
48 hours in istanbul
 Breathtaking views, majestic architecture,
 delicious cuisine and more, this Turkish
wonderland has it all
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 mesmerising moscow
 One of the most progressive cities in the
 world yet in tune with its traditions, the
Russian capital will leave you awestruck

2017 يوليو   // للـــــــطـــــــيـــــــران  الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

48 ساعة في إسطنبول

هذه المدينة التركية تقدم المناظر الخالبة، 
والهندسة المعمارية، والطعام اللذيذ وأكثر

مدينة موسكو المزدهرة
إنها مدينة رائعة تقدم كل ما يبحث عنه الجميع، 

وتجمع بين التقاليد والتنمية
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Dear Readers,

Eid Mubarak! After a month of fasting and festivities, as you 

prepare to get back into the rigmarole of life, we bring to 

you some destinations that will make for perfect getaways 

from the routine — starting with Moscow. One of the 

world’s most progressive cities, the Russian capital is also 

steeped in history. Turn to pg 20 to see how it celebrates 

the beautiful amalgamation of tradition and modernity. 

On pg 26, we take you to Istanbul, a wonderland full of 

awe-inspiring sights, hospitable people, delicious cuisine 

and more. On pg 32, soak in the sun-kissed beaches of Goa 

as we pick the top four for you to experience the best of 

the Indian state. This month, we also travel to Nairobi. A 

quintessential African city, and yet not, read about it on  

pg 38. As always, we hope the issue inspires you to pack 

your bags and embark on a travelling adventure!

on the cover
Painted metal trays 
handmade in Moscow

Photo: Shutterstock

Air ArAbiA Announced TrAbzon As 
iTs lATesT Turkish desTinATion,
sTArTing 23 June 2017

48 hours in istanbul
Breathtaking views, majestic architecture, 
delicious cuisine and more, this Turkish 
wonderland has it all

mesmerising moscow 
One of the most progressive cities in the 
world yet in tune with its traditions, the 
Russian capital will leave you awestruck
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Happy reading,

editorial team 

nawras
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Study Hotel Management 

in Dubai

START YOUR CAREER IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN DUBAI
• A fast track Bachelor of Business Administration (BBA) in International Hospitality Management. 
• 6 month internship with a premier hospitality brand.
• Study in Dubai with an optional semester in Switzerland.
• Admissions are open, apply before July 30th.

96% of our students gain job placement within 6 months of graduation.

For more information please visit us  website www.emiratesacademy.edu
or email us info@emiratesacademy.edu 
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It is celebrated during the season 
of the midnight sun, when the city 
is almost always in daylight

The festival consists of a series of 
ballet, opera and music events as 
well as carnivals

The events are held at landmark 
venues such as the Mariinsky 
Theatre and the Palace Square

white niGhts festivAL, russiA

1 2 3
The annual international arts festival will take place in St. Petersburg until July 23

the short List



events 
cALendAr

Where: abu 
Dhabi, the uae
The event will 

celebrate the artistic 

and technical talent 

of the South Indian 

film industry on a 

global platform. The 

ceremony will be 

attended by many 

big names from the 

fraternity, including 

R Madhavan, Rana 

Daggubati and more. 

www.siima.in

Where: Manama, Bahrain
Bringing the entire family together, the unique 

LEGO-themed event will have activities that 

are fun as well as creative. With more than 25 

LEGO-filled zones, it will have Star Wars obstacle 

courses, Disney Princess rooms and the like, 

along with a dedicated ‘Adult Fan of LEGO’ zone. 

Where: Kerala, India
One of the oldest snake boat races in the state, 

this is a visual spectacle, as hundreds of oarsmen 

propel their boats in unison to compete on River 

Pampa. The celebrations also include artistic 

water floats, grandly decorated boats, singing, 

dancing and other performing arts.

Where: paris, France
The oldest National Open in Europe, the golf 

tournament will feature some of the world’s 

best players. For visitors, there will be a 

restaurant area and a giant screen playing the 

event live. They can also hone their golfing skills 

at the driving range that will be open to them.

www.opendefrance.com

July 1

South Indian International 
Movie Awards

July 4 - 8

Stack

July 8

The Champakulam Boat Race
July 2

Open De France

July 7

Beyond Creation Live 

airarabia.com
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Where: Dubai, the uae
The Canadian band will be entertaining 

the audience with their brand of technical/

progressive new metal. They are likely to be 

supported by the UAE’s Verdict as well as an 

additional band.

www.beyondcreationofficial.com

Where: Jerash, Jordan
The 32nd edition of the event will feature 

local and international artists in concerts, 

plays, operas and more at the dramatically-lit 

Jerash ruins. The line-up includes Nawal  

al-Zoghbi and Omar Abdallat, among others.

www.jerashfestival.jo

July 20 - 30

Jerash Festival of Culture and Arts

airarabia.com
11

events

Where: sicily, Italy
In its eighth year, the street food festival will have 

some delicious Mediterranean food on offer. It is being 

held at the Piazza Merato del Pesce in the old town, so 

guests can enjoy panelle, rascadura and more against 

the panoramic view of the sea.

www.stragusto.it

July 26 - 30

Stragusto International Street 
Food Festival

Where: Byblos, Lebanon
As one of the biggest dance music festivals 

in the world, Tomorrowland, takes place in 

Belgium, it will be live streamed at La Plage  

Des Rois. The special effects will also be  

synchronised with the real show.  
www.tomorrowland.com/en/unite

July 29

Unite With Tomorrowland
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snApshot

12 hours

City Stopover: Salalah
SEE

Al-Baleed 

Archaeological Park 

This UNESCO World 

Heritage Site-listed 

park is home to some 

stunning ruins of the 

ancient city, with  

the Indian Ocean in  

the backdrop.

EAT 

Maajeen

It is an important 

celebration food.

Strips of meat, 

especially beef, are 

salted and hung to 

dry, and then fried  

in cubes of fat for  

a rich flavour.

TRy 

Jebel Safari

This adventurous 

tour into the Dhofar 

Mountains will take 

you through many 

scenic sights such as 

the Ayn razat Oasis, 

Wadi Darbat, Jebel 

Samhan and more.

ExPERIENCE 

Khareef Season

This is a monsoon 

festival celebrated 

in July and August 

at the Heritage 

Village, with music, 

dance, traditional 

food, handicrafts 

and more on offer.

This stunning sea 

cave is illuminated 

with a neon blue 

light. Sunlight, 

passing through an 

underwater cavity,  

shines through the 

water, creating this 

blue reflection.

1

This surreal ice cave 

is formed by a hot 

water spring flowing 

under the glacial 

ice fields near the 

Mutnovsky volcano. 

Its roof is so thin that 

sunlight penetrates 

through, lighting up 

the ice inside.

2

NEW rELEASE – The actress will be seen 

in Atomic Blonde, playing an unapologetic 

British secret agent during the Cold War, 

caught in a seemingly impossible mission in 

Berlin. The spy-thriller will release on July 28.

ThE QuOTE – I don’t think you can create 

anything interesting from a comfort zone. 

you have to work from a place of fear and 

failure to do it.

TrIVIa – For her 

role of a death-

defying assassin 

in the film, Theron 

spent three months 

training intensively 

in firearms and 

fights, including fun 

sparring sessions 

with Keanu reeves.

KAMChATKA 
CAvE, RUSSIA

A park in the 

country was 

found covered 

in a 30-metre 

long blanket 

of spiderweb. 

Thousands of tiny 

spiders had spun 

it together to 

flee floodwaters, 

using a technique 

called ballooning 

— shooting small 

strings of their 

thread up in the 

air, which are 

caught by the 

wind and act as 

parachutes taking 

the arachnids off 

the ground. 

1
MINUTE

GUIDE TO
SPIDERWEB 

BLANKET IN NEW 
ZEALAND

BLUE GROTTO, 
ITALy

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

Focus on

Charlize Theron

2 Ways
to explore  

Majestically-
Lit Caves

Blind cavefish can walk 
up walls like reptiles
This species — the cryptotora thamicola — is found in the pitch dark 
caves of northern Thailand. These fish, completely blind, can climb up 
waterfalls and the sides of cavern walls against the current of water. They 
are being considered an important discovery that can reveal more about 
the transition of seafaring creatures to terrestrial animals. According to 
researchers, this is also the first fish species that’s been found to walk in 
a “diagonal-couplets lateral sequence”, which means their front right leg 
moves at the same time as their hind left leg.

