surrounded by 
its namesake 
museum and 
many upscale 
dining and 
shopping 
options. 

THE STATE HERMiTAGE MuSEuM 
OffiCiAL HOTEL

KEMpinSKi HOTEL MOiKA 22WheRe To STAy

48 hours in
St Petersburg

The Russian city was envisioned as 'a window looking into 
the world', and it became just that! Continually redefined, its 

historical layers have made the city a premier travel spot today, 
throwing up newer things to discover with every visit
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This was not a morning to snooze my 

alarm — I had to optimise my time in 

this city blessed with a vibrant history 

that emanates through the streets. First 

on my agenda was to gain a better 

understanding of the many transitions 

St Petersburg underwent throughout 

its foundation. I meandered to the 

Church of the Spilled Blood, one of the 

most popular tourist spots in the city. 

Throughout the three-hour tour, as 

the guide explained the intricacies and 

mystery of this edifice, the very walls 

that surrounded me seemed to exude 

history, lending a new perspective to my 

take on the place. With its traditional 

russian onion domes and 23,000 square 

feet of mosaics, it easily one of the 

Opening page: The dome of St Isaac's Cathedral; 
Opposite page top: The Church of the Savior on 
Spilled Blood along the Griboedov canal; Below: 
Guests enjoying themselves on a street in the 
city; This page: Sunrise as seen from the  
Palace Bridge

most breathtaking sights in Europe, as 

majestic inside as outside.

Curiosity not yet quelled, I decided 

to join a local tour called “St 

Petersburg Discovery” to get a better 

understanding of the city’s layout. We 

began at 1 pm at the Palace Square, 

dominated by the majestic Winter 

Palace. Despite its decadent façade, 

the structure is a true testament to 

the lavish, flamboyant tastes of 18th-

century aristocracy. Interestingly, the 

building has assumed many identities 

over the centuries, beginning as an 

imperial residence, becoming the seat of 

the Provisional Government during the 

February revolution, and even serving 

as a hospital! From here, we went on to 

take a leisurely stroll around the vicinity, 

to enjoy a panoramic view of about 

two dozen other palaces and some of 

the best sights of river Neva. Finally, 

to end the tour, a gorgeous sprawl of 

opulence awaited — including St Isaac's 

Cathedral (originally St Petersburg’s 

main church and the largest cathedral in 

russia) and the Chamber of Curiosities 

(the first museum in russia, currently 

with a collection of almost 20,00,000 

items, such as a stunning collection by 

Dutch anatomist Frederic ruish). 

As the sun set, I got dolled up in my finest 

attire, en route to the Alexandrinsky 

Theatre to watch a performance of 

The Nutcracker, a two-act ballet with 

a score by Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 

a russian composer of the romantic 

Period (1833-1887). St Petersburg 

is considered the hub of ballet for a 

reason — the grace in movement of 
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Already well versed in St Petersburg's 

history at this point, I decided to 

participate in another tour, “St 

Petersburg Like a Local”, just to partake 

in a genuine local experience. We were 

back at the Palace Square, the veritable 

heartbeat of the city, where many of 

its most important celebrations take 

place. We then walked down to one of 

the busiest streets, Nevsky Prospect — 

lined with a mélange of local restaurants, 

shopping stalls, theatres and more. 

The highlight, however, was the oldest 

railway station in St Petersburg — 

constructed in the same style as the 

Eiffel Tower.

 

I got to spend the latter part of my 

last day in St Petersburg — also called 

the City of Palaces — quite regally! 

Travelling back into the Imperial past 

(metaphorically), I visited St Catherine’s 

Palace in Pushkin, a half-hour drive from 

the city centre. I opted for a guided 

tour of the Palace, to do justice to all it 

stands for. I was most impressed with 

the famous Amber room, still thought 

to be among the eight wonders of the 

world, with its decadent amber panels 

and gold leaf with mirrors. Afterwards, 

I was treated to a grand reception in 

the Throne room, where we listened 

to a variety of songs played by a 

talented string orchestra. To say it was 

a magical finale to the trip would be 

an understatement. 

'The Venice of the North'. As I devoured 

a pastry from Dackniki, a traditional 

russian café that is reminiscent of 

a pre-Soviet country kitchen, it was 

fascinating to watch people pass by 

— mothers holding their children’s 

hands en route to school, businessmen 

clutching their briefcases and strutting 

in a hurry to work, and more. Stomach 

full, mind open and ready to soak in 

knowledge, I entered the museum, 

one of the largest cultural, historic and 

artistic spots in the world. The exhibits 

here comprised russian Empress 

Catherine II ’s original private art 

collection. With more than three million 

works of art and artefacts, it would 

easily take years to truly appreciate 

the entire collection, which itself is 

periodically refreshed with rotating 

exhibitions and the innate timelessness 

of the institution's masterpieces.

dAy 2

eXpLore

each dancer onstage, the harps and 

violins in harmony, all combined into 

what was surely a sensory overload, 

as I watched with my mouth agape. 

Following the performance, it was time 

for dinner, so I took a 15-minute walk in 

the brisk evening air to Tsar, an upscale 

restaurant that serves traditional 

russian cuisine, including the highly 

recommended beef Stroganoff.

 

rise and shine came early, with no reason 

to complain. I decided to walk down to 

the Hermitage Museum. On the way, I 

stopped to admire the many canals that 

have given St Petersburg its nickname, Air ArAbiA hAs 
four weekly flights 
froM shArjAh 
to Moscow. st 
Petersburg is About 
4 hours AwAy froM 
there by trAin



discover

Not just breathtaking palaces and forts, the Indian metropolis is
 also teeming with great shopping options. We pick out the

 five best markets that you must drop by on your next visit here

JAipuR
teXt By humrA Afroz khAn

Shoppers’ stop,
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It may be famous as the ‘Pink City’, but 

in reality, Jaipur is a stunning mishmash 

of psychedelic colours, bursting from its 

various scenes and sights. 

Steeped in history and customs, 

and home to Indian royalty since it 

was founded in 1727, Jaipur drips with 

tradition and all things regal. And the 

extravagant palaces and forts that 

dot the city are the first reminders 

of this lineage. They might not enjoy 

the grandiose they did in the era of 

the Maharajas and Maharanis, but, still 

carrying remnants of what was, the 

stately edifices do tell their own tales 

of the power and wealth they’ve been 

witness to. 

The rich heritage also means the 

cultural calendar of the city is chock-a-

block with events, fests, fairs and melas. 

From the folklore-ish elephant and kite 

festivals to the intellectual literature and 

the international film festivals, they cut 

across genres and cater to all kinds of 

attendees, revealing different facets of 

the land. 

And even when nothing is going 

on, Jaipur is still a beautiful chaos of 

views, hues and sounds. So don’t be 

surprised if you spot a bedecked camel 

casually roaming the streets, or ordinary 

houses boasting intricate, regal murals, 

or  embellished carts carrying vibrantly-

clothed passengers  — all alongside the 

contemporary urbanisation of the city, 

with imposing skyscrapers, swanky cars 

Opening page: The famous Hawa Mahal; 
Opposite page: Jaipur is home to a 
variety of textiles as well as stitched 
garments, sold in markets all over;  
This page top: A typically bedecked 
camel; Below: Puppets on sale

The idiosyncratic display of local 
art, craft and colour is most 

prominent in Jaipur’s markets 

traditional ghagras (long, flowy skirts) 

will offer tempting glass bangles to you 

or men with twirled up moustaches and 

colourful turbans will smooth-talk you 

into picking up their bric-a-brac — leaving 

you fascinated and lost at the same time.

From elite, high-browed shoppers to 

backpacking tourists wanting to take a 

slice of the city back with them, these 

markets cater to all and sundry. We weed 

the lot on offer for you to pick out the 

five best marketplaces that you must 

absolutely swing by when in Jaipur. No 

visit to this part of India is quite complete 

without an odyssey to these quarters!

NEhrU Bazaar 
A typical rajasthani market, this one 

is the shoe hub of Jaipur, buzzing 

with tourists and locals alike. Home to 

innumerable shops selling the traditional 

rajasthani footwear called jootis, the 

market is a must-visit for everyone, 

whether for the love of shoes or just 

the enchanting artistry. The shoes 

come in all kinds of delicate, elaborate 

embroideries. Available in leather, suede 

and other materials, they’re made in a 

and the like thrown in for good measure. 

That’s the capital of rajasthan for you! 

This splash of colour and idiosyncratic 

display of art and craft, however, is 

most prominent in the local markets 

of Jaipur. From a boulevard of stalls 

outside the imposing monuments to 

congested bazaars in the bylanes and 

workshop-cum-studios in the centre of 

the city, Jaipur is packed to the rafters 

with options where you’ll find indigenous 

goodies  — handicrafts, textiles, trinkets 

et al — in all their glory.  Women clad in 

whole variety of colours, but the more 

picky customers can select the shade 

they like and the shopkeepers polish it 

in that hue, on the spot. 

you can also buy bags, readymade 

garments, perfumes, trinkets, household 

items and other gift-worthy handicrafts. 

The products may be slightly over-

priced, though, so do bargain. 

inSiDER’S Tip: rummage through 

the market to get some great deals on 

the iconic blue pottery. Turko-Persian 

in origin, the pottery is very popular in 

rajasthan and some shops in the market 

are relatively under-famed gems, home 

to great collections.

JOharI Bazaar
One of the oldest markets in Jaipur, it 

is also most reflective of the essence of 
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A local woman working on saris

the Pink City, with most of the shops 

painted in pink. Johari Bazar literally 

means jewellers market — needless 

to say this is a bauble bazaar like no 

other in the region, and will more than 

take care of all your ornamental needs  

and indulgences. 

Lying on either side of a long road, 

while the shops sell a variety of traditional 

jewellery in silver, gold as well as artificial 

bases, we highly recommend kundan 

and polki. The former is cut and polished 

glass or gemstones on pure gold or 

other precious metals while the latter is 

uncut diamonds on gold. Also look for 

minakari or enamel work jewellery: it is 

breathtaking. The price for everything 

ranges between exorbitant digits to 

relatively pocket-friendly numbers, so 

choose wisely. It’s always better to look 

around a few shops before zeroing in 

on anything.

Johari Bazar is also a good place 

to do Indian trousseau shopping — 

bridal lehangas (another variant of the 

traditional Indian long skirts), saris, cloth 

pieces and more.

inSiDER’S Tip: The stretch is also 

lined with many local restaurants and 

dessert shops, famous for their delcious, 

albeit oil-drenched and calorie-laden, 

offerings. But what’s a holiday without 

some cheat days,  so refuel yourself  

with a hearty meal for more retail 

therapy ahead.  

SIrEh DEOrI Bazar
From window shopping to actually 

picking up a host of traditional 

rajasthani knick-knacks, you can easily 

spend the entire day in this market. 

Meander through the labyrinth of stalls 

and shops to lay your hands on some 

of the best Jaipur quilts, different kinds 

of puppets and unique wall hangings, 

among the usual art and craft products. 

The bustling marketplace, right in the 

heart of Jaipur, oozes with creativity, 

also making for a great place to buy 

gifts or souvenirs.

inSiDER’S Tip: The famous Hawa 

Mahal is just across the road, so chalk 

your itinerary in a way that you can visit 

the palace too when in the area. Trying 

doing it before the shopping though, to 

avoid misplacing any bags or having to 

lug the market loot around.

KIShaNpOlE Bazaar
This market is known for its collection 

of the famous jaipur tie-and-dye prints 

of bandhini and leheriya as well as 

bhandej textiles. From saris, scarves 

to traditional ghagra, cholis (blouses), 

and even pants, shirts, and tops — there 

is a deluge of colours, shades and prints, 

for men as well as women. you can also 

buy unstitched fabrics and get them 

custom-dyed in your choice of colour 

and pattern.