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

Day IN 
HIsTORy
July 20, 1969

It was the day of 

“one giant leap 

for mankind” — 

Neil Armstrong 

became the first 

man to set foot 

on the moon. 

Spaceflight Apollo 

11, with mission 

commander 

Armstrong and 

pilot Buzz Aldrin, 

successfully 

landed on the 

surface of the 

moon and got 

them back to 

Earth on July 24.

APOLLO 11
LANDED ON
ThE MOON 

traveL app
Dayuse

During extra long 

layovers, use this 

app to book a hotel 

room for just a few 

hours to grab a 

shower, take a nap 

or just freshen up. 

Tied up with hotels 

around the world, it 

offers rooms at up 

to 75% off on the 

regular nightly fare.

tHe reaD

 Matthew Quick 
is back this 

month with his 
latest offering — 
The Reason You 

Are Alive.

MUSIC PLAYLIST Lana Del rey is all set to release her 

fifth studio album — Lust for Life [ft. The Weeknd]. 

A follow-up to the American singer’s 2015 release, 

Honeymoon, the album is slated to release on July 21.
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CorinthiA hoteL

LONDON, ThE UK

The hotel has seven exclusive, two-storeyed 

penthouse suites, each with some breathtaking 

views of the city. But the royal Penthouse — 

spread over 5,000 sq feet — is especially unique 

for the 180-degree panoramic view that it offers, 

including river Thames and London Eye. The 

sweeping roof terrace of the suite gives an 

uninterrupted view of the heritage sights in 

Westminster as well. The master bedroom also 

enjoys these views. 

Whitehall Place, London SW1A 2BD;  

T: +44 (0) 20 7930 8181

www.corinthia.com

‘Wonder’ 
full

‘Towering’ above

‘Eye’conic 
sight

the PLAzA Athénée

PARIS, FRANCE

The hotel has two categories of suites — the Eiffel Suites 

and the Signature Eiffel Suites — that offer rooms with the 

most magnificent views of the Parisian icon. But the most 

requested is said to be room no. 361. Covering 1,400 sq ft, 

comprising a living room, bedroom, dressing room, marble-

clad bathroom and more (including a grand piano!), it has 

the Eiffel Tower framed right in the centre of its window!

25 avenue Montaigne, 75008 Paris;

T:+33 (0)1 53 67 66 67

www.dorchestercollection.com

the oBeroi AMArviLAS

AGRA, INDIA

Located just 600 m from the Taj Mahal, the hotel 

offers uninterrupted views of the monument from 

every room.  But, with wall-to-wall windows, the 

Kohinoor Suite takes the most advantage of this 

proximity. Guests can walk undisturbed from one 

end of the suite to the other or draw the silk room 

dividers to admire the Taj Mahal in privacy. Even 

the bathroom gives uninterrupted views of the Taj  

against a standalone bathtub. 

Taj East Gate Road, Agra - 282001;  

T: +91 562 2231515

 www.oberoihotels.com

room service

RARe VIeW
Offering the most iconic views, these luxury hotels give you a peek of 
famous landmarks from the comfort of your suite



an English literature graduate, she 

switched to contemporary art at the 

Master’s level. But even then, it wasn’t 

“art per se” that Christine Tohmé was 

interested in. For her, it was a form 

of public and civic engagement that 

she felt her country needed at the 

time. The Lebanese curator has come 

a long way since. Associated with art 

for more than 25 years now, she is the 

founding director of Ashkal Alwan, a 

non-profit organisation for facilitating art 

production, education and research, and 

a board member of SAHA, an association 

supporting contemporary art in Turkey, 

among other projects. But the one that 

is keeping her especially busy nowadays 

is her stint as the curator of the Sharjah 

Biennial (SB) 13, Tamawuj. Tohmé opens 

up to Nawras about art, the challenges 

she has to face and more.

1. tell us something about your 

association with sB 13?

Our title, Tamawuj, in Arabic means a 

rising and falling in waves; a flowing, 

swelling, surging or fluctuation — 

which is an attempt to encapsulate 

the many collaborations and networks 

through which this biennial was 

conceived. We invited over 70 artists 

and commissioned over 30 new works. 

SB 13 also introduced four off-site 

events. They have been taking place 

throughout this year in Dakar,  Istanbul, 

ramallah and Beirut. So, the biennial 

has become a model for practical and 

sustainable infrastructures, instead of a 

large scale, one-off event.

2. How do you decide on the artists 

to showcase? 

What interests me are the concerns 

that drive an artist, the conditions of 

art-making they relate to and their 

positioning to the world in general. 

There is never one specific aspect of an 

artist’s work that I look for, nor do I look 

for a particular type of artist. 

3. any budding artists who have 

caught your attention?

At the heart of my vision for SB 13 

was a desire to strike a balance by 

presenting works by established artists 

along with works by emerging ones, 

many of whom I know through the 

work we do at Ashkal Alwan. Creating 

opportunities for artists to develop and 

produce new ideas is something that I 

strongly believe in.

4. as a curator, what are some of the 

biggest challenges that you face?

Whether one is a curator, producer or 

institutional builder, the struggle to 

secure support for ideas and projects in 

a sustainable way, and with integrity, is 

a constant challenge. This condition can, 

in turn, bring cultural workers together, 

initiate collaborations and make art 

spaces and practitioners open to more 

interdisciplinary methods.

5. tell us something about ashkal 

alwan?

Ashkal Alwan supports contemporary 

art through numerous initiatives such 

as the multidisciplinary platform Home 

Works, a forum of cultural practices,  

which hosts film screenings and 

exhibitions;  Video Works, a grant and 

screening platform that supports the 

development, production and diffusion 

of projects by artists and filmmakers 

residing in Lebanon; and Home 

Workspace Program, a tuition-free 

study programme. 

Inset: Christine Tohmé(photo by Tarek 
Moukaddem); Opposite page clockwise: 
Em’kal Eyongakpa, Rustle 2.0, 2016; 
Abdelkader Benchamma, Neither the 
Sky nor the Earth, 2017; James Webb, 
Threnody, 2016; Mahmoud Khalid, Seagulls 
Are Flying Close to the Ground, 2017

WORk OF ART
In the field of art for the last 25 years, Beirut-based curator 

Christine Tohmé talks about her latest stint with the Sharjah Bienniel 
and her belief in creating opportunities for artists

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

Mostly carved out of rocks, 
Petra is said to be 85 per cent 
untouched, lying underground

It is believed to have been built 
in 312 BC, making it one of the 
oldest cities in the world

After lying uninhabited 
for centuries, the city was 
rediscovered in 1812

ruins of petrA, JordAn

1 2 3
Commonly known as the ‘Lost City’, Petra is one of the most famous archaeological sites in the world

destinAtions
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escApe

The buzzing Russian capital is one of the most
 progressive metropolises in the world, yet

 in tune with its culture and traditions

MOSCOW
Mesmerising

teXt By rhuchA kuLkArni
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was built between 1838 and 1849, are 

barred from access, the Armoury is 

open to the general public. It is one 

of the oldest museums in the city and 

occupies nine halls in the complex. The 

collections on display here are exquisite, 

preserved from the Tsars’ treasuries for 

centuries — from jewellery, coronation 

clothing and armour to carriages, 

weaponry, the ceremonial harness, and 

many other valuable artefacts. 

Another monument that is equally 

interesting is the Ivan the Great Bell 

Tower. Once used to warn against 

enemies with its 21 bell strikes, it is 

the tallest structure in Kremlin (at 81 

m), and a sight to behold! When in 

the vicinity, do drop by the Patriarch’s 

Palace in the area too.

The Kremlin exits into the red Square 

or the Krásnaya Plóshchad through the 

impressive Saviour Gate Tower. The 

square derives its name from “krásnýi” 

which meant “beautiful” in old russian, 

and now means “red” — both apt to 

describe the legendary square. Walk 

around here, soaking in the glorious 

buildings including the iconic St. Basil’s 

Cathedral. With quirky domes outside 

and equally atypical colours, shapes 

and patterns inside, it consists of nine 

chapels, each a visual treat. 

Not too far from the red Square, in 

the south of Moscow, is the Tsaritsyno 

Estate. Now turned into an open-air 

history and architectural museum, it 

was meant to serve as the residence 

of  empress Catherine II in the late 

18th century. The sprawling premises, 

spread over 405 hectares, boast a 

grand palace, landscaped gardens, 

decorative ponds and bridges, dense 

forests and more. Unfinished after the 

empress’ death, it remained abandoned 

for almost two centuries and now 

offers visitors a glimpse into the life of  

russian royalty.

If museums are up your alley, there’s 

more in store. russia is also known to be 

a science and arts haven and you can 

get a taste of both through museums. 

The russian capital of Moscow is 

steeped in history and enveloped in 

layers of contrasts. Part of the erstwhile 

Soviet Union, it is one of the most 

developed cities in the world, yet in 

tune with its traditions and heritage. 

A political seat and a business hub 

pivotal to russia’s development, it 

also continues to be a cultural centre, 

reminiscent of the days gone by. While 

just a visit to the numerous museums 

and monuments here tells all about its 

glorious past, its progressive modernity 

can be gauged from everything 

contemporary — buildings and markets, 

bustling streets, restaurants and even 

the lifestyle of its people.

Keeping that in mind, it is best to 

start your Moscow tour by experiencing 

what is the heart and soul of the city 

— the Kremlin. A testament to Soviet 

grandeur (and eventual collapse), this 

central square houses some of the most 

stunning structures known to mankind! 

The Grand Kremlin Palace tops my list, 

and not just for its breathtaking facade. 

While some parts of the palace, which 

Opening page: A panoramic view of 
Moscow; This page right: Izmailovsky 
Kremlin; Below: The Komsomolskaya Metro 
Station; Opposite page: Guests enjoying 
a cultural event at the Tsaritsyno park

escApe

The city is home to some of 
the most majestic buildings 

in the world
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escApe

Air ArAbiA flies 4 
Times A week from 
shArJAh To moscow

Opposite page top: Nikolskaya Street;  
Below: A ride on a fiacre around the 
Grand Palace, Kolomenskoye, near Moscow; 
This page: The Grand Kremlin Palace 

WHAT TO DO
Other than the usual, here are 
some fun activities that you 
must try in Moscow

•   RIDE ON A RUSSIAN 
TROIKA:  When in russia, 
do as the russians 
traditionally did — hitch a 
ride on the three-horsed 
sleigh called Troika.

•   ENJOy RUSSIAN BALLET: 
The Bolshoi Theatre is 
among the oldest (and the 
finest) theatres in russia, 
hosting opera and ballet 
performances regularly. 
Book a place well in 
advance and enjoy a  
surreal evening.

For the former, visit the Space Museum. 

replete with fascinating astronomical 

offerings, this is a great place for the 

kids too. For art, you can head to the 

State Tretyakov Gallery which houses 

more than 18,000 art specimens, 

among other items.

When done with the indoors, let 

the numerous open, natural spaces 

in Moscow take over. A visit to the 

Patriarch’s Ponds, then, becomes 

imperative. Nestled in the Presnensky 

District, the park is usually brimming 

with people of all age groups, with 

children enjoying the swings in summer 

and ice skating on the ponds in winter. 

The city is full of options to get some 

fresh air — you can grab a coffee at 

one of the cafés in the Gorky Central 

Park of Culture and recreation, watch 

the mesmerising water displays and 

intricate gold statues at Fountain 

Druzhba Narodov, or immerse yourself 

into nature at the largest botanical 

garden in Europe, the Tsytsin Main 

Moscow Botanical Garden. 

A metropolis in every sense of the 

word, the nightlife in Moscow, needless 

to say, is just as eventful. The city is full 

of spots that are open all night long and 

usually packed. Spend a night enjoying 

karaoke at the Karaoke Kadril or soak in 

the gorgeous views atop the City Space 

Bar. Other than the usual dining and 

dancing, you can also indulge in more 

low-key activities at dusk, such as long, 

leisurely walks along the Patriarshy 

Bridge. The dazzling city lights in the 

backdrop make for the perfect setting 

for some quiet moments after a hectic 

day of sight-seeing. you can also drop 

by the Ostankino tower for panoramic, 

uninterrupted views of the city from its 

540 m high tower.

As lively at night as during the day, 

Moscow is a city that truly never sleeps... 

nor lets you! There is always something 

to do or some place to see. A medley 

of things old and new, traditional and 

modern, busy and laidback — it is one 

of those destinations that have to be 

visited to be truly experienced. 
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eXpLore

teXt By pAuL v wALters

Known to have existed for more than two thousand years, Istanbul might be one of the 

oldest cities in the world — but it is also one of the most ‘happening’. The mighty Turkish 

city straddles the Bosphorus Strait, with one foot in Asia and the other firmly planted in 

Europe between the Sea of Marmara and the Black Sea, absorbing the best of both the 

continents. Founded under the name of Byzantium around 660 BC, it soon developed 

to become a significant city, coveted by people from outside its walls, all wanting to 

get in. For, this was a place dedicated to progress and built for trade and business. The 

economic, cultural and historic centre of Turkey today, Istanbul continues to attract 

throngs of people from all parts of the world for different reasons — one being that this 

booming metropolis is an ideal tourist destination. With its stupendous views, majestic 

architecture, mouth-watering cuisine and the many other attractions on offer, Istanbul 

makes you want to keep coming back for more!

This charming 
hotel is made up 
of nine wooden 
houses, covered 
in thick vines. 
The residences 

are copies of old 
Ottoman houses, 
furnished in 
contemporary 
Turkish fittings. 
Their restaurant, 

Sarnic, is 
situated in a 
subterranean 
roman cistern 
and the only 
light that comes 
is from hundreds 
of candles.

Situated on the 
Asian side of 
the city and a 
35-minute boat 

ride from the 
old town, this 
restored 19th 
century sea-side 

mansion has 16 
rooms all kitted 
out with Philippe 
Starck interiors. 
Several rooms 
have balconies 
overlooking the 
Bosphorus.

AJiA

AYASoFYA PAnSiYonLAriWHeRe TO STAy

48 hours in
Istanbul

Breathtaking sights, majestic architecture, delicious 
cuisine and much more — this Turkish wonderland 

will keep you coming back
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dAy 1

 

I decided to start the first day of my 

Istanbul tour with the jaw-droppingly 

beautiful Basilica Cistern. Built 

primarily as a water storage system, 

this subterranean structure is a classic 

example of the ancient architecture and 

engineering expertise. It is fascinating 

to see how 336 giant columns support 

the huge domed-ceiling that lies 

directly beneath the Hagia Sofia and 

Sultanahmet square, making it a rather 

surreal experience especially for the 

first-time visitor.

Across from the entrance to the 

cistern is the Hagia Sophia — easily 

one of the greatest structures in the 

world.   Originally commissioned by 

King Constantine a millennium ago, 

this architectural marvel is now one 

of the greatest museums of all time. 

The stunning 55 m-high domed ceiling 

is covered in exquisite murals and 

intricate mosaics, and is a sight to 

behold.Virtually next door is the massive 

Sultanahmet Mosque, also known as 

the Blue Mosque. Although a working 

mosque, it is open to tourists (except 

at prayer time), but do remember to 

leave your shoes outside. For women, it 

is customary to wear a head scarf. One 

of the most beautiful mosques in the 

world, it is well worth a visit, even if just 

to see the giagantic carpet that covers 

the floor.

By the time I was done taking in the 

awe-inspiring sights, it was almost 

lunchtime. So I decided to head to 

Tarihi Sultanahmet Köftecisi, just a 

stroll away on the Divan yolu avenue. 

you know it’s a good choice if the 

locals outnumber tourists two to one! 

Do try their grilled meatballs served 

with a white bean salad and spicy 

tomato sauce. 

Satiated, I managed to fight the 

temptation to go back to the hotel 

for a nap and went to the Topkapı 

Palace complex instead.  Once the 

beating heart of the Ottoman empire, 

the grand palace sits on the edge of 

the peninsula, looking back at the old 

city. The complex also houses several 

museums that are full of ancient 

treasures, including the jewel-encrusted  

Topkapı Dagger.

The sunset over the city is absolutely 

sublime! Spend some time just 

watching the sun go down, perhaps 

sitting at a café that offers a good view. 

The nightlife in Istanbul is quite lively 

too. From a myriad of restaurants to 

eXpLore

Opening page: Interiors of the Blue Mosque;  
This page: The Topkapı Palace; Opposite page 
top: Street view of the Balat district;  
Below: The Galata Tower, Karakoy district  
and Golden Horn
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explore

with a visit to this Aladdin’s cave. you 

can either walk to it from Sultanahmet 

Square or, if the weather is inclement, 

hop on a tram. Built between 1455 and 

1460, it is one of the oldest (and largest) 

bazaars in the world, full of all kinds of 

exotic items from leatherware, gold 

and silver jewellery  to carpets, silk and 

more. Don’t forget to use your haggling 

skills, though. And while you are here, 

it would be a good idea to take a short 

detour to the Spice Market, for all kinds 

of exotic spices and herbs.