The market also has some great 

wooden furniture and souvenirs, 

boast ing incredibly complex 

workmanship and great quality. Most 

of the stock — from jewellery boxes 

and decorative items to tables, chairs, 

sofas, cabinets and more — is exported 

to other countries, but is available for 

the visitors to buy from the shops too.

inSiDER’S Tip: In Rangwalon ki 

Gali here, you can watch the bandhini 

craftsmen at work — stirring big, 

steaming pots of colour, dyeing fabrics 

in many beautiful hues and the like.

ChaNDpOlE Bazaar
Famous for marble manufacturing, 

Jaipur also abounds in stunning 

souvenirs and other artworks made of 

the pristine white stone. And Chandpole 

bazaar is  your one-stop spot for all 

kinds of unique masterpieces. From 

perforated camels and elephants, palace 

miniatures, colourful pots, tiles and 

plates, to carved table tops, kitchen 

and bathroom ware and even statues 

and fountains — you will find everything 

marble-y here, and in a variety of colours 

and designs. Some shops even house 

the workshops inside, so you might 

be able to catch the artists live in 

action, painstakingly chiselling slabs 

of marble away.

Having had your fill of the white 

objet d’arts, you can even look around 

for other traditional handicrafts — 

carpets, turbans, showpieces and other 

quintessential rajasthani memorabillia.

inSiDER’S Tip: When in the vicinity, 

also drop by Khazanewalon Ka rasta, a 

bylane in the market especially known 

for stone-cut sculptures or moortis. 

Silwaton Ka Mohalla is another part of 

the marble bazaar that is worth visiting 

for more artistic products. 

Air ArAbiA hAs DAily 
flights to jAiPur 
froM shArjAh
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Synonymous with style and fashion as well as the Gallic love
 for life, the capital of France has held the world in thrall for 

centuries… not only with the contours of its architectural marvels 
but also its art, literature, cuisine and much more

pARiS
teXt By GustAsp And Jeroo irAni

The showstopper called



experience

leader who became the Emperor of 

France in the early 19th century.

Our boat glided past the Musée 

d’Orsay, a former railway station 

converted into a museum. Across it, 

unravelled the 700 m façade of the 

Louvre, brimming with some of the 

richest art treasures in the world. 

One of the world’s largest museums, 

Paris is a head turner! One of the 

world’s greatest destinations, it is as 

comely a city as the supermodels who 

sashay down the catwalks of its many 

fashion houses. The French capital 

hijacked our hearts the moment we 

first set eyes on her in our callow 

20s. With heads full of romance, we 

couldn’t stop humming paeans of 

praise and passion to this gorgeous 

city. And it has stayed pretty much the 

same even after decades. In fact, over 

the years, our love affair with Paris has 

only deepened: a condition that afflicts 

most travellers to the French capital.

The best way to get to know the 

lay of the land is to cruise down the 

Seine river, Paris’s lifeline, where the 

city shows off her beauty with the 

understated panache associated with 

the French. A steward led us to the 

far end of a well-appointed, glass-

topped cruise vessel. There was an  

in-house crooner belting out tender 

French love songs as loads of other 

happy vacationers trooped in. 

We were soon slipping under some 

of the city’s most ornate, richly-

sculpted bridges, and soaking up the 

famous Parisian sights and sounds. 

Through the 60-minute ride, the 

hostess shared interesting facts about 

the monuments — the gilded sculptures 

that guarded the four corners of the 

Pont Alexandre III bridge, regarded the 

most sumptuously carved one in the 

city; the gold dome of Les Invalides, 

which houses a military museum; and 

the tomb of Napoleon I, the military 

The best way to get to know 
the lay of the land is to 

cruise down the seine river

Opening page: Gargoyle of Paris on 
cityscape; This page below: The city of 
Paris; Opposite page top: Interior view 
of the Lafayette gallery

ALSo CheCK ouT
•  cAFé De FLoRe

This 19th-century 
restaurant has, over the 
centuries, drawn writers, 
artists, actors and movie 
directors. Even today, it 
remains a great place to 
watch people and taste 
classic French cuisine.

•  GALeRIeS LAFAyeTTe
If you are looking for 
everything-under-one-roof 
shopping, this is the place. 
The department stores 
here combine a grand 
ambience with great deals, 
covering top designer 
couture as well as 
gourmet food shopping. 

•  FAuBouRG SAInT-
HONORE
Paris’s fashionable heart 
pulses in this district, 
home to flagship stores of 
classic designers.
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It is crowned by the beautiful white-

washed Basilica of Sacré-Cœur, which 

is about 130 metres above ground and 

offers the perfect panoramic view of 

the sparkling city below.

Needless to say, nights in Paris are 

just as vibrant! The side of the city 

that takes over after sunset includes 

extravaganzas at the Lido or the 

Moulin rouge, where gorgeously-

costumed dancers cavort against 

fantastic backdrops.

We ended the day with a walk 

down the banks of the Seine, admiring 

the way the fading light strummed 

the imposing monuments. We 

were lost in the rippling reflections, 

totally captivated by the perennial, 

luminescent charms of Paris...the 

city that grows more irresistible with 

every visit. 

with 35,000 works of art spread over 

a 60,000 sq m area, it is the home 

of Leonardo da Vinci’s famed Mona 

Lisa painting as well as the incredibly 

graceful Venus de Milo, an armless 

sculpture of a beautiful goddess, 

which was found on a Greek island. The 

smaller but stunning Musée d’Orsay, 

with its focus on Impressionist and 

Post-Impressionist artists, is equally 

attractive, especially for tourists who 

have time constraints.

Half way through the cruise, we 

reached a little island on which the 

delicate spires and turrets of the 

Notre-Dame Cathedral — one of the 

finest examples of French Gothic 

architecture — rose like a prayer 

over the river. The voyage finally 

ended under the gaze of the Eiffel 

Tower — easily the most recognisable 

symbol of Paris. Originally built as the 

entrance to the 1889 World’s Fair, 

it was for long the tallest man-made 

structure on earth. Today, tourists can 

ride elevators up the tower to enjoy 

360-degree views of the city. And as 

the sun sets, it starts to twinkle with 

fairy lights... a sight one isn’t likely to 

forget, ever! 

Paris, however, is much more than 

its alluring, iconic monuments. For, 

just as impressive are its lively streets 

and the picturesque narrow alleys — 

where locals and tourists mingle at 

flower-scented stalls, often munching 

on fresh, crusty baguettes. The city’s 

broad boulevards are studded with 

unique museums, swish boutiques, 

fine-dining restaurants and cosy cafés 

—  favourite hang-outs of writers, 

artists, songstresses and ordinary 

tourists to meet and passionately 

discuss life, politics, literature and art.

Come evening and we strolled down 

the Avenue des Champs-Élysées, a 

2-km stretch between Place de La 

Concorde and the Arc de Triomphe, to 

get an eyeful of the city that overflows 

with riches. The avenue is said to be 

the most beautiful in the world. And 

Parisian life ripples and flows here like 

the languid Seine: chic women high-

stepping in stilettos; accordionists 

playing classics; students, couples 

and tourists wandering about; elegant 

tarot card readers working the crowds,  

and more.

Montmartre, the artists’ quarter 

nearby is another must-visit. Most 

bewitching in the evening, this 

neighbourhood exudes undeniable 

charm, with portrait artists intent on 

drawing your likeness, second-hand 

booksellers flogging some well-loved 

and much-thumbed books, and stalls 

selling souvenirs that tourists covet. 

Clamber up to the summit of the hill 

here — the highest point in the city. 
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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 120 destinations
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corporAte news

AirewArds – Air ArAbiA LoyALty ProgrAm

Enjoy great benefits when you sign up 

as an Airewards member. Membership 

is free and it is for everyone! you can 

earn and redeem Airewards points 

while flying with Air Arabia via our hubs 

in UAE, Morocco, Egypt and Jordan

Apart from earning points with 

Air Arabia, you can also earn 

Airewards points with our travel and 

lifestyle partners.

The more you spend with Air Arabia 

and our partners, the faster you earn 

Airewards points, which  you can use 

for flight and service redemptions. 

Our redemption is flexible, with no 

expiry dates. That's not all — you get 

to redeem not just for yourself, but for 

your friends and family members too! 

If you don’t have enough points, 

don't worry — we have a cash+points 

feature as well. So register today on 

Air Arabia website and mobile app.

Earn 500 bonus points after your 

first flight as a member.

ChArity CLoud initiAtive in sri LAnkA

Air Arabia is not only committed to 

providing affordable air travel but is 

also dedicated to uplifting the lives 

of the less fortunate. To this end, the 

carrier has implemented a corporate 

social responsibility (CSr) program 

for sustainable development with 

an emphasis on raising funds to be  

re-invested in educational and medical 

care establishments in needed countries 

across Air Arabia network. As part of 

the program’s various initiatives, Air 

Arabia celebrated the opening of its 

latest school in Sri Lanka which will 

cater to the educational needs of many 

children of the nearby communities in 

the country.   
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cALL centre

 THE yELLOw AnD GREEn fiELDS Of CAnOLA, ALSO 
KnOwn AS RApESEED, in MORninG fOG 

 LuopInG, CHIna 

arMenIa

yerevan

+374 10 525499

BaHraIn

Nationwide call centre

+973 1330 0555

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 -022- 71004777

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 38476601

Abadan

+98 615 334 58 08

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

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

Isfahan 

+98 31 36650300

Iraq

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDan  

Amman 

+962 6 4602222

kazakHstan 

 Almaty

+77272726681/ 

+77273173111

kenYa 

Nairobi

+254-020 

706757149 / +254-

020 736244905

kuWaIt 

Kuwait City

+965 222 54071

LeBanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

Kathmandu

+97 71 4434925/ +97 

71 4430456

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98

aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 لوبينغ، الصين 
 حقول نبات الكانوال أو اللفت ذات اللون األصفر 

 واألخضر في بداية الصباح 

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

+96264602222

أرمينيا
يريفان

374 10 525499

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(57) 7328791
أوديسا

(48) 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(9851)  38476601
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\

إسالم آباد
(92) 51 2805345

الهور
(92) 42 35774167/68

ملتان
(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1330 0555

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

(6)4602222
صاللة

(968) 23297796/98

كازاخستان
آلماتي 

(727) 2726681
(727) 77273173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071

كينيا
نيروبي

(254) 0706757149 /
 0736244905

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

 (01) 4434925/(01)4430456

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (022) 71004777
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برنامج والء العربية للطيران - “إريواردز”
(AirewArds)

وإذا لم يكن لديك العدد الكافي الستبدال 
النقاط، فال داعي للقلق ألننا ُنوفر لك ميزة 

النقدية + النقاط.
االنترنت  على  موقعنا  عبر  اليوم  سجل 
للطيران  ال��ع��رب��ي��ة  تطبيق  خ���الل  وم���ن 
 500 ال��م��ح��م��ول��ة، واك���س���ب  ل��ل��ه��وات��ف 
بعد  رحلة  بأول  قيامك  عند  مكافأة   نقطة 

االشتراك .

احصل على فوائد كبيرة عند االشتراك في 
عضوية إيرواردز المجانية والمتوفرة للجميع. 
يمكنك كسب واستبدال نقاط إيرواردز أثناء 
طريق  عن  للطيران  العربية  مع  الطيران 
اإلم���ارات  ف��ي  الرئيسية  عملياتنا  م��راك��ز 

العربية المتحدة والمغرب ومصر واألردن.
مع  إي���رواردز  نقاط  كسب  أيضًا  يمكنك 
جانب  إل��ى  الحياة  وأن��م��اط  السفر  شركاء 

إمكانية كسب النقاط مع العربية للطيران.
للطيران  العربية  مع  إنفاقك  زاد  كلما 
إي���رواردز،  نقاط  ستكسب  شركائنا،  وم��ع 
بعروض  النقاط  ه��ذه  استبدال  ويمكنك 

وخدمات السفر.
بدون  مرنة  استبدال  خيارات  لك  ُنقدم 
يمكنك مشاركة  لالستبدال.  ُمحددة  تواريخ 
أيضًا.  عائلتك  وأف��راد  أصدقائك  مع  النقاط 

مبادرة سحاب الخير في سريالنكا 

ال تتعهد العربية للطيران بتوفير السفر 
الجوي بأسعار معقولة فقط لكنها تهتم أيضا 

برفع مستوى حياة المجتمعات األشد احتياًجا 
وتحقيقا لهذه الغاية، كانت العربية الطيران 

من بين أوائل المؤسسات التي أطلقت مبادرات 
المسؤولية االجتماعية المستدامة للشركات من 

خالل إطالق مشروع “سحاب الخير” بالتعاون مع 
جمعية الشارقة الخيرية. ويهدف البرنامج إلى 

جمع األموال من خالل مبادرات عدة، مثل تبرعات 
المسافرين عبر رحالت الشركة. ويتم استثمار 

األموال الُمحصلة من الجهات المختلفة في 
مجاالت شتى كالرعاية التعليمية والطبية في 
البلدان المحتاجة عبر شبكة العربية للطيران.

كجزء من مبادرتها الخيرية العديدة، افتتحت 
العربية للطيران مدرسة في سريالنكا والتي 

ستلبي إحتياجات التعليمية لالطفال في 
المناطق المجاورة. 



 \\
 \\
 \\ 
 \\

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

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

تعلم؟ هل 
للطيران  ال��ع��رب��ي��ة  مجموعة  أن  تعلم  ه��ل 
في  ط��ي��ران  رح��ل��ة   1,400 م��ن  أك��ث��ر  تسير 

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

م�������ق�������ال راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة 

ووجــهــات



airarabia.com
40

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

الفنية الجميلة والغامضة بسبب ذراعه المفقود.
رحلتنا  ط��ري��ق  منتصف  ف��ي  ُك��ن��ا  وع��ن��دم��ا 
عليها  ُمقام  صغيرة  جزيرة  إلى  وصلنا  البحرية، 
أروع  من  واح��دة  ُتعتبر  التي  نوتردام  كاتدرائية 
وهنا  الفرنسية.  القوطية  العمارة  على  األمثلة 
ُيعد  الذي  ايفل  برج  تحت  البحرية  رحلتنا  انتهت 
برج  ُبني  وق��د  باريس.  في  فريدًا  معماريًا  رم��زًا 
للمعرض  مدخاًل  يكون  لكي  األس��اس  في  إيفل 
 ،1889 عام  في  ُأقيم  الذي  باريس  في  الدولي 
وظل برج إيفل لفترة طويلة أطول هيكل صنعه 
األرض. واليوم يمكن للسياح  اإلنسان على وجه 
البرج  أعلى  إلى  التي تصحبهم  المصاعد  ركوب 
لالستمتاع بمناظر بانورامية خالبة تكشف باريس 
وميض  يبدأ  الشمس،  تغرب  وعندما  بأكملها. 
الجميع  ليستمتع  االنتشار،  في  األخ��اذة  األض��واء 

بمشهد ساحر ال يمكن أن ُينسى.
عند  باريس  في  التشويق  عناصر  تنتهي  وال 

من  العديد  هناك  بل  وحسب،  األثرية  المعالم 
التي  الساحرة  الضيقة  واألزقة  الحيوية  الشوارع 
ُتبهر الزوار. وتعج شوارع باريس الَعطرة بالسكان 
خبز  تناول  ُيحبون  الذين  والسياح  المحليين 
الباغيت الطازج الذي تخبزه مخابز المدينة. وتتميز 
والبوتيكات  بالمتاحف  الواسعة  باريس  ش��وارع 
الكتاب  فيها  يجتمع  التي  والمقاهي  والمطاعم 
في  للتحدث  والسياح  والموسيقيين  والفنانين 
كافة مجاالت الحياة والسياسة واألدب وغير ذلك.

شارع  في  التجول  قررنا  المساء،  حل  وعندما 
الباريسية  الحياة  روح  الذي يعكس  الشانزليزيه، 
فشاهدنا  السين؛  نهر  مثل  تمامًا  الساحرة 
السيدات األنيقات والطالب واألزواج والسياح وهم 
الكثير من  إلى جانب  الشارع،  يتجولون في هذا 

الناس الُملتفين حول قارئي بطاقات الحظ.
حي  الشانزيليزيه  ش��ارع  م��ن  بالقرب  ويقع 
أيضًا. ويحمل هذا  الزيارة  الذي يستحق  مونمارتر 

الحي طابعًا فريدًا للغاية، حيث يمتلئ باألكشاك 
والهدايا  والكتب  الفنانين  لوحات  تبيع  التي 

التذكارية.
على ضفاف  بالتجول  قمنا  اليوم  نهاية  وفي 
الواقعة  المقاهي  نهر السين، وجلسنا في أحد 
األض���واء  بجمال  وانبهرنا  النهر،  ج��ان��ب  على 
وكذلك  األثرية  المعالم  على  طة  الُمسلَّ الخافتة 
يزداد  المدينة بأكملها والتي  ُتنير  التي  األضواء 
إعجابنا بها في كل زيارة للمدينة. وختمنا رحلتنا 
مميزة  سهرة  بقضاء  ب��اري��س  إل��ى  الُمشوقة 
باكتشاف  فيها  استمتعنا  بالحياة،  ونابضة 

الكثير والكثير من المعالم الخاطفة لألنظار. 

هذه الصفحة : زجاج ملون ، سانت شابيل؛ 
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في  الوجهات  أعظم  من  واح��دة  باريس  ُتعتبر 
الجميالت  األزياء  عارضات  تضم  أنها  كما  العالم، 
صيحات  أح��دث  ُت��ق��دم  التي  ال��ع��رض  ومنصات 
وقد  الشهيرة.  األزياء  دور  تطرحها  التي  الموضة 
أََسرت العاصمة الفرنسية قلوبنا للوهلة األولى 
عندما وقعت أعيننا عليها عند زيارتنا لها عندما 
كنا في العشرينات من عمرنا. وقد ظل انبهارنا 
وفي  كبرنا.  بعدما  كبير  حٍد  إلى  مستمرًا  بها 
الحقيقة، قد ذاد حبنا لباريس مع مرور السنين، 
ار العاصمة الفرنسية. كما هو الحال مع معظم زوَّ

هي  ب��اري��س  على  للتعرف  طريقة  وأف��ض��ل 
القيام برحلة بحرية في نهر السين، الذي ُيعتبر 
الرحلة  قائد  وأخذنا  باريس.  في  الحياة  شريان 
وُم��زودة  بالزجاج  ُمغطاة  سياحية  سفينة  إلى 
بأحدث وسائل الترفيه. ويوجد في السفينة ركن 
الرومانسية  األغاني  لتشغيل  ُمخصص  ُمغطي 
الفرنسية التي تجذب حولها مجموعة كبيرة من 
والسعادة  المرح  من  أجواء  لنشر  المصطافين، 

في السفينة.
تحت  سفينتنا  مرت  البحرية  جولتنا  وأثناء 
والشهيرة  الجميلة  الُمزخرفة  الجسور  بعض 

المعالم  بمشاهدة  واستمتعنا  ب��اري��س،  في 
رحلتنا  وخ��الل  الشهيرة.  الباريسية  السياحية 
قائد  لنا  م  ق���دَّ دق��ي��ق��ة،   60 استغرقت  ال��ت��ي 
اآلثار  جميع  عن  رائعة  ومعلومات  حقائق  الرحلة 
األربع  الزوايا  في  الموجودة  الذهبية  والمنحوتات 
لمجمع  الذهبية  والقبة  الثالث،  اإلسكندر  لجسر 
عسكري  متحف  يضم  ال��ذي  ليزانفاليد  متاحف 

ومجموعة من المتاحف األخرى.
كما مرت سفينتنا بجانب متحف أورسيه الذي 
يعكس جانبًا من الماضي الفرنسي العريق. وقد 
محطة  عن  عبارة  السابق  في  المتحف  هذا  كان 
متحف.  إل��ى  تحويلها  وت��م  الحديدية  للسكك 

أورسيه  متحف  مساحة  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
صغيرة نسبيًا إال أنه رائع للغاية، حيث ُيركز هذا 
وأعمال  االنطباعية  الفنية  األعمال  على  المتحف 
االنطباعية. ولمحنا من خالل هذا  فناني ما بعد 
المتحف واجهة متحف اللوفر الذي يضم مجموعة 
يقع  والذي  العالم،  في  الفنية  الكنوز  أغنى  من 
700 متر من متحف أورسيه. وُيعتبر  على ُبعد 
متحف اللوفر واحدًا من أكبر المتاحف في العالم، 
ويضم 35 ألف عمل فني. كما توجد في متحف 
رسمها  التي  الشهيرة  الموناليزا  لوحة  اللوفر 
دي  فينوس  تمثال  وكذلك  دافينشي  ليوناردو 
ميلو الكالسيكي الرائع، إذ ُيعتبر من المنحوتات 

وأفضل طريقة للتعرف على 
باريس هي القيام برحلة بحرية 

في نهر السين

 الصفحة االفتتاحية: نوتردام ومناظر باريس؛
  أعلى هذه الصفحة: غاليري الفاييت؛

 الصفحة المقابلة: مدينة باريس؛

يمكنك أيضًا 
زيارة

مقهى دي فلور 
يعود تاريخ إنشاء هذا المطعم 

إلى القرن التاسع عشر، وقد كان 
يجلس فيه دومًا الكتاب والفنانون 
والممثلون وُمخرجو األفالم. وال يزال 

المقهى مكانًا رائعًا لمشاهدة 
الناس وتذوق المأكوالت الفرنسية 

الكالسيكية.

الفاييت غاليري 
إذا كنت تبحث عن مركز تجاري 

يضم كل شيء فهذا هو المكان 
المناسب، حيث يجمع هذا المتجر 

بين أجواء التسوق الراقية 
والعروض المناسبة. ويوجد في 

هذا المركز متاجر لبيع أحدث 
صيحات األزياء الراقية إلى جانب 

متاجر المواد الغذائية.



ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

كتبه: غوستاسب وجيرو إيراني

األناقة عاصمة  هي  باريس  الفرنسية  العاصمة  مازالت 
 واألزياء على مدار عدة عقود، إلى جانب كونها واحدة
المعمارية هندستها  بفضل  العالم  ُمدن  أجمل  من   

والفن والطهي وغير ذلك األدب  الفريدة وتميزها في   

مدينة السحر والجمال
 باريس
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اســـــتـــــطـــــالع

الصفحة المقابلة: واألساور المحلية واألحذية التي تحظى 
 بشعبية كبيرة بين السياح؛ هذه الصفحة: 

وهي امرأة ملبسة تقليديا العمل على الساري
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أيضًا.  والصناعية  والذهبية  الفضية  التقليدية 
ُمجوهرات  عروض  شراء  يفوتك  أال  األفضل  ومن 
أو  المصقول  ال��زج��اج  م��ن  المصنوعة  ك��ون��دان 
األحجار الكريمة الُمضاف إليها الذهب الخالص أو 
المعادن الثمينة، وُمجوهرات بولكي المصنوعة 
ويمكنك  وال��ذه��ب.  المصقول  غير  الماس  من 
المطلية  “ميناكاري”  ُمجوهرات  عن  البحث  أيضًا 
المعروضة  المجوهرات  أسعار  وتتراوح  بالمينا. 
في هذا السوق بين األسعار الباهظة إلى األسعار 
توخي  لذلك  المستهلك،  متناول  ف��ي  التي 
تتجول  أن  األفضل  ومن  الشراء.  أثناء  الحكمة 
بين المحالت التجارية قبل الشراء للحصول على 

أفضل األسعار.
التي  بالمتاجر  أيضًا  جوهاري  ب��ازار  ويشتهر 
تبيع جهاز العروس ومالبس الزفاف مثل التنانير 
وقطع  وال��س��اري،  التقليدية  الهندية  الطويلة 

القماش وغيرها.