After you are done haggling and 

shopping in the winding lanes of the 

bazaars, take a Bosphorus Cruise to get 

a panoramic picture of the mesmerising 

This page top: The city of Istanbul; Below: 
Famous porcelain plates on sale in Istanbul; 
Opposite page top: Stalls at the entrance of the 
Grand Bazaar; Below: Beautiful Turkish lamps

Air ArAbiA operATes  
flighTs All 7 dAys 
from shArJAh  
To  isTAnbul
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rooftop spots and basement jazz joints 

— there are enough options to keep 

you busy. Do swing by the bohemian 

Beyoğlu district to get a slice of this 

side of the city.

For dinner, try the Gurme Boncuk 

restaurant here.  A lively, traditional 

Armenian-Turkish joint, they serve an 

all-inclusive feast of fine Turkish cuisine. 

 

No trip to Istanbul is complete without a 

visit to the world famous Grand Bazaar. 

It is advisable to come here early as 

it is one of the most-visited tourist 

attractions in the city. I started my day 

dAy 2

city.  Even if not too nautically-inclined, 

you will not regret it. Passing by exotic 

castles and forts, and sailing under 

beautiful bridges, the boat zig-zags 

across the Strait between Asia and 

Europe, and that alone is worth the 

price of the ticket! 

End the day wandering down Taksim 

Square, the modern city centre. Boasting 

the republic Monument, this is perhaps 

the city’s most important gathering 

place for public events such as New 

year’s Eve, parades and concerts. Do 

try the delicious street food here. The 

square also has a number of lovely 

souvenir stores, so you can take a little 

bit of the city back with you. 



discover

Laze on laidback shores, enjoy water sports,
go street shopping or gorge on the delicious

cuisine  — we list four beaches of Goa that
will have you  covered for a perfect holiday

GOA
Beachy best of

teXt By humrA Afroz khAn
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DISCOVER

Tucked along a coastline of more than 

a hundred kilometres, lining the Arabian 

sea, this small state in southwest India 

instantly conjures up images of golden 

sands and breezy, sun-soaked beaches. 

And understandably so! Boasting more 

than 45 beaches, with seven rivers for 

good measure, Goa has come to be an 

idyllic coastal retreat for sun, sea and 

sand lovers across the world.

From swirling waves as high as  

8 ft to serene waters and meditative 

tranquility, this pint-sized region has 

something to suit everyone’s fancy. 

you can swim in the azure salty waters, 

relax on the sand, take aimless leisurely 

walks or just enjoy the stunning sunset 

in solitude. Alternately, you can partake 

in a host of water sports, indulge the 

inner hippie in you at bustling flea 

markets and street shops, gorge on 

mouth-watering Goan cuisine at local 

eateries or party at shacks — all right 

there, fringing the beaches. 

With so much on offer, Goa can leave 

you spoilt for choice. We help you zero 

in on the four best beaches that you 

must absolutely visit to experience the 

state in its true sense, with all that it has 

to offer. So, whether you are a laidback 

beach bum wanting to laze in the sun 

or an enthusiastic party-goer looking 

to dance under the stars, we have  

you covered.

BAGA 
Located about 15 km from the Goan 

capital, Panaji, this is one of the most-

visited beaches in the state, bustling 

with tourists until the wee hours of 

the morning in the peak season. Baga 

is especially famous for its adventure 

sports and lively nightlife, so do try 

both when you’re there. Decked with 

colourful umbrellas and recliners, 

the beach is packed with cafés and 

restaurants serving never-ending 

supplies of delicious food and drinks 

as you unwind by the sea, or come 

happily exhausted after the fun water 

activities available here (jet skiing, 

parasailing, dolphin cruises, banana 

rides and more). At night, drop by one 

of the beach parties — Baga is home 

to some of the most famous joints 

in Goa, including Brittos, Titos and 

Mambos.  The ambience all day and 

night — with pulsating music, good 

food, fun activities and throngs of 

people — makes it a unique experience, 

especially for the first-timers.

Do Try
MACKie’S SAturDAY 

nite BAzAAr

After a hearty dose of the activities 

at the beach, don’t forget to hit this 

Opening page: The coastline of Goa — the 
state is home to more than 45 beaches; 
This page: The local flea markets attract 
a lot of tourists; Opposite page top: 
Palolem beach; Below: Goa offers many 
water activities such as parasailing 

discover

bazaar on the Baga river. Held on 

Saturdays, 6 pm onwards, the market is 

full of stalls selling a wide range of local 

knick-knacks and handicrafts, as local 

artistes, entertainers, acrobats, jugglers 

and more keep the visitors entertained. 

There is also a dance floor for those 

interested, with a live band belting out 

songs on demand. 

ANJUNA 
Conspicuous because of its red laterite 

rock formations, the area is especially 

popular with backpackers, long-stayers 

and budget travellers, all of who 

usually head to the beach to let their 

hair down. So, although this beach 

is relatively less crowded than some 

others in North Goa, it still boasts a rich 

party culture, replete with events such 

as fire shows, trance music parties, ‘full-

moon nights’ and more, often lasting 

until sunrise. The days are equally 

activity-filled too, with many cafés, 

restaurants, yoga and spa retreats, 

and the like nearby. The area especially 

comes alive every Wednesday when 

the flea market takes place. Selling 

souvenirs, artificial jewellery, colourful 

clothes, accessories, trinkets and more, 

this market carries on until past sunset. 

If you have any haggling skills, you 

can get some super deals. There are a 

number of sight-seeing options around 

too. The Chapora Fort, St. Michael’s 

Church and Albuquerque Mansion are 

some of the sites that merit a visit when 

in this part of Goa.

Do Try
LAnD ADventure

If saturated with all the water 

adventure in Goa, Anjuna is perfect 

to try other non-beachy, outdoorsy 

things. A paintball challenge with family 

and friends is a good option. Try Splat: 

Oxford’s Paintball Arena. you can even 

take ATV bike rides on Anjuna Hill — a 

INTeReSTING 
FACTS
•  Although Goa is a coastal  

state, it is not only about 
the beaches! The state also 
has a forest cover of about 
30 per cent, teeming with 
exotic animals and birds

• The Naval Aviation 
Museum here is one of a 
kind — Asia’s first and only 
one yet. It is a treasure 
trove of all things related 
to India’s naval aviation 
history.

• Goa is known for its 
motorcycle taxis called 
“pilots” — you can ride 
pillion to your desired 
destination by paying 
a charge.
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Opposite page: The famous night markets 
in Goa are open until the early hours 
of the morning and sell a wide range of 
local handicrafts; This page top: Goa is 
famous for its mouth-watering cuisine, 
which the visitors can enjoy at a 
number of beachside cafés; Below: Just 
as active at night, Goa is known for 
its rich party culture.

discover

Air ArAbiA operATes  
5 flighTs per week 
from shArJAh To goA  

unique off-road biking experience — or 

go bungee-jumping at Gravity Zone, 

from a 25-m-high tower. 

AGONDA 
If you want to spend time in solitude, 

this is your place. Flanked by coconut 

trees, this quiet fishing village in South 

Goa is a rare gem, relatively unspoilt 

by commercialisation. This means 

fewer restaurants, shopping stalls 

and people! The sandy expanses of 

the beach are thus ideal for naps and 

reading sessions, as well as long walks 

by the endless Arabian Sea. But that 

doesn’t mean it has any less to offer. 

Other than the usual water sports such 

as parasailing and windsurfing, The 

beach has a number of activities to 

keep the tourists busy. you can attend 

yoga classes, take a boat ride to the 

middle of the sea to spot dolphins or  

even camp by the sea at night, star-

gazing and listening to the crashing 

waves. Agonda is also just a short 

drive away from the bustling Palolem 

beach. This side may not be as buzzing 

as its other counterparts, but for 

those seeking respite from the usual 

hustle and bustle, that quietude itself 

becomes the USP of Agonda.

Do Try
oLive riDLeY SPotting

One of the “turtle beaches” in Goa, 

Agonda serves as the nesting site of 

the famous Olive ridley turtles. They 

come here to lay eggs in the month 

of September. If you happen to visit 

around then, you can spot the turtles 

— it is an experience to remember. 