نصيحة صائبة: ويمتلئ سوق جوهاري بالعديد 
من المطاعم المحلية ومتاجر الحلوى المشهورة 
بالزيت  مليئة  كانت  وإن  اللذيذة،  بأطباقها 
هذه  تستحق  العطلة  لكن  الحرارية،  والسعرات 

التجربة.

بازار سيره دوري
بعد التسوق من نوافذ المتاجر إلى التسوق من 
بازار سيره دوري بُحرية وانتقاء بضائع راجاسثاني 
استعداد  على  تجعلك  التي  الُمميزة  التقليدية 
أن تقضي اليوم بأكمله في هذا السوق. يمكنك 
بين  واالن��ت��ق��ال  دوري  سيره  ب���ازار  ف��ي  التجول 
األكشاك والمحالت التجارية ولمس مجموعة من 
الدمى  من  متنوعة  وأنواع  جايبور،  أَلِحَفة  أفضل 
والُمعلقات الجدارية الفريدة من نوعها، إلى جانب 
هذا  ويقع  التقليدية.  والفنية  الحرفية  المنتجات 
السوق الصاخب في قلب المدينة ويضم العديد 
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الخشبي  األث��اث  أيضًا  السوق  هذا  في  وُيباع 
نوعية  ب��اس��ت��خ��دام  ب��ب��راع��ة  المصنوع  ال��ف��اخ��ر 
مجموعة  السوق  في  وُي��ع��رض  جيدة.  أخشاب 
الطاوالت  إلى  باإلضافة  الزخرفية  المنتجات  من 
ر هذه  والكراسي واألرائك والخزائن وغيرها. وُتصدَّ
للزوار  ُيتاح  كما  أخ��رى،  بلداٍن  إلى  المعروضات 

شراء بعضها من المحالت التجارية أيضًا.

رانغوالون  حي  زي��ارة  يمكنك  صائبة:  نصيحة 
وهم  باندهيني  حرفيين  لمشاهدة  غالي،  كي 
األقمشة  ويصبغون  بالبخار،  األوان���ي  ُيلونون 

باأللوان الجميلة المختلفة.

بازار شاندبول
أنها  الرخام، كما  بتصنيع  تشتهر مدينة جايبور 
والمنتجات  الفريدة  التذكارية  الهدايا  تصنع 
األصلي.  األبيض  الحجر  باستخدام  األخرى  الفنية 
وُيعتبر بازار تشاندبول هو المكان المثالي الذي 
يعرض جميع أنواع الُتحف والمقتنيات الفريدة من 
نوعها، بدايًة من تماثيل اإلبل المثقوبة والفيلة، 
والبالط  الرائعة،  واألوان��ي  الملكية،  والمنمنمات 
المنحوتة، ومستلزمات  الطاوالت  واأللواح، وحتى 
والنوافير.  والتماثيل  وال��ح��م��ام��ات  المطابخ 
من  ُيصنع  م��ا  ك��ل  ال��س��وق  ه��ذا  ف��ي  وستجد 
الرخام بتصاميم متنوعة. وتضم بعض المحالت 
سيكن  لذلك  الداخل،  في  العمل  ورش  التجارية 
ينحتون  وه��م  الحرفيين  مشاهدة  بإمكانك 

وينقشون على ألواح الرخام.
صناعة  ب��م��ش��اه��دة  اس��ت��م��ت��ع��ت  أن  ب��ع��د 
البيضاء، يمكنك البحث عن  الرخامية  المنتجات 
تذكارات راجاستان الشهيرة األخرى مثل السجاد 

والعمامات وغيرها.

نصيحة صائبة: عندما تكون في بازار شاندبول، 
تتعرف  لكي  المجاورة  المنطقة  زي��ارة  يمكنك 
في  يقع  الذي  راستا،  كا  خازانيوالون  سوق  على 
والتماثيل  المنحوتات  ببيع  ممر صغير ويشتهر 

الحجرية. 

من المنتجات الُمميزة، التي تجعل السوق مكانًا 
مثاليًا لشراء الهدايا التذكارية.

ال��ري��اح”  “قصر  زي���ارة  يمكنك  صائبة:  نصيحة 
الشهير القريب من بازار سيره دوري، لذلك يجب 
إلى هناك جيدًا حتى يتسنى  الطريق  أن تحفظ 

لك زيارة القصر أيضًا عندما تكون بالجوار.

بازار كيشانبول
جايبور  أق��م��ش��ة  ببيع  ال��س��وق  ه���ذا  يشتهر 
باندهيني  أقمشة  مثل  الُملونة  الشهيرة 
السوق  هذا  ويعرض  أيضًا.  وبهانديج  وليهيريا 
مجموعة كبيرة من الساري واألوشحة وفساتين 
غاجرا الُمطرزة، والبلوزات، والسراويل، والقمصان 
للرجال  والتصميمات  األل���وان  ف��ي  المتنوعة 
بدون  األقمشة  ش��راء  أيضًا  ويمكنك  والنساء. 
لديك  المفضل  ب��ال��ل��ون  وصبغها  تفصيل 

ويمكنك أيضًا اختيار التطريزات التي ُتعجبك.

ر العربية للطيران  سيِّ
رحالت يومية من الشارقة 

إلى جايبور
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“المدينة  باسم  الرائعة  المدينة  ه��ذه  تشتهر 
مزيجًا  الرائعة  جايبور  مدينة  وتحمل  ال��وردي��ة”، 
في  مكان  كل  تجعل  التي  الساحرة  األل��وان  من 

المدينة ينبض بالحياة.
تتمتع مدينة جايبور بتاريخ عريق وعادات طيبة، 
الهند منذ تأسيسها  بأنها أرض ملوك  وتشتهر 
في عام 1727. ومازالت جايبور تحتفظ بالتقاليد 
والقصور  العريقة،  الملكية  والمعالم  القديمة 
أنحاء  جميع  في  المنتشرة  والحصون  الفارهة 
المدينة لتشهد على تاريخها الملكي الفريد. ولم 
ماهاراجاس  حكم  بهيمنة  المدينة  تحظى  تعد 
وماهارانيس، ولكن الصروح الشامخة الباقية من 
هذه الحضارات مازالت تتحدث عن قوتها وثرائها. 
ومن التراث الغني التي تحتفظ به المدينة أيضًا 
تضم  التي  الثقافية  االح��ت��ف��االت  ه��و  اآلن  حتى 
والمعارض،  والمهرجانات  األح��داث  من  مجموعة 
ومهرجان  الفلكلوري  الفيل  م��ه��رج��ان  مثل 
الفكري  األدب  وف��ع��ال��ي��ات  ال��ورق��ي��ة،  ال��ط��ائ��رات 
تكشف  التي  الدولية،  السينمائية  والمهرجانات 

عن جوانب مختلفة من ثقافة المدينة.
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الصفحة االفتتاحية: هوا مهال؛ أعلى هذه الصفحة: مزين 
الجمل؛ أسفل الصفحة: الدمى للبيع؛ الصفحة المقابلة: 

أنواع مختلفة من المالبس للبيع في جايبور

فستجد حتماً حولك الصخب 
ومظاهر االحتفال في كل ركن 

في المدينة

المدينة،  في  احتفاالت  أي  ُتقام  لم  إذا  وحتى 
االحتفال  ومظاهر  الصخب  حولك  حتمًا  فستجد 
في كل ركن في المدينة. لذلك ال تتفاجأ إذا رأيت 
إذا  أو  الشوارع،  ُمزينة تطوف في  ِجمال  مجموعة 
باللوحات  ُمزينة  وهي  العادية  المنازل  شاهدت 
العربات  أو  المنقوشة،  الملكية  وال��ج��داري��ات 
يرتدون  ال��ذي��ن  ال��رك��اب  تحمل  التي  المزخرفة 
المظاهر  ه��ذه  ك��ل  وستجد  األنيقة.  المالبس 
التقليدية تمتزج مع طابع التحضر المعاصر الذي 
يتمثل في ناطحات السحاب، والسيارات الفارهة 

وما شابه ذلك.

يلي أفضل خمسة أسواق في المدينة لتستمتع 
باكتشافها أثناء زيارتك.

بازار نهرو
ُيعد سوق أو بازار نهرو هو مركز بيع األحذية في 
والسكان  بالسياح  السوق  هذا  ويمتلئ  جايبور. 
السوق  هذا  ويضم  س��واء.  حٍد  على  المحليين 
تبيع  التي  التجارية  المحالت  من  يحصى  ال  عددًا 
ُتسمى  ال��ت��ي  التقليدية  راج��اس��ث��ان��ي  أح��ذي��ة 
الجميع،  زيارة  يستحق  السوق  وهذا  “جوتيس”. 
كنت  إذا  أو  األحذية  ُمحبي  من  كنت  إذا  س��واء 
ُتحب هذه الصناعة على وجه الخصوص. وُيعرض 
المصنوعة  األحذية  أنواع  جميع  السوق  هذا  في 
رائع.  بشكٍل  والُمطرزة  الخيوط  أجود  باستخدام 
من  المصنوعة  الجلدية  األحذية  هناك  ويوجد 
ألوان  المواد. كما تتنوع  الغزال وغيرها من  جلد 
اللون  اختيار  للعمالء  يتسنى  لكي  األح��ذي��ة، 
المحالت خدمة  المفضل لديهم.  وُيقدم أصحاب 

اســـــتـــــطـــــالعاســـــتـــــطـــــالع

تلميع األحذية بنفس لونها في الحال.
والمالبس  الحقائب  ش���راء  أي��ض��ًا  ويمكنك 
من  وغيرها  المنزلية  واألدوات  والعطور  الجاهزة 

الحرف اليدوية المعروضة في هذا السوق.

نصيحة صائبة: إذا رغبت في شراء الفخار األزرق 
الرائع، يجب أن تتجول في السوق لتحصل على 
الفخار  النوع من  واألسعار. وهذا  العروض  أفضل 
بشعبية  ويحظى  األصل،  في  فارسي  تركي  هو 
بعض  وت��ع��رض  راج��اس��ت��ان،  والي���ة  ف��ي  كبيرة 
المقتنيات  هذه  السوق  في  التجارية  المحالت 

الفخارية الرائعة بتشكيالت كبيرة.

بازار جوهاري
في  األس��واق  أق��دم  من  واح��دًا  السوق  هذا  ُيعد 
التي  األس��واق  أكثر  أحد  كونه  عن  فضاًل  جايبور، 
محالته  فمعظم  الوردي،  المدينة  جوهر  تعكس 
ب��ازار  وُيترجم  ال���وردي.  باللون  ُملونة  التجارية 
حيث  المجوهرات،  سوق  إلى  بالعربية  جوهاري 
في  للمجوهرات  س��وق  أف��ض��ل  ب��أن��ه  يشتهر 
الزينة  مستلزمات  جميع  به  وستجد  المدينة، 

والجمال.
ب��ازار  في  الموجودة  التجارية  المحالت  تبيع 
المجوهرات  م��ن  متنوعة  مجموعة  ج��وه��اري 

وتعكس هذه األلوان والعروض الفنية والحرف 
جايبور  أسواق  في  بروزًا  األكثر  البضائع  اليدوية 
ستجد  جايبور  شوارع  داخل  وبالتجول  المحلية. 
وكذلك  األك��ش��اك،  أم��ام  المعروضة  البضائع 
وال��ورش  المزدحمة  بالبازارات  المليئة  الممرات 
مدينة  وتشتهر  المدينة.  بوسط  المنتشرة 
والبضائع  المتنوعة  الخشبية  بالمنتجات  جايبور 
المحلية ذات الجودة العالية مثل الحرف اليدوية 
المنتجات.  من  وغيرها  والحلي  والمنسوجات 
الرائعة  بأسواقها  أن مدينة جايبور تشتهر  وبما 
التي تعرض ُمختلف البضائع. وسُنقدم لك فيما 



كتبته: حمرا أفروز خان

المتنوعة  التسوق  بخيارات  الخالبة  الهندية  المدينة  هذه  َتعج 
حٍد  على  والسياح  المحليين  المتسوقين  احتياجات  ُتلبي  التي 

أفضل خمسة  من  مجموعة  يلي  فيما  إليك  سواء. وسنسرد 
للمدينة القادمة  زيارتك  خالل  االكتشاف  تستحق  أسواق 

 واجهة ُمحبي التسوق،
 جايبور 

اســـــتـــــطـــــالع



ر العربية للطيران  ُتسيِّ
أربع رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى موسكو. 
تبُعد مدينة سانت 

ُبطرسبرغ أربع ساعات 
بالقطار عن موسكو

المدينة.  وسط  من  بالسيارة  ساعة  نصف  ُبعد 
المصحوبة  السياحية  الجوالت  إلى  وانضممت 
بمرشدين سياحيين من هذا القصر، لكي أعرف 
أعجبت  وقد  القصر.  بي في  ُيحيط  ما  قيمة كل 
للغاية بغرفة أمبير الشهيرة، التي أعيد بناؤها 
الغرفة  هذه  أن  ُيعتقد  يزال  وال   2003 عام  في 
من بين عجائب الدنيا الثمانية في العالم. وُزينت 
هذه الغرفة بلوحات الكهرمان المتعرجة والورق 
غرفة  إلى  توجهنا  ذلك،  وبعد  والمرايا.  الذهبي 
العرش،  غرفة  في  الموجودة  الكبرى  االستقبال 
من  متنوعة  مجموعة  إل��ى  استمعنا  وه��ن��اك 
مجموعة  يضم  أوركسترا  ُيؤديها  التي  األغاني 
أفضل  العرض  هذا  كان  وقد  الموهوبين.  من 

ختام لهذه الجولة الفريدة من نوعها. 

الصفحة المقابلة: نهر مويكا؛ أعلى هذه الصفحة: 
كاتدرائية كازان؛ أسفل الصفحة: كاتدرائية القديس 

نيكوالس البحرية
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اليوم الثاني

في الصباح
استيقظت مبكرًا في اليوم الثاني وقررت السير 
هناك  إلى  طريقي  وفي  األرميتاج.  متحف  إلى 
توقفت لمشاهدة القنوات المائية المتعددة التي 
الشمال”.  “بندقية  لقب  منحت سانت بطرسبرج 
الواقعة  المقاعد  على  جلست  الطريق،  وف��ي 
المارة  وشاهدت  للمتحف،  الموازية  القناة  بجانب 
التي  المعجنات  أتناول  وأنا  هناك،  المتجولون 

التقليدي  الروسي  داكنيكي  مقهى  ُيقدمها 
المنطقة  لهذه  القديم  بالمطبخ  يذكرنا  ال��ذي 
وعندما  السوفياتي.  االتحاد  قبل  ما  فترة  في 
مستعدًا  ذه��ن��ي  أن  ش��ع��رت  طعامي  أنهيت 
توجهت  لذلك  المعلومات،  من  المزيد  لتلقي 
أكبر  واحدًا من  ُيعتبر  الذي  األرميتاج،  إلى متحف 
المواقع الثقافية والتاريخية والفنية في العالم. 
المعروضة  األثرية  القطع  كافة  أن  وجدت  وهناك 
الخاصة  األصلية  المقتنيات  هي  المتحف  بداخل 
يزيد  ما  جانب  إلى  الثانية،  كاثرين  باإلمبراطورة 

عن ثالثة ماليين لوحة فنية ومصنوعات يدوية.

بعد الظهر النباتات والزهور واألشجار إلى هذه الحديقة.
بتاريخ  ج��ي��دة  معرفة  على  أصبحت  وب��ع��دم��ا 
جولة  إل��ى  أنضم  أن  ق��ررت  بطرسبرج،  سانت 
مثل  بطرسبرج  سانت  مدينة  الستكشاف  أخرى 

تجربة  في  أنغمس  لكي  المحليين،  سكانها 
إلى ساحة  أعود  أن  قررت  ولهذا  محلية حقيقية. 
حيث  النابض،  المدينة  قلب  ُيعتبر  الذي  القصر، 
ُتقام هناك العديد من أهم احتفاالت المدينة. ثم 
توجهنا بعد ذلك إلى شارع نيفسكي بروسبكت 
هذا  ويمتلئ  المدينة.  في  ازدحامًا  الشوارع  أكثر 
الشارع بمجموعة من المطاعم المحلية، وأكشاك 
التسوق والمسارح. ومن أبرز وأهم المعالم التي 
محطة  أق��دم  ه��ي  ال��ش��ارع  ه��ذا  ف��ي  شاهدتها 
والتي  بطرسبرج  سان  في  الحديدية  للسكك 
ًشيدت في على نفس نمط برج إيفل في باريس.

في المساء
في  أخ��رى  م��رة  أتعمق  أن  ق��ررت  المساء  وف��ي 
قصر  زرت  لذلك  للمدينة،  اإلمبراطوري  التاريخ 
على  يقع  وال��ذي  بوشكين،  في  كاترين  سانت 

القيصر  مطعم  إلى  وصلت  أن  إلى  الهواء  في 
وهو مطعم راقي ُيقدم مأكوالت روسية تقليدية 
بما فيها لحم ستروغانوف البقري الشهي الذي 

يلقى إعجاب كل من يتذوقه.
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اســتــكــشــاف

الصفحة االفتتاحية: ست إسحاق كاتدرائية؛ أعلى الصفحة 
المقابلة :كنيسة الدم الُمراق؛ أسفل الصفحة: يتمتع 
الناس في الشوارع؛ هذه الصفحة: خارج ساحة ساحة 

القديس اسحاق 

في المساء
مالبسي  أرق��ى  ارت��دي��ت  الشمس،  غ��روب  وعند 
وتوجهت إلى مسرح إكساندرينسكي لمشاهدة 
ع��رض ك��س��ارة ال��ب��ن��دق، وه��و ع��ب��ارة ع��ن باليه 
العرض  هذا  موسيقى  كتب  وقد  فصلين  من 
تشايكوفسكي،  إليتش  بيوتر  الروسي  الُملحن 
-1833) الرومانسية  ف��ت��رة  إل��ى  ي��ع��ود  ال���ذي 
مركزًا  بطرسبرج  سانت  مدينة  وتعتبر   .(1887

على  الباليه  العبي  أداء  مهارة  بفضل  للباليه 
القيثارة  مع صوت  وانسجامهم  المسرح،  خشبة 
ال��روح  ُي��غ��ذي  وال��ك��م��ان، ك��ل ه��ذا م��ن شأنه أن 
باألحاسيس الُمرهفة. وبعد انتهاء عرض كسارة 
لذلك  العشاء،  أتناول  لكي  الوقت  حان  البندق، 
األق��دام  على  سيرًا  دقيقة   15 لمسافة  تجولت 

في الصباح
أن  بطرسبرغ  لسانت  زي��ارت��ي  ب��داي��ة  ف��ي  ق���ررت 
المتعددة  التاريخية  التغيرات  بفهم  أوالً  أهتم 
التي مرت بها سانت بطرسبرج. فبدأت جولتي 
المواقع  من  واح��دة  ُتعتبر  التي  كنيسة،  بزيارة 
واستمرت  المدينة.  ف��ي  الشهيرة  السياحية 
لنا  ش��رح  ساعات  ث��الث  الكنيسة  داخ��ل  جولتي 
فيها الُمرشد السياحي خبايا وأسرار هذا الصرح 
بالتاريخ  التي تحيط بي  الرائع. وتتحدث الجدران 
العظيم التي شهدته، وُتقدم لي منظور جديد 
وتتميز  المكان.  هذا  بها  يتمتع  التي  للحضارة 
التقليدية  بقبابها  ال��روس��ي��ة  الكنيسة  ه��ذه 
ألف   23 باستخدام  والُمزخرفة  اللون  البصلية 
وُتعتبر  المعقدة.  الفسيفساء  من  مربع  ق��دم 
هذه الكنيسة واحدة من أكثر المعالم الساحرة 
من  ع��ري��ق  بتصميٍم  تتمتع  ال��ت��ي  أوروب�����ا،  ف��ي 

الداخل والخارج.

بعد الظهر
الُمراق  كنيسة  داخ��ل  جولتي  انتهت  أن  وبعد 
لذلك  تمامًا،  فضولي  أرض��ي  لم  أنني  شعرت 
قررت أن أنضم إلى جولة محلية الكتشاف مدينة 
للتعرف  الجولة  هذه  وتهدف  بطرسبرغ.  سانت 
بدأنا جولتنا في  التاريخية.  المدينة  على معالم 
التي  القصر  ساحة  بزيارة  الظهر  بعد  الواحدة 
ُيعتبر  الذي  الفخم  الشتاء  ُتعتبر جزًءا من قصر 
المبنى األكثر شهرة في مدينة سانت بطرسبرج. 
متهالكة،  المبنى  واجهة  أن  من  الرغم  وعلى 
الطابع  على  يشهد  نفسه  المبنى  أن هيكل  إال 
العريق واألرستقراطي للعمارة في القرن الثامن 
ُمختلفة  المبنى هويات  تعاقب على  عشر. وقد 
لإلمبراطورية،  مقرًا  كان  فقد  القرون،  مر  على 
فبراير،  ثورة  أثناء  المؤقتة  الحكومة  إقامة  ومقر 
كما تحول إلى مستشفى في فترة من الفترات. 
األقدام  على  سيرُا  نزهة  في  ذلك  بعد  وذهبنا 
قمنا فيها بجولة بانورامية للتعرف على قصرين 
وأنهينا  ال��خ��الب.  نيفا  نهر  ولمشاهدة  آخ��ري��ن، 
(أكبر  إسحاق  القديس  كاتدرائية  بزيارة  جولتنا 
كاتدرائية في روسيا) وحجرة العجائب التي ُتعتبر 
أول متحف في روسيا، وتضم حاليا ما يقرب من 

2,000,000 تحفة أثرية.
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بشخصياتها  للغاية  المدينة  هذه  تأثرت  وقد  الِقدم.  منذ  العمل  وُتقدس  ُتحب  بطرسبرج  سانت  مدينة  كانت 
دوستويفسكي  فيودور  أمثال  من  والمثقفين،  والكتاب  الدولة  رجال  مثل  الحديث  العصر  في  المؤثرة  التاريخية 
ويوهان فولفغانغ فون غوته. ويرجع الفضل في التأسيس المعماري لهذه المدينة الجميلة للقيصر بطرس األكبر. 
وأصبحت المدينة اليوم تتمتع بمعالم هندسية فريدة منتشرة في أكثر من مائة جزيرة على دلتا نيفا، ومتصلة 
عبر مجموعة من الجسور الُمقوسة. وتنتشر على سدود القناة قصور الباروك الملونة بألوان الباستيل وغيرها من 
المعالم المعمارية المذهلة. وال يقتصر ثراء المدينة على هندستها المعمارية الحديثة وحسب، بل تشتهر المدينة 
ر  يتغيَّ لذلك كان  الروسية،  لإلمبراطورية  رئيسيًا  لتكون مركزًا  المدينة  أيضًا. فقد تأسست هذه  الثقافي  بثرائها 
ر اسم المدينة من  اسمها بصفة مستمرة كلما حدثت تغيرات في األوضاع السياسة واالجتماعية الروسية، حيث تغيَّ
سانت بطرسبرغ إلى “بتروغراد ولينينغراد”. وقد تركت هذه الفترات التاريخية بصمة ُمميزة على المدينة لُتصبح 
أحد الوجهات السياحية الهامة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وما زالت المدينة تتمتع حتى اآلن بحياة 

الترف واألرستقراطية إلى جانب مظاهر التطور والتقدم التي تجعل من السفر إلى المدينة تجربة رائعة.