And if you are lucky, you can even see 

them in action  —  digging pits, laying 

eggs and burying them there, before 

returning to the sea.

PALOLeM 
This is the party destination in South 

Goa! Balancing lazy beach-bumming 

(that this side is synonymous with) 

with all-night parties (just like those in 

the north), it offers tourists the best of 

both worlds, literally! So, you can hang 

out at the shacks, sampling the various 

cuisines on offer during the day, and 

put your dancing shoes on at night. 

During the day, the beach also offers 

activities such as kayaking and scuba 

diving. Nature lovers will especially 

have a field day in Palolem — not very 

far from here is the Cotigao Wildlife 

Sanctuary that is home to some exotic 

animals and birds, including flying 

squirrels, four-horned antelopes, 

white-bellied woodpeckers and 

more. Every evening, the restaurants 

in Palolem usually have live music 

performances and entertainment for 

the guests. There are some joints such 

as Café del Mar that stay open all night.

Do Try
SiLent PArtieS

These are Palolem’s speciality! These 

unique parties are held every Saturday, 

and the attendees use headphones to 

silently groove to riveting music. you 

can listen to blasting music of your 

choice, ranging from trance to hard 

rock and pop, to dance the night away 

without disturbing anyone. 



eXperience

Balancing high-rise structures with sprawling national 
parks, the Kenyan capital is ideal for those craving some city
 hustle and bustle along with the sweet solitude of the wild

NAIROBI
teXt By AnAnyA BAhL

Nothing like
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eXperience

africa. The continent of faraway lands, 

unending savannah grasslands, wild 

beasts and colourful tribes. It is here 

that you get to experience “the great 

outdoors” in their truest form. Nairobi, 

however, gives this African tale a 

unique twist. The Kenyan capital — 

easily the most cosmopolitan area in 

the Eastern region of the continent 

— is a quintessential African city and 

yet not. Here, high-rise buildings stand 

starkly juxtaposed with sprawling 

wildlife parks, expats merge with locals 

and traditional converges with hipster, 

all with effortless ease. Welcome to the 

urban safari called Nairobi!

But before you begin to explore the 

city, it is a good idea to acquaint yourself 

with  the  ‘matatus’ — the local version 

of a taxi. Several people are squished 

into a van that takes you around the 

city, making it perhaps one of the most 

interesting rides of your life. So hop into 

one to visit the cultural centres around, 

starting with the National Museum. 

Home to a delightful collection of all 

things Africa, it showcases a mix of 

cultural and natural history exhibits, and 

has something for everyone. The Hall of 

Kenya houses ethnological items, the 

Birds of East Africa wing contains 900 

stuffed specimens of avian species and 

the ‘Cradle of Humankind’ exhibition, 

with its Hominid Skull room, is a display 

of some of the most pre-historic fossils 

ever found in the world.

From here, you can head to the 

Go-Down Arts Centre for a taste of 

Nairobi’s blossoming pop culture. An 

erstwhile industrial hub, the centre 

now comprises several art houses, with 

multiple shows, classes, open cultural 

nights and more.

After a dose of the cultural heritage, 

do indulge in some retail therapy in 

the city. The shopping scene here is 

perhaps just as diverse as the wildlife 

it is known for. There are a number of 

bustling shopping malls as well as local 

markets, selling everything from global 

brands to indigenous art and craft, 

and other goods to cater to the locals, 

expat communities and tourists.  

When done with the hustle and 

bustle of the city, it is only natural to 

want to explore the faraway lands and 

the famous African wildlife! Thankfully, 

you don’t need to travel too far out of 

Nairobi for that. you can literally get 

from a skyscraper to a savannah in less 

than an hour here! The Nairobi National 

Park will be a good start. It is one of the 

few national parks in the world located 

so close to a city, and yet, interestingly, 

the animals seem completely unfazed 

by the landing airplanes or even the 

nearby urban settlement. 

The park is home to a number 

of exotic animals such as black 

rhinoceroses, lions, hyenas, cheetahs 

and more, but the spotting does require 

some patience. So come prepared. 

The park also has the David Sheldrick 

Wildlife Trust that works with orphaned 

Opening page: Zebras in a savannah; 
Opposite page: Handlers feeding the 
elephants at the David Sheldrick 
Wildlife Trust; Below: The Giraffe Manor 
hotel; This page: Nairobi is home to 
animals such as rhinoceroses and lions 
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This page: The urban side of Nairobi

Air ArAbiA operATes 
flighTs All 7 dAys A 
week from shArJAh 
To nAirobi

WHeRe TO SHOP
•  UTAMADUNI

If you want to buy 
souvenirs, look no further. 
Utamaduni comprises 
several shops selling 
African arts and crafts like 
beaded glassware, African 
fabrics, antique gold and 
silver jewellery, and Maasai 
items. The best part is that 
proceeds go to the Kenya 
Wildlife Foundation. 

•  SOUK 
Souk represents the coming 
together of prolific Kenyan 
artists, leather artisans and 
photographers, ensuring 
you have an eclectic array 
of items to choose from! 
It is described as a gallery, 
bookshop and café where 
you can not only shop but 
also relax.

elephants and rhinoceroses. It is heart-

warming to see the handlers feed the 

babies milk in bottles. The elephants 

warm up to the guests quite easily, so 

be careful with your valuables, for it can 

be a muddy affair.

After befriending the elephants, it’s 

time to pet a few giraffes at the Langata 

Giraffe Centre. Home to about 300 

rothschild giraffes (who love to peep 

into the main building), this  giraffe 

conservation centre lets you interact 

with them from your window while 

sipping a cuppa! you can also walk 

through the nearby Gogo river Bird 

Sanctuary afterwards.

Nairobi is a “concrete jungle” 
in a very different sense — a 

typical african city, yet not
All the safari can leave you famished, 

but don’t worry, the city offers a 

whole lot to choose from. From luxury 

establishments to small eateries, there 

are options for every palate and pocket, 

usually open till late. Kenya is also known 

for its coffee, so do try one of the coffee 

hangouts that dot the city. Nairobi Java 

House is especially famous for their 

Kenyan AA blend. you can even buy 

some beans to take back home.

Balancing the urban hustle-bustle 

with the sweet solitude of the wild, the 

Kenyan capital is a “concrete jungle” in a 

very different sense, and one you would 

surely love!  

eXperience

For those who have seen Batumi in 
person, the conclusion is unanimous: 
it is one the most beautiful cities in the 

world, and can truly be described as unique.
Batumi is not only an important seaport 

for Georgia, but also the tourism capital of 
the country. In fact, in 2012, the American 
Academy of Hospitality Sciences nominated 
Batumi as the best tourist destination of 
the year. Perfect climate, rich history and 
picturesque sights make Batumi an ideal 
holiday spot, a favourite getaway for people 
all over the world. The grand boulevard, 
the monumental squares, the magnificent 
monuments, a sparkling harbour and much 
more — all confirm that it is indeed the most 
elegant and sophisticated of all cities.

Explore Batumi and you will see it is 
phenomenal. There is more to see in this 
city than you can imagine. Batumi prides 
itself on being diverse. The city is effortlessly 
seductive with its cobbled designs, tiled 
facades and pastel-coloured buildings, all 
blending together to give it the charming old-
world vibe now lost in most cities. Other than 
the elements of European and Asian styles in 
architecture, one can also see buildings with 
Georgian, Turkish, Imperial Russian, Soviet, 
English, French and colonial influences. The 
buildings look even more majestic at night, 

Advertorial

Perfect climate, rich history, immense natural beauty, a number of 
manmade marvels and more, this city is an ideal getaway

Batumi...
Explore it and share it

is one of the most valued ones named by 
the travellers. Adjara offers its guests the 
chance to get in touch with endemic and relict 
wealth of protected areas of Mtirala, Kintrishi, 
Machakhela and Kobuleti, and be in harmony 
with nature, mind and soul. 

On the other hand, test the up-to-date ski 
resort of international level, Goderdzi. It is 
open six months in a year, with the 8 km long 
ski run and with the highest peak at 2390 m 
from sea level. 

To top it all, everywhere you go, anywhere 
you are — you will be welcomed by the 
Georgian hospitality and the exquisite Adjarian 
cuisine. Come and be a part of the rural reality 
— make your own dinner or partake in other 
local activities. Georgia is also enlisted in the 
Intangible Cultural Heritage List of UNESCO, 
accompanied by the masterpieces of the 
Georgian Polyphonic Singing, also insured 
by UNESCO.  