كتبته:  أوليفيا بالسينجر

“نافذة  لُتصبح  الماضية  السنوات  طوال  الروسية  المدينة  هذه  سعت 
واستطاعت  ذلك.  تحقيق  في  نجحت  هيا  وها  العالم”،  على  ُمطلة 

العالم  الهامة في  السياحية  الوجهات  بين  تكون من  أن  اليوم 
الزوار ُيبهر  الذي  الدائم  وتطورها  التاريخي  تراثها  بفضل 

48 ساعة في

سانت بطرسبرغ

اســتــكــشــاف
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22 فندق كمبينسكي مويكا 

فندق ذا ستيت أرميتاج ميوزيوم 
أوفيشيال

أماكن اإلقامة

يقع فندق 
كمبينسكي 

في موقع مركزي 

وتاريخي، حيث يعود 
تاريخ تأسيسه إلى 
عام 1853 عندما 

كان ُيستخدم ألول 
مرة كمقر إقامة 

أرستقراطي. وقد 
أصبح اليوم فندق 
رائع يعكس أناقة 

وجمال وثقافة 
سانت بطرسبرج.

الفندق  هذا  كان 
الخمسة  ذو  الفاخر 
السابق  في  نجوم 

عبارة عن قصر 
قديم، وقد تم 

عام  تجديده في 
روح  لُيجسد   1830

األرميتاج  متحف 
ويتمتع  األصلي. 

بموقع  الفندق 

جانب  إلى  مركزي 
الذي  المتحف 
نفس  يحمل 

 االسم، وبه 
متعددة  خيارات 
الطعام  لتناول 

والتسوق.
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أماكن التسوق
سيتي سنتر البحرين

يوفر مركز التسوق الكبير هذا 
وسائل الترفيه المختلفة بداية 
من العالمات التجارية العالمية 

وحتى حديقة واهوو المائية، 
ودور سينما، وركن للطعام، 
إلى جانب مركز للمصممين 

البحرينيين المحليين.

سوق المنامة
ُيعتبر من أكثر األسواق 

التقليدية الفريدة من نوعها 
في المنامة، ويمكنك التسوق 

من أسواق خاصة بالتوابل، 
وسوق الذهب، ومملكة 

العطور.
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أعلى الصفحة المقابلة: مسجد بالقرب من سوق باب 
 البحرين؛ أسفل الصفحة:  سوق باب البحرين؛

 هذه الصفحة:  مركز التجارة العالمي في البحرين

بداخله  المسجد  يضم  كما  ال��ه��ن��دي.  ال��س��اج 
مكتبة البحرين الوطنية.

محفوفة  ب��رح��ل��ة  تستمتع  أن  أردت  وإذا 
المدينة،  أسوار  خارج  واحد  يوٍم  لمدة  بالمغامرة 
ويعود  البحرين.  قلعة  إلى  تتوجه  أن  فعليك 
إلى  انضمت  التي  الخالبة  القلعة  ه��ذه  تاريخ 
عام  إل��ى  العالمي  للتراث  اليونسكو  قائمة 
القلعة قديمًا  الميالد. وكانت هذه  2300 قبل 

هي عاصمة حضارة دلمون، وتتكون اآلن من تل 
ويقع في وسط  فدان   30 حوالي  يبلغ  صناعي 
القرن  إل��ى  يعود  كبير  حصن  المنطقة  ه��ذه 
البرتغاليون  يستخدمه  وك��ان  عشر،  الخامس 

عندما كانت البحرين جزًءا من إمبراطوريتهم.
وهناك العديد من األنشطة األخرى التي يمكن 
المنامة. فيمكن لُمحبي الفنون  القيام بها في 
ُتحفة  ُيعتبر  الذي  الوطني  البحرين  مسرح  زيارة 
معمارية ساحرة. ولتتعرف على المشهد الفني 
المحلي في المنامة يمكنك زيارة مركز الفونتين 
وتوجد  للفنون.  الرواق  ومساحة  المعاصر  للفن 
فيها  أقيمت  التي  الدولية  البحرين  حلبة  أيضًا 
في  األولى  للمرة  الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
الشرق األوسط لسباقات سيارات الفورموال واحد 
والتي ُتعقد مرة واحدة في العام. ويمكنك زيارة 
موسم  غير  في  أيضًا  الدولية  البحرين  حلبة 
سباق الفورموال واحد، حيث يمكنك القيام بجولة 
حول مسار الحلبة الذي يمنح جميع أفراد األسرة 
فيمكنهم  الطبيعة  ُمحبي  أما  المرح.  من  جوًا 
زيارة محمية وحديقة العرين للحياة البرية، التي 
الحيوانات  من  ن��وع   500 من  يقرب  ما  تضم 
و100 ألف نوع من النباتات. ومن أكثر الحيوانات 
حيوان  هو  المحمية  هذه  في  لالهتمام  المثيرة 
منطقة  في  يعيش  كان  ال��ذي  العربي،  الغزال 
الخليج العربي ويعتبر من الحيوانات التي على 

وشك االنقراض. 
استكشفت  أن  وب��ع��د  ال��زي��ارة  نهاية  وف��ي 
ذات  العربية  الشمس  تحت  المنامة  معالم 
منعشًا  قسطًا  أخذ  فيمكنك  المرتفعة،  الحرارة 
التي  المائية  واه��وو  حديقة  في  الترفيه  من 
لمدينة  بزيارتك  للغاية  تستمتع  ستجعلك 

المنامة. 

عــــطــــالت

ر العربية للطيران  ُتسيِّ
رحالت يومية من الشارقة 

إلى المنامة

airarabia.com
23



airarabia.com

قلب  ف��ي  المنامة  البحرينية،  العاصمة  تقع 
البحرين  أن  من  الرغم  وعلى  العربي.  الخليج 
ُتعتبر جزيرة صغيرة في منطقة الخليج، إال أنها 
غنية بالتراث الذي يعود تاريخه إلى آالف السنين. 
التسوق  متاجر  من  الكثير  أيضًا  بها  ويوجد 

الحديثة وُتقام بها الفنون واألنشطة.
حضارة  قامت  الميالد،  قبل   3000 عام  في 
واستفادة  البحرين،  جزيرة  في  العظيمة  دلمون 
بالد  الحضارات  وسط  في  المركزي  موقعها  من 
مركزًا  لتؤسس  السند  ووادي  النهرين  بين  ما 
تجاريًا إقليميًا في المنامة. ونتيجة ألهمية موقع 
المنطقة  هذه  تعرضت  االستراتيجي،  المنامة 
عدة  قبل  م��ن  مختلفة  غ���زوات  مجموعة  إل��ى 

امبراطوريات.
 ،1971 البحرين استقاللها في عام  نالت  وقد 
لكن بقيت اآلثار والحضارة التي خلفتها الغزوات 
تتمتع  حيث  اآلن.  حتى  الموجودة  االستعمارية 
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معمارية  ومعالم  عظيم  فني  ب��إرث  المنامة 
عريقة إلى جانب مطبخها المميز وكرم شعبها 
هامة  تجارية  وجهة  المدينة  تزال  وما  المضياف. 
إذ  الخصوص،  وجه  على  اللؤلؤ  بتجارة  تشتهر 
يوجد بها مجموعة من أفضل مصايد اللؤلؤ في 

العالم.
التي  المتنوعة  والطقوس  العادات  وخّلفت 
المنامة  على  المتعاقبة  الحضارات  مارستها 

المتاحف  م��ن  مجموعة  ق���رون  ع��دة  م��ر  على 
الكبيرة والمواقع التاريخية، مثل متحف البحرين 
في  البحرية  الواجهة  على  يقع  ال��ذي  الوطني 
كبيرة  مجموعة  المتحف  هذا  ويعرض  المنامة. 
التي  القبائل  إلى  تعود  التي  األثرية  التحف  من 

عاشت في هذه الجزيرة.
ال��ت��ي تستحق  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��م��ع��ال��م  وم���ن 
عيسى  الشيخ  بيت  ه��و  المنامة  ف��ي  ال��زي��ارة 

عــــطــــالت

يعود  تقليدي  منزل  عن  عبارة  وه��و  علي،  بن 
فرصة  ال��زوار  وُيعطي  عشر،  التاسع  القرن  إلى 
يعيشها  كان  التي  اليومية  الحياة  استكشاف 
ميزة  وتوجد  الحقبة.  تلك  خالل  المنامة  سكان 
المنزل،  هذا  في  لالهتمام  مثيرة  تكنولوجية 
يحافظ  ال��ذي  الرياح  برج  نظام  عن  عبارة  وهي 
على برودة المكان بأكمله حتى في حالة ارتفاع 

درجات الحرارة في البحرين.
تجد  فلن  وتاريخه  االس���الم  على  وللتعرف 
أفضل من زيارة مسجد الفاتح أحد أكبر المساجد 
مصنوعة  العالم  في  قبة  أكبر  وبه  العالم  في 
المسجد  ه��ذا  ُبني  وق��د  الزجاجية.  األلياف  من 
في عام 1984، وقد تم بناؤه باستخدام أفضل 
العالم،  أنحاء  جميع  من  المستوردة  الخامات 
مثل الزجاج النمساوي والرخام اإليطالي وخشب 

الصفحة االفتتاحية:مصيدة أسماك نموذجية في البحرين؛
الصفحة المقابلة: المسرح الوطني في البحرين؛ أعلى 

هذه الصفحة: مسجد الفاتح؛ أسفل الصفحة: مئذنة 
مسجد الخميس

وتمتلك المنامة قلب  الثقافات 
التي تنعكس في متاحفها 

ومواقعها التاريخية
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عــــطــــالت

كتبته: مريم الدباغ

ذات  فهي  السائح،  يتمناه  ما  كل  المنامة  البحرينية  العاصمة  تجمع 
الحياة  طبيعة  تعكس  أخاذة  صحراوية  مناطق  وبها  متنوعة،  عريقة  حضارة 

مثل  الحديثة  المعالم  من  العديد  أيضًا  بالمنامة  ويوجد  القديمة.  البرية 
الشهيرة الفورموال  سباقات  فيها  ُتجرى  التي  الدولية  الحلبة 

أرض الطبيعة الخالبة،
المنامة



إســـتـــطـــاع 
بة لتجر ا

ـــاف ـــش ـــك ـــت إس
عـــطـــات

 إستكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

 \\
 \\
 \\
 \\

البالد من  الشمالي  الجزء  في  بركاء  ساحل  قبالة  الطبيعية  المحمية  هذ  تقع 

ُتعتبر هذه المحمية موطنًا للشواطئ 
البيضاء الخالبة والمياه الزرقاء 

الصافية والشمس 

 ويمأل هذا االحتياطي العديد من الشعاب 
المرجانية والحيوانات البحرية، ولها طيور 

متنوعة كبيرة

تضم هذه المنطقة أيضًا مجموعة 
من أجمل أماكن الغوص والغطس 

٣في ُعمان ٢ ١
ُعمان الطبيعية،  الديمانيات  جزر  محمية 
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يرتبط الفنان هوغو ويه بالفن بصورة وثيقة منذ 
عدة  تضم  عائلة  في  نشأ  حيث  أظافره،  نعومة 
تهتم  عائلته  وكانت  الفن.  في  وخبراء  فنانين 
الفنية ومناقشة كل ما يتعلق  المعارض  بزيارة 
بالفن، وسرعان ما تفاعل هوغو ويه مع الفنانين 
المثقفين، واستطاع أن يفهم الحضارة اإلنسانية 
الدكتوراه  على  حصل  أن  وبعد  الفن.  خالل  من 
بسويسرا.  زيوريخ  جامعة  من  الفن  تاريخ  في 
وقد اختار هوغو هذا التخصص ألنه يرى أنه ُملمًا 
أن يتم  الجوانب، كان هذا قبل  بالفن من جميع 
التنفيذي لمؤسسة  الرئيس  تعينه في منصب 

سافرونارت للتثمين.

« ماذا يعني لك الفن؟

حياتنا.  في  المجاالت  أهم  من  واح��دًا  الفن  ُيعد 
فيها  بما  العظيمة  الفنية  األع��م��ال  ُتعتبر  إذ 
كبيرة  ثقافية  قيمة  ذات  واألدب  الموسيقى 
وما  اإلنسانية  الحضارة  فهم  على  تساعدنا 
التي  التاريخية  الحقبة  خالل  إنجازات  من  حققته 

االستثمار في الفن
أن كافة  اآلسيوي،  الفن  المتخصص في  الفنان هوغو ويهي  يرى 

ثقافية  قيمة  تحمل  واألدب  والموسيقى  الرسم  مثل  الفنية  المجاالت 
عاصرتها التي  الفترة  عن  بثمن  تقدر  ال  لمحة  ُتعطينا  ألنها  مهمة، 

اللوحات  من  والكثير  الكثير  وهناك  عاصرتها. 
حضارات  وصفت  التي  الروائية  والكتب  الفنية 
المصرية  األهرامات  مثل  عريقة  تاريخية  ومعالم 
الفن  في  متخصص  وألنني  اليونانية.  والمعابد 
على  األس��اس  في  ينصب  فاهتمامي  األسيوي 
الذي  المغزى  أفهم  لكي  الفنية  اللوحات  تأمل 
الكبير  شغفي  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  إليه.  تهدف 
والمنحوتات  الهندي  ب��ه��ادي  ف��ن  بمنمنمات 

الصينية وفن االنطباعيين في اليابان.

أعمااًل  يقدمون  الذين  الفنانين  هم  من   »

تحظى بإعجابك على الصعيد الشخصي؟
مثل  الفنانين  من  كبيرة  مجموعة  أعمال  ُأحب 
ُيقدم  الُمعاصر تيب ميهتا، فهو  الهندي  الفنان 
إحساسه  تعكس  نوعها  من  فريدة  فنية  أعماالً 

الُمرهف ومدى اهتمامه بفنه.

مؤسسة  فــي  عملك  عــن  أكــثــر  أخــبــرنــا   »

سافرونارت للتثمين؟
نشر  تيسير  إل��ى  سافرونارت  مؤسسة  تهدف 
في  مكاتب  لديها  فمؤسستنا  للجميع.  الفن 
مزادات  وُتجري  القارات،  جميع  في  مختلفة  مدن 
أعماالً  فيها  تطرح  اإلنترنت  عبر  وم���زادات  حية 
التحف،  من  ومجموعة  ُمعاصرة،  هندية  فنية 

والتصميمات الفنية والحلي.

واجهتها  التي  التحديات  أصعب  هي  ما   »

خال حياتك؟
للغاية،  أذكياء  عمالء  عملنا  في  دائمًا  ُنقابل 
وجميعهم على دراية تامة بكافة التطورات التي 
شهد  وقد  العالمي.  الصعيد  على  بالفن  تلحق 
في  كبيرًا  تطورًا  العالم  أنحاء  جميع  في  الفن 
العقد الماضي، ولذلك تحتم علينا أن نكون أيضًا 
الفن.  التي شهدها  بالتطورات  دائم  اطالع  على 
جيدة  فنية  أعماالً  ُتقدم  التي  المصادر  وُتشكل 

الصور: هوغو ويه؛ الصفحة المقابلة )في اتجاه عقارب 
الساعة من أعلى اليسار(: فرانسيس نيوتن سوزا، صورة 

الحسين، 1948؛ بوبن خاخار، بدون عنوان؛ تيب ميهتا، 
لوحة الُصلب، 1959؛ فاسوديو إس غايتوند، بدون عنوان، 

1963- ُعرضت كل هذه اللوحات في مزاد سافرونارت 

المسائي، نيودلهي

النادرة  التحف  شراء  من  بدايًة  لنا،  كبيرًا  تحديًا 
غير  يكونوا  قد  الذين  الفنانين  عن  البحث  إلى 
رائعة  فنية  أعماالً  يقدمون  ولكنهم  مشهورين 

تحظى بإعجاب العمالء.

مستوى  على  الفن  ســوق  يختلف  كيف   »

العالم؟
على  الفن  سوق  في  جوهرية  فروق  أي  توجد  ال 
الصعيد العالمي، لكن تختلف ُمتطلبات العمالء 
أقوى  نيويورك  مدينة  وتمتلك  آلخ��ر.  مكان  من 
باع  لها  المدينة  فهذه  العالم،  في  فني  سوق 
طويل في إقامة المعارض الفنية، وبالتالي فإن 
الساحة الفنية هناك أكثر نضجًا. وال تختلف أوروبا 
كثيرًا عن نيويورك. كما أصبحت آسيا واعية جدًا. 
بالتطورات  تامة  دراي��ة  على  أصبحوا  فالناس 
الفنية العالمية. وفي عصرنا الحالي أصبح الفن 
على  دليل  وخير  للغاية،  كبيرًا  تشجيعًا  يلقى 
ذلك هو معرض الفن الهندي ومعرض آرت دبي.

هواة  إلى  ُتوجهها  التي  النصيحة  ماهي   »

جمع التحف الفنية؟
التي تجذبك، وابذل أقصى ما في  القطعة  اختر 
الُمميزة.  الفنية  التحف  عن  البحث  في  جهدك 
واستعن بآراء الفنانين إذا كان هذا بإمكانك. وال 
تجعل األسعار واألسماء تخدعك. وإذا كنت تقتني 
التحف  عن  تبحث  أن  فعليك  أخرى،  فنية  قطعًا 
مجموعتك  سُتكمل  التي  المناسبة  الفنية 

وسُتضيف لها قيمة فنية أكبر. 



الغرف خدمة 

فندق دريمز كيف
كابادوكيا، تركيا

تشتهر هذه المدينة التركية بمداخنها الرائعة ومناظرها 
الطبيعية القاحلة التي ُيطل عليها هذا الفندق. ويتكون 

الفندق من 10 غرف منحوتة داخل األحجار و20 غرفة منحوتة 
داخل الكهف، وجميعها ُمصممة داخل تكوينات صخرية مرتفعة 

ومخروطية الشكل. ويبدو الفندق بسيط من الخارج لكنه من 
الداخل مجهز بجميع المرافق الحديثة، بما في ذلك الحمامات 

الخاصة بالغرف. ويوجد في الفندق أيضًا تراس يطل على مناظر 
المدينة الرائعة، وحديقة الفندق الخضراء.

T: +90 (384) 343 33 93

dreamscave.com

فندق ساال سيلفرماين
مقاطعة فاستمانالند، السويد

كان هذا الفندق في األساس منجمًا للفضة، وتم تأسيسه 
لُيقدم عددًا من الجوالت واألنشطة اإلرشادية في جميع أنحاء 
المنطقة. ويمكن أيضًا النزول في الفندق داخل ُمخيم خاص 

في الطابق األرضي بفندق غروفغاردن للمبيت واإلفطار أو في 
أعمق جناح تحت األرض في العالم، ويبلغ عمق هذا الجناح 

155 متر. كما ال تعمل الهواتف المحمولة في هذا العمق لكن 

الجناح ُمزود بأجهزة الراديو الداخلي لالتصال بالموظفين في 
الجزء العلوي من الفندق. 

T: +46 (0)224 67 72 60

www.salasilvermine.com

داخل الغرفة

داخل الصخور

فندق كهف سيكستانتيو سيفيتا 
ماتيرا، إيطاليا

يقع هذا الفندق في منطقة ساسي ماتيرا الُمصنفة ضمن قائمة 
التراث العالمي لليونيسكو. وقد تم تحويل هذه المستوطنات 

الساسية أو الحجرية إلى 18 غرفة تم تأثيثها بشكٍل رائع وإضاءتها 
بالشموع للحفاظ على طابعها الساحر، مع مراعاة توفير وسائل 

الرفاهية للنزالء. يمكنك أيضا االستمتاع باألنشطة المختلفة التي 
يقدمها الفندق مثل عالجات السبا ودروس الطبخ مع الشيف وجوالت 

الدراجات الهوائية وغيرها.

T: +39 0835 332744

legrottedellacivita.sextantio.it

اإلقامة 
تحت األرض

الحجري،  العصر  إلى  المناجم  أو  الصخور  داخل  المنحوتة  الفنادق  هذه  غرف  تأخذك 
والتشويق المغامرة  من  حالة  وتعيش  الطبيعية  بالمناظر  لتستمتع 

رفاهية اإلقامة في الكهوف
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وقفة في مدينة :  باتومي
ق  تذوَّ

الكاشابوري
هو عبارة عن طبق 

أدجاري تقليدي يتكون 
 من الخبز المليء
 بالجبن والبيض 

والمكونات األخرى. 
ويسمى أيضطبق 
جورجيا التقليدي.

ب  جرِّ
تلفريك أرجو

لالستمتاع بمشاهدة 
مجموعة من أفضل 

اإلطالالت في المدينة، جرِّب 
ركوب الترام الذي يبلغ 

طوله 2.5 كم، ويمتد من 
الواجهة البحرية للمدينة 

وحتى جبل أنوريا.

ه  تنزَّ
جولة سيرًا على األقدام 

في شارع باتومي
يقع هذا الشارع المثالي 

لالسترخاء على طول 
الساحل. ومن هناك 
ستتمكن من المرور 

بالعديد من المعالم البارزة 
الموجودة بطول الطريق.

شاهد
ساحة أوروبا

ُتعتبر هذه الساحة 
واحدة من أجمل المقاصد 

السياحية في المدينة، 
حيث يوجد بها مجموعة 

من المباني القديمة 
 والحديثة الرائعة، 

وتمثال ميديا.

12 ساعة

10

القراءة

قائمة الموسيقى  ستطرح المغنية بينك ألبومها السابع بعنوان 
Beautfiul Trauma في 13 أكتوبر المقبل، بعد خمس سنوات من 

إصدارها أللبوم  ”The Truth About Love“. وقد أطلقت أول أغنية 
منفردة في ألبومها الجديد بعنوان ”What About Us“ في أغسطس 

هذا العام.

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

إطالق القمر الصناعي 
سبوتنيك 1

بدأ “عصر الفضاء” 
بإطالق االتحاد 

لسبوتنيك  السوفيتي 
1 الذي كان أول قمر 
صناعي في العالم. 

وتزن هذه المركبة 
الفضائية 184 رطل، 

وكان يدور حول األرض 
مرة كل ساعة و36 

دقيقة على مسافة 18 
ألف ميل في الساعة. 
وبعد شهر تم إطالق 

سبوتنيك 2 الذي حمل 
الكلبة اليكا أول راكب 

حي يسبح في الفضاء.

هذا هو التطبيق المثالي 
للتخطيط للرحالت داخل 

وخارج كافة المدن في 
جميع أنحاء العالم. ما 

عليك سوى كتابة اسم 
الوجهة التي سُتسافر 
منها وإليها وستظهر 

لك قائمة بجميع 
الطرق البرية والبحرية 
والجوية المتاحة، إلى 

جانب المسافة والوقت 
والتكلفة، وما شابه ذلك.