Now you know why.  Explore Batumi and 
share it. 

with all the lighting, straight out of a fairy tale. 
Batumi is also famous for its museums, 

galleries, theatres and more, including 
names such as the Puppet and Youth State 
Theatre and the Batumi Art Centre. There 
is a beautiful botanical garden in the city. 
Spread over more than 110 hectares, it has 
a collection of more then two thousand 
tree species. So, if you are looking for urban 
pleasures,  with a mix of natural and man-
made beauty, then Batumi should be on top 
of your list.

Another big advantage of Batumi is its 
combination of the sea with mountains. 
Sarpi, Kvariati, Gonio, Batumi, Mtsvane 
Kontskhi and Kobuleti beaches are some 
of the favourite places of the tourists, with 
pebble beaches and warm sea. The four 
protected areas here are a must-see for 
both local and foreign tourists. This feature 

For tourists looking for 
urban pleasures set in a 

charming old world vibe, 
Batumi should be on top of 

the must-visit list 
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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

Young patients’ dreams take to the skies

Air Arabia, the Middle East and North 

Africa’s first and largest low-cost 

carrier (LCC) announced that starting 

4 July 2017, Hargeisa will be the 

newest African destination added to its 

growing international network. 

Air Arabia marked its entry into the 

African market in 2004, and currently 

serves six destinations across Egypt, 

Sudan and Kenya from its main hub in 

Sharjah. The new flights to Hargeisa, 

Somaliland will operate twice a week, 

on Tuesdays and Fridays, departing 

Sharjah International Airport (SHJ) at 

03:45 hours, and arriving at Hargeisa 

Egal International Airport (HGA) at 

06:15 local time. The return flight will 

depart Hargeisa at 06:55, landing in 

Sharjah at 11:25 local time.

Hargeisa, currently undergoing a 

Two young Egyptian children, 

Mahmoud and Jana, who are currently 

patients at the 57357 Children’s 

Cancer Hospital in Egypt, have 

realized their dreams of taking to the 

skies, thanks to an initiative by Air 

Arabia staff.

The ‘Hope is a waking dream’ 

initiative, undertaken in the spirit of 

the holy month of ramadan, and in 

line with the UAE’s ‘year of Giving’ 

drive, saw Air Arabia staff flying in 

the two young dreamers to Sharjah, 

where they got the chance to live a 

day in the life of an Air Arabia Pilot 

and flight attendant. 

A number of staff working for Air 

hargeisa joins air arabia’s growing  
african network

rapid transformation focussed on 

economic growth and development, 

has an estimated population of 

1.2 million people and is a vibrant 

commercial centre and a hub for the 

Arabia, are frequent visitors to the 

hospital, and upon meeting Mahmoud 

and Jana there, took the initiative to 

bring ‘Hope is a waking dream’ to life. 

The 57357 Children’s Cancer 

Hospital in Egypt was established 

in 2007 with the mission to provide 

children with cancer with the highest 

quality family-centred care, and a 

chance for cure, free of charge and 

without discrimination. The hospital 

ranks the world’s largest in terms of 

capacity, which currently stands at 

320 beds.

For more information on the 57357 

hospital, please visit: www.57357.org

#yearOfGiving

Yerevan soars as popular holidaY 
destination for gcc families

likes of backpackers and the more 

adventurous traveller.

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest low-

cost carrier (LCC), commenced 

operations to Armenia in 2013 and, 

today, flies to yerevan four times 

a week from Sharjah. Flight times 

are approximately three-hours, 

with the route being served by an 

Airbus A320.

In addition to flights, the carrier’s 

tour operating division, Air Arabia 

Holidays, also offers holiday 

packages at affordable rates, while 

maintaining a level of flexibility that 

allows passengers to tailor their trip 

to their unique requirements.

Armenia is fast proving to be 

a popular destination for GCC 

families, especially Indian citizens 

living in the Gulf, thanks to the 

latest visa-on-arrival policy that 

the country implemented earlier 

this year. 

Armenia appeals to a wide 

spectrum of holiday-goers, from 

thrill seeking adventurers to those 

looking for more family-orientated 

trips, yerevan is an exciting 

destination for many groups. 

Situated at the centre of the 

natural beauty that is the Caucasus 

Mountain region, Armenia’s 

natural surroundings make it a 

highly attractive option for the 

A country steeped in history, 

Armenia features landscapes 

that are punctuated with breath-

taking mountains, forests, lakes 

and waterfalls. With historic 

sights and ancient architecture 

also among its many appeals – as 

well as having one of the oldest 

continuously-inhabited cities in the 

world – Armenia offers countless 

sightseeing opportunities and 

cultural experiences, making it 

a unique holiday destination for 

GCC residents.

Air Arabia currently operates 

flights to 125 destinations in 35 

countries from five hubs across the 

Middle East and North Africa.

Two weekly flights connecting Sharjah and Hargeisa starting July 4th

 Indian nationals with a GCC residence visa enjoy hassle-free travel to Armenia 

 Air Arabia flies to yerevan four times a week

construction, retail and precious stone-

cutting sectors.Air Arabia currently 

operates flights to over 130 routes 

across the globe from five hubs located 

in the Middle East and North Africa.
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cALL centre

thiS 400-M Long LAKe iS LoCAteD 129 KM 
FroM ALMAtY in the tiAn ShAn MountAinS

 KaInDY LaKe, KazaKHstan 

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

Isfahan 

+98 31 36650300

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

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

paKIstan

Karachi

+92 21 111 272 242

aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 بحيرة كيندي، كازاخستان 
تقع هذه البحيرة التي يبلغ طولها 400 متر على 

بعد 129 كم من مدينة ألماتي بجبال تيان شان

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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المسافرين الذين يتطلعون لالقتراب من 
الطبيعة عبر مغامرات ورياضات في قلب 
البيئي  بتنوعها  الغنية  والجبال  الغابات 

والحيوي والمناظر الطبيعية اآلسرة. 
واستهلت العربية للطيران، أول ناقلة 
األوس��ط  الشرق  في  التكلفة  منخفضة 
في  أرمينيا  إلى  رحالتها  افريقيا،  وشمال 
رح��الت  أرب��ع  ال��ي��وم  وتسير   ،2013 ع��ام 
العاصمة  إل��ى  ال��ش��ارق��ة  م��ن  اسبوعيًا 
إلى  الرحلة  وتستغرق  يريفان.  األرمينية 
متن  على  ساعات  ثالث  يقارب  ما  يريفان 
للطيران  العربية  اسطول  طائرات  إحدى 

 .A320 من طراز
العطالت  للطيران  العربية  ذراع  ويقدم 
والتنقل  اإلقامة  تشمل  متكاملة  عروضًا 
لتلبية  عالية  ومرونة  معقولة  بأسعار 

اقباالً  يريفان  األرمينية  العاصمة  تشهد 
التعاون  مجلس  دول  قبل  م��ن  الف��ت��ًا 
الهندية  الجالية  من  وخصوصا  الخليجي 
الميسرة  الدخول  إج���راءات  ُبعيد  وذل��ك 
مطلع  المحلية  السلطات  اتخذتها  التي 
الدخول  تأشيرة  منح  عبر  الحالي  العام 

بمجرد الوصول إلى المعابر الجوية.
أرمينيا منتجًا سياحيًا متكاماًل  وتقدم 
السياح  من  واسعة  لقطاعات  ومتنوعًا 
أو  ال��م��غ��ام��رات  ع��ش��اق  م��ن قبل  س���واء 
فيما  عائلية،  إج���ازة  بقضاء  الراغبين 
ترفيهية  خيارات  يريفان  العاصمة  تقدم 

وسياحة وثقافية متنوعة.   
الخالبة  بطبيعتها  أرمينيا  وتمتاز 
كونها تقع في قلب منطقة جبال القوقاز 
اهتمام  الخالبة  تضاريسها  وتستقطب 

المسافرين.  احتياجات 
فائقة  بجماليات  الطبيعة  وتفيض 
ف���ي أرم��ي��ن��ي��ا ال��ت��ي ت��ح��ت��ض��ن أرض��ه��ا 
والشالالت.  والبحيرات  والغابات  الجبال 
جمالية  التاريخية  المواقع  تعانق  فيما 
الفريد،  بمعمارها  تمتاز  والتي  الطبيعة، 
ك��م��ا ت��ض��م أرم��ي��ن��ي��ا واح����دة م��ن أق��دم 
من  تخلو  ل��م  التي  العالم  ف��ي  ال��م��دن 
االقبال  وي��زداد  العصور.  عبر  ساكنيها 
على هذه الوجهة بين مواطني ومقيمي 
موسم خ���الل  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س   دول 

 العطالت الصيفي. 
ه���ذا وت��ش��غ��ل ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ي��ران 
35 بلدًا من  120 وجهة في  رحالتها إلى 
األوسط الشرق  في  تنتشر  مراكز   خمس 

 وشمال افريقيا. 
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هرجيسا وجهة العربية للطيران الجديدة ضمن 
شبكتها المتنامية في افريقيا

العاصمة األرمينية وجهة سياحية رئيسية 
للعائالت من دول مجلس التعاون الخليجي

رحلتين اسبوعيًا من الشارقة ابتداًء من 4 يوليو القادم

العربية للطيران تحلق أربع مرات اسبوعيًا الى يريفان

ناقلة  واك��ب��ر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
اقتصادية في الشرق االوسط وشمال افريقيا عن 
ضمن  االفريقية  وجهاتها  إلى  هرجيسا  انضمام 
الشبكة الدولية للناقلة، وذلك ابتداًء من الرابع 

من يوليو المقبل. 
في  عملياتها  للطيران  العربية  واستهلت 
تخدم  فيما   ،2004 عام  منذ  االفريقية  السوق 
وكينيا  والسودان  مصر  في  وجهات  ست  حاليًا 
وسيتم  الشارقة.  في  الرئيسي  مركزها  من 
بمعدل  صوماليالند  هرجيسا،  رحلة  تشغيل 
حيث  والجمعة،  الثالثاء  أيام  اسبوعيًا،  رحلتين 

مرضى صغار يحلقون مع أحالمهم في األجواء

طفالن من مستشفى 
أطفال السرطان 57357 في 

مصر يتمسكان بقوة األمل

تمكن الطفالن محمود وجنى، اللذين 
يتلقيان العالج حاليًا في مستشفى سرطان 

األطفال 57357 في مصر، من تحقيق أحالمهما 
في التحليق في األجواء من خالل مبادرة تقدم 

بها فريق عمل العربية للطيران. 
وتأتي مبادرة “باألمل تتحقق األحالم” انسجامًا 
مع روح العطاء في شهر رمضان المبارك وقيم 
“عام الخير 2017” في اإلمارات. وقام فريق من 

العربية للطيران بتحقيق تطلعات طفلين 
حالمين عبر اصطحابهما من مقر المستشفى 

 في مصر إلى الشارقة، ليعيشا عن قرب
  يوميات طياري العربية للطيران وكذلك 

فريق طاقم الطائرة. 

وقد تعّرف مجموعة من موظفي العربية 
للطيران، الذين يقومون بزيارات متكررة 

للمستشفى، على الطفلين محمود وجنى، 
ومن هنا انطلقت فكرة مبادرة “باألمل تتحقق 

األحالم”. 
وقد تأسست مؤسسة مستشفى أطفال 

السرطان 57357 في مصر في عام 2007. 
وتسعى المستشفى إلى تقديم الرعاية 

بمستويات متقدمة لمرضى السرطان من 
األطفال، وتضع مفهوم الرعاية األسرية ضمن 

أولوياتها. كما تحرص المستشفى على تقديم 
فرص العالج من دون مقابل وإتاحة فرص العالج 
من دون تمييز. وتعتبر المستشفى األكبر في 

العالم من حيث طاقتها االستيعابية التي 
تصل حاليًا إلى 320 سريرًا. 

لمزيد من المعلومات عن مستشفى 
57357 يمكن زيارة الموقع اإللكتروني 

www.57357.org

#عام_الخير

تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي في 
تمام الساعة 03:45 لتحط في مطار هرجيسا 
الدولي في تمام الساعة 51:60 06:15 بالتوقيت 
هرجيسا  من  العودة  رحلة  تقلع  فيما  المحلي. 
الشارقة  إلى  وتصل   06:55 الساعة  تمام  في 

في تمام الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي. 
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
العربية للطيران: “تمنح مدينة هرجيسا لزوارها 
كل  في  والمعاصرة  األص��ال��ة  بين  تمزج  تجربة 
شارع وكل جادة وهي توفر لزوارها كل ما يمكن 
لمراكز تسوق  تراثية  أسواق  له من  يتطلعوا  أن 

التي  الوجهة  ه��ذه  اضافة  ويسعدنا  وغيرها. 
كوجهة  هرجيسا  مكانة  تعزيز  في  ستسهم 

سياحية وتجارية لقطاع واسع من الزوار”. 
وتعتبر هرجيسا، التي تشهد تنمية اقتصادية 
كبيرة، مركزًا تجاريًا تنشط فيه قطاعات اإلنشاء 
مجال  في  وتحديدًا  التعدين  وقطاع  والتجزئة 
األحجار الكريمة وهي مدينة حيوية يسكنها 1.2 

مليون نسمة.  
إلى  رحالتها  للطيران  العربية  وتشغل  هذا 
130 وجهة من خمس مراكز عمليات تنتشر في 

الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
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هذه الصفحة: الجانب الحضري من نيروبي
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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

الحديقة.  عن  بعيدة  الغير  الحضرية  الُقرى  حتى 
ستستمتع هنا برؤية وحيد القرن األسود واألسود 
والضباع والفهود، وغيرها العديد من الحيوانات 
األخرى. وألن الحديقة مترامية األطراف فسيتطلب 
منك اكتشاف الحديقة بعض الصبر، لذلك عليك 
في  ويوجد  التجربة.  لهذه  مستعدًا  تكون  أن 
للحياة  شلدريك  ديفيد  مؤسسة  أيضًا  الحديقة 
القرن  ووحيد  الفيلة  بصغار  تهتم  التي  البرية 
التي فقدت أبويها. وتعمل هذه المؤسسة على 
بالحليب  الصغيرة  الحيوانات  هذه  وتغذية  عالج 
الفيلة  هناك  وستجد  لألطفال!  زج��اج��ات  ف��ي 
بركة  أثناء تشمسها في  الضيوف  ُتالطف  وهي 
 الوحل، لذلك يجب أن تحتفظ بمقتنياتك الثمينة 

في حقيبتك.
أن  يمكن  الفيلة،  صغار  على  تعرفت  بعدما 
ال��زراف  لحيوانات  النغاتا  زراف��ة  مركز  إل��ى  توجه 
من  يقرب  لما  مأوى  المركز  هذا  وُيعتبر  االليفة. 

التجول  يحبون  (ال��ذي��ن  روتشيلد  زراف   300

المركز  هذا  لك  وُيتيح  الرئيسي)،  المبنى  في 
المخصصة  النافذة  من  الحيوانات  مع  التفاعل 
لذلك وأنت تحتسي كوبًا من الشاي! ومن هنا، 
يمكنك قضاء بعض الوقت في نزهة رائعة سيرًا 
بيرد  ريفير  غوغو  محمية  خالل  من  األق��دام  على 

سانكتواري القريبة من مركز الزراف.
ليست  الرائعة  البرية  الحياة  أن  الواضح  ومن 
الشيء الوحيد الذي يزدهر في هذه التضاريس 
وإذا  جافا.  بقهوة  أيضًا  الكينية. فتشتهر كينيا 
قلت أن الكينيين يحبون القهوة فسيكون هذا 
فمدينة  بالقهوة.  حبهم  مدى  لوصف  كاِف  غير 
المقاهي  م��ن  كبير  ب��ع��دد  ممتلئة  ن��ي��روب��ي 
عن  فضاًل  ج��اف��ا،  قهوة  ُت��ق��دم  التي  المتنوعة 
المحليون  السكان  إليها  يتوجه  التي  المقاهي 
يجب  وال  البعض.  بعضهم  مع  يتسامرون  لكي 
هاوس،  جافا  نيروبي  مؤسسة  زي��ارة  ت  ُتفوِّ أن 

وجرب مزيجًا من مشروب إيه إيه الكيني واشتري 
ولكي  ع��ودت��ك.  عند  معك  لتأخذها  القهوة 
القهوة، وتعيش  تحصل على كأس مثالي من 
إلى مقهى  الذهاب  يمكنك  السافانا:  أجواء  في 

صالة القهوة.
من  كبيرة  مجموعة  نيروبي  مدينة  وتضم 
حيث  بينها.  من  تختار  أن  يمكن  التي  المطاعم 
عددًا  بالمدينة  حي  كل  في  الغالب  في  يوجد 
مفتوحة  تظل  التي  والمقاهي  المطاعم  من 
هذه  وتتنوع  الصباح.  من  األولى  الساعات  حتى 
المطاعم  إلى  الفاخرة  المطاعم  بين  المطاعم 

الصغيرة، لتناسب كل ذوق وكل جيب.
وباإلضافة إلى المطاعم، ُتقدم مدينة نيروبي 
والعروض  الموسيقية،  الحفالت  من  عددًا  أيضًا 
في  م  ُتنظَّ التي  األدبية  والفعاليات  المسرحية، 
يجعل  ما  وه��ذا  منتظم،  أس��اس  على  المدينة 
النهار.  مثل  تمامًا  صاخبة  هنا  المساء  أوق��ات 
تتميز العاصمة الكينية بتوازن صخبها الحضري 
المقومات  هذه  وكل  الرائعة،  البرية  العزلة  مع 

ستجعلك تشتاق لزيارتها ُمجددًا.  