تطبيق 
rome2rio

يوم في 
التاريخ

4 أكتوبر 1957 1

الُمبحرة الصخور 
تقع بحيرة ريستراك بايا الجدباء في حديقة وادي الموت الوطني بالواليات 

المتحدة، وتشتهر بالحجارة التي تنزلق بغموض من تلقاء نفسها على سطح 
البحيرة الجاف.  ولم يستطيع أي شخص من رصد هذه الصخور وهي تتحرك، 
لكنها تترك مسارات طويلة خلفها لُتشير إلى حركتها الواضحة. ويبلغ وزن 

بعض هذه الصخور 700 رطل تقريبًا، وتبلغ مساراتها 600 قدم طول تقريبًا! 
ويعتقد الباحثون أن هناك سبب علمي وراء ذلك، حيث تتجمد هذه الصخور 

خال الشتاء، وعندما يذوب الجليد وتصبح البحيرة موحلة، تبدأ هذه الصخور في 
الطفو على السطح، وعندئٍذ يمكن للرياح الصحراوية القوية أن ُتحركها بسهولة.

@airarabiagroup بإمكانكم إرسال تعليق على تجربة سفركم معنا أو متابعة أخر األخبار و أحدث العروض من العربية للطيران

تحت العدسة

رايان غوسلينغ

العدسية الغيوم 

تظهر هذه الغيوم الثابتة 
على شكل عدسة أو 

أسطوانة، وألن هذه الُسحب 
ِتشبه الصحن فإن الكثير 
من الناس يعتقدون على 
نحو خاطئ بأنها أجسام 

غريبة. وتتكون هذه السحب 
عبر موجات الغالف الجوي 
عندما يحدث اضطراب في 

الهواء الرطب بطول سطح 
األرض بسبب هذه الموجات 
واسعة النطاق. وتتشكل 

الغيوم العدسية على 
قمم هذه الموجات ككتلة 
واحدة أو على طبقات في 
بعض األحيان. ومن أشهر 
أماكن تواجد هذه الغيوم 

جبل رينير (الواليات المتحدة) 
وجبل أوليمبوس (اليونان).

تم بناء هذه البحيرة 
على نهر النيل في 

عام 1971 عقب إنشاء 
السد العالًي. ويتدفق 

نصف البحيرة في مصر 
وُتعرف باسم بحيرة 

النوبة، أما النصف اآلخر 
فيتدفق في السودان.

1

أخر األعمال – يلعب الممثل رايان غلوسلينغ دور البطولة في 
فيلم بليد رانز 2049 الذي سُيطرح في 6 أكتوبر القادم. 

ويسعى غوسلينغ للبحث عن ريك ديكارد (هاريسون فورد)، 
البليد رانر السابق والمفقود منذ 30 عامًا.

االقتباس –  “تعلمت أال أخضع ألي قيود في حياتي، وأن 
ُأسعى إلى تحقيق ما أحب مهما كان ما أحبه. كل شيء 

ممكن.”

بحيرة 
كراسنويارسك،

 روسيا

قد بنيت هذه البحيرة 
على نهر ينيسي في 
عام 1972. وتبدو هذه 
البحيرة الرائعة مثل 
البحيرات الطبيعية، 

وتبلغ مساحتها 
2000 كم مربع.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان  
الكتشاف 

أكبر بحيرات 
 صنعها
 اإلنسان

بحيرة ناصر، مصر

سيطرح الكاتب 
دان براون قصته 
الجديدة بعنوان 
“Origin” في 3 

أكتوبر.

طرائف –  كان من 
المفترض أن يلعب 

غوسلينغ دور البطولة 
في فيلم “العظام 

المحبوبة” ذي الفلي 
بونز، ولكنه قد اسُتبعد 

من هذا الدور ألن وزنه 
زاد 60 باوند.
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جدول
الفعاليات

المكان: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
ستضم الدورة التاسعة من معرض الكتاب عددًا من الكتب التي 

تطبعها دور النشر الوطنية الرائدة، إلى جانب عدة برامج متنوعة 
مثل ألعاب القراءة، واالستشارات التعليمية، والوعي المروري وأكثر 

من ذلك. وسيتاح للزوار أيضا فرصة التواصل مع مجموعة من أفضل 
اب في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين سيناقشون أيضًا  الُكتَّ

عددًا من المواضيع.
adbookfair.com

المكان: غنت، بلجيكا
يعرض هذا المهرجان ما يقرب 

من 100 فيلم روائي و30 
فيلم قصير من جميع أنحاء 

العالم. ويستقطب المهرجان 
ما يقرب من 100 ألف زائر 

سنويًا. كما ُتقام عدة حفالت 
موسيقية تقديرًا لُملحني 
عشرات األفالم والمعارض.
www.filmfestival.be

المكان: عمان، األردن
يأتي ماراثون عمان في دورته الثامنة هذا العام، وسيكون 
مفتوحا لجميع السكان المحليين والزوار ممن تزيد أعمارهم 
عن ست سنوات. ويتكون هذا الحدث من ثالثة سباقات 
تجوب شوارع وسط مدينة عمان، وهي ماراثون 42.1 كم 
وسباق نصف الماراثون 21 كم وسباق 10 كم. وسُيقام أيضًا 
سباق أقصر لألطفال في 6 أكتوبر، فضال عن سباق الكراسي 
المتحركة، وسباق خاص للمعاقين بصريًا.
amman.runjordan.com

المكان: البندقية، إيطاليا
تضاء المدينة بأكملها باأللوان الجميلة، وُيشارك الفنانين 
المحليين والدوليين في تقديم اللوحات الُمضيئة التي ُتسلط 
ضوئها على مختلف المعالم والمباني في المدينة. وُتقام 
هناك أيضًا العديد من الجوالت الُمثيرة عبر الحافالت والقوارب 
والدراجات وغيرها. 
festival-of-lights.de

المكان: سراييفو، البوسنة والهرسك
تأسس هذا المهرجان في عام 1997، وهو من بين المهرجانات 

الموسيقية الهامة في المنطقة. وشارك في هذا المهرجان عددًا 
من الفنانين مثل ديف هوالند وغريغوري بورتر. وُيشارك في 

المهرجان هذا العام الفنان جون زورن وويليام باركر وغيرهم.
jazzfest.ba

المكان: المنامة، البحري
يستضيف خليج البحرين الدورة الثانية من مهرجان البحر المقام في 
مملكة البحرين. وسيتضمن هذا الحدث مجموعة من األنشطة الرائعة 
مثل الرياضات المائية والغطس االفتراضي في أعماق البحار واأللعاب 
الشراعية، ومشاهدة حوض أسماك، وقاع بحر التفاعلي، ومعارض 
اللؤلؤ، والعروض الفنية المتعلقة بالبحر، واألفالم وأكثر من ذلك.

المكان: أمستردام، هولندا
يحضر هذا المهرجان ُمحبي موسيقى الرقص اإللكترونية، 
بمشاركة أفضل ِفرق الدي جي في العالم في ساحة أمستردام، 
فضاًل عن مجموعة من الفنانين مثل ديفيد غيتا وديمتري فيغاس 
واليك مايك وغيرهم. وُيساهم اإلنتاج وتجهيزات المسرح واإلضاءة 
والتقنيات األخرى في خلق أجواء ساحرة.
amf-festival.com/nl 

المكان: موسكو، روسيا
بدأت بطولة كأس 

الكرملين للتنس في 
عام 1990، وقد شارك 

بها ُمحترفي لعبة التنس 
مثل روجر فيدرير وسيرينا 

وليامز. وسُيدافع هذا 
العام الالعب اإلسباني 

بابلو كارينو بوستا 
والالعبة الروسية سفيتالنا 

كوزنيتسوفا عن لقبهما 
في بطولة التنس للرجال 

والنساء. 
www.kremlincup.ru

10 – 20  أكتوبر

مهرجان غنت السينمائي

حتى 2  أكتوبر

معرض العين للكتاب

6 – 15  أكتوبر

مهرجان األضواء

13 أكتوبر 

ماراثون عمان
 من 31  أكتوبر

مهرجان سراييفو لموسيقى الجاز

14 – 22  أكتوبر

كأس الكرملين
21 أكتوبر

مهرجان أمستردام للموسيقى

26 كتوبر  - 4  نوفمبر

مهرجان البحر في البحرين



القائمة المختصرة 

أكتوبر  19 به في  األنوار، وُيحتفل  باسم عيد  أيضًا  ُيعرف 

يرمز هذا المهرجان إلى انتصار النور على 
الظالم، وانتصار الخير على الشر وانتصار 

المعرفة على الجهل

يتم االحتفال بهذا المهرجان بإضاءة 
الشموع ومصابيح الزيت الخزفية، كما 

ُيشعل بعض الناس األلعاب النارية

ُي��ه��ن��ئ ال���ن���اس ب��ع��ض��ه��م ق��ائ��ل��ي��ن “ع��ي��د 
ديوالي سعيد” ويتبادلون الهدايا كما تقام 

٣مهرجانات التسوق والغذاء في كل مكان ٢ ١
العالم انحاء  جميع  في  ديوالي،  مهرجان 

 \\
 \\
\\
 \\

Skin Co. New York products are marketed (under the license) in India by  

The Professional Hair Salon & Spa (India) Pvt. Ltd.
#TheAddress, Plot No. 62, Okhla Phase III,  

New Delhi - 110020, Phone: +91-11-43011100

Skin Co. New York
Brings globally formulated skin product technology adopted for  

India skin to exclusive salons near you!!

Cold Pressed All masks are 100% NaturalDermatologist TestedPhthalates Free Cruelty free Vegan Clinically testedGluten Free

TM

230, Park Avenue, Manhattan, New York - 10169, www.skinconewyork.com, info@skinconewyork.com



8  التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

10  لقطات
صور ونصائح وحقائق 
عن السفر، والناس، 
والتاريخ، واألحداث

١2  خدمة الغرف
تأخذك هذه الفنادق 
المنحوتة داخل الصخور أو 
المناجم إلى العصر الحجري

١4 مقابلة
ويعتقد الفنان هوجو 
ويهي، المتخصص في 
الفن اآلسيوي، أن جميع 
المجاالت الفنية تحمل قيمة 
ثقافية مهمة

 36 مدينة السحر 
والجمال باريس  
كانت باريس عاصمة األناقة 
واألزياء لعقود، فضال عن 
كونها واحدة من أجمل 
المدن في العالم

41  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44  خريطة 
وجهات العربية للطيران

24 48 ساعة في سانت بطرسبرغ
تتمتع هذه المدينة الروسية بتراث عريق 
وتسعى للتطور الدائم لتكون من أفضل 
مدن العالم

 30  واجهة ُمحبي التسوق، جايبور
سنسرد إليك فيما يلي مجموعة 

من أفضل خمسة  أسواق 
تستحق االكتشاف خالل زيارتك 

القادمة للمدينة

18  أرض الطبيعة الخابة، المنامة
تجمع العاصمة البحرينية المنامة كل 

ما يريده السائح
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Land of marveLs, manama
 An ideal middle-of-the-path holiday
 destination, the capital of Bahrain is
  rooted in tradition, yet modern and glitzy

 shoppers’ stop, Jaipur
 The city of stupendous monuments is also
 full of great shopping options. Here’s our
pick of the top 5 markets in this part of India

أرض الطبيعة الخالبة، المنامة
تجمع العاصمة البحرينية المنامة بين كل ما يريده 

السائح، من الفنون والحرف اليدوية والصحراء 
ومغامراتها وحتى سباقات الفورموال واحد 

واجهة ُمحبي التسوق، جايبور
 وسنسرد إليك فيما يلي مجموعة من أفضل 
خمسة  أسواق تستحق االكتشاف خالل زيارتك 

القادمة للمدينة