نيروبي هي مدينة أفريقية 
تقليدية، ولكن مختلفة تماما 

وسوف تعشقها 

ُتسير العربية للطيران 
رحالت طوال األسبوع من 

الشارقة إلى نيروبي
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عندما يتبادر إلى أذهاننا مدينة نيروبي، سنتذكر 
إفريقيا قارة األراضي الشاسعة، ومراعي السافانا 
التي ليس لها نهاية، والحيوانات البرية والقبائل 
رائعة  بتجربة  ستستمتع  نيروبي  وفي  العريقة. 
في الهواء الطلق وسط الطبيعة الخصبة، فضاًل 
الفريد  اإلفريقي  التطور  التعرف على معالم  عن 
من نوعه. إن العاصمة الكينية - وهي المنطقة 
األكثر شهرة عالميًا في الجزء الشرقي من القارة 
إفريقي خالص،  اإلفريقية- هي مدينة ذات طابع 
ولكنها اآلن أصبحت مختلفة تمامًا. فستجد بها 
المباني الشاهقة والمتطورة جنبًا إلى جنب مع 
والُمغتربين  األط��راف،  المترامية  البرية  الحدائق 
المحليين،  السكان  مع  رائ��ع  بشكٍل  يندمجون 
والتطور.  الرقي  مع  تنسجم  القبلية  والتقاليد 
وستشعر بأن كل شيء حولك يقول مرحبًا بكم 
في رحلة سفاري داخل مدينة نيروبي المتحضرة!
ل  ُيفضَّ المدينة،  استكشاف  في  تبدأ  أن  قبل 
النسخة  'ماتاتوس' وهي  تتعرف على شاحنة  أن 
العديد  األجرة. حيث يستقل  المحلية من سيارة 
إلى  تأخذهم  التي  الشاحنة  ه��ذه  الناس  من 
ركوبها  يجعل  ما  وه��ذا  المدينة،  أنحاء  جميع 
انتقال  وسيلة  أي  من  أكثر  لالهتمام  مثيرًا  أمرًا 
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هذه  ركوب  يمكنك  مضى.  وقٍت  أي  في  جربتها 
الشاحنة لزيارة أحد المراكز الثقافية في المدينة، 

وأنصحك بأن تبدأ بزيارة المتحف الوطني.
من  رائعة  مجموعة  المتحف  ه��ذا  في  يوجد 
مزيجًا  وُيقدم  إفريقيا،  إل��ى  ينتمي  ش��يء  كل 
والطبيعية،  والثقافية  التاريخية  المعارض  من 
وبه عناصر تاريخية من كل شيء. إذ تضم قاعة 
ويحتوي  اإلثنية،  العناصر  من  مجموعة  كينيا 
نموذج    900 على  أفريقيا  شرق  طيور  جناح 
يوجد  كما  المختلفة.  الطيور  من  بأنواع  محشو 
هناك، وبه غرفة مخصصة لجمجمة أسالف البشر. 
ويعرض هذا المعرض بعض من أقدم الحفريات 

التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
في  المزدهرة  البوب  ثقافة  على  ولتتعرف 
الفنون,  مركز  إل��ى  التوجه  يمكنك  ن��ي��روب��ي، 
ويضم  تجديده،  تم  سابق  صناعي  مركز  وه��و 
وُي��ق��دم  ال��ف��ن��ي��ة،  ال��م��ن��ازل  م��ن  ال��ع��دي��د  اآلن 
وليالي  تعليمية،  وف��ص��ول  متعددة،   ع��روض��ًا 

ثقافية مفتوحة.

وبعد أن استمتعت بجولة للتعرف على التراث 
لتتسوق  الذهاب  فيمكنك  للمدينة،  الثقافي 
وُيعتبر  المدينة.  في  التجزئة  متاجر  بعض  من 
في  فيوجد  تمامًا:  مختلف  هنا  التسوق  مشهد 
الصاخبة، فضاًل  التسوق  نيروبي عدد من مراكز 
عن األسواق المحلية التي تبيع كل شيء بدايًة 
المقتنيات  إلى  العالمية  التجارية  العالمات  من 
ُتلبي  التي  واإلقليمية  المحلية  والحرفية  الفنية 
من  وغيرهم  المحليين  السكان  احتياجات 
المغتربين والسياح. يمكنك االنخراط في أسواق 
التذكارية  الهدايا  تبيع  التي  المفتوحة  ماساي 

وغيرها من التحف ذات األسعار الزهيدة.

بعدما انغمست في صخب المدينة، قد ترغب 
والحياة  الشاسعة”  “األراض���ي  استكشاف  في 
لن  الحظ،  ولحسن  الشهيرة.  األفريقية  البرية 
تحتاج إلى السفر لمسافة بعيدة جدًا عن نيروبي 
السحاب  ناطحات  أحد  من  النزول  يمكنك  لذلك 
الموجودة بالمدينة إلى مراعي السافانا في أقل 

من ساعة!
وهي  الوطنية،  نيروبي  حديقة  زيارة  يمكنك 
العالم  القليلة في  الوطنية  الحدائق  واحدة من 
المثير  ومن  المدينة.  من  جدًا  قريبة  تقع  التي 
لالهتمام، أن الحيوانات تبدو وكأنها غير مبالية 
أو  الحديقة  في  تهبط  التي  بالطائرات  ُمطلقًا 

الصفحة االفتتاحية: الحمار الوحشي في مراعي السافانا؛ 
الصفحة المقابلة: إطعام الفيلة في مركز ديفيد 

شلدريك للحياة البرية؛ أسفل الصفحة: فندق جيراف 
مانور؛ هذه الصفحة: نيروبي هي موطن الحيوانات مثل 

وحيد القرن واألسد



كتبته:  أنانيا باهل

إلى  جنبًا  الصاخبة  األجواء  لمحبي  المثالي  المقصد  الكينية  العاصمة  تعتبر 
بين  نيروبي  تجمع  الهادئة. حيث  البرية  الحياة  داخل  العزلة  مع جمال  جنب 

األطراف المترامية  البرية  الوطنية  والحدائق  الشاهقة  المعمارية  الهياكل 

جولة في مدينة
نيروبي الخالبة
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ب جرِّ
أرض المغامرة

المائية في غوا،  األنشطة  اكتفيت من جميع  إذا 
المثالي  المكان  ألنها  أنجونا  مدينة  بزيارة  فقم 
شاطئية  الغير  األنشطة  مختلف  ُيقدم  ال��ذي 
التي ُتقام في الهواء الطلق. وُيعتبر لعب الكرة 
هذه  ضمن  من  واألصدقاء  العائلة  مع  الملونة 
األنشطة. ويمكنك الذهاب إلى حلبة أوكسفورد 
أن  يمكن  أنجونا.  في  الموجودة  الملونة  للكرة 
ُتجرب ركوب الدراجات المناسبة لكل الطرق على 
هضبة أنجونا التي ُتعتبر تجربة فريدة من نوعها. 
أو تجربة القفز بالحبال في منطقة الجاذبية، من 

على برج يصل ارتفاعه إلى 25 متر.

شاطئ أجوندا
إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت في عزلة، 
القرية  هذه  تقع  حيث  أجوندا.  في  ذلك  فستجد 
الهادئة الشهيرة بصيد األسماك في جنوب غوا، 
وهي منطقة ساحرة ذات طبيعة نادرة، ومحاطة 
ولذلك  الهند.  ج��وز  وأش��ج��ار  الرملية  باألشجار 
واألكشاك،  المطاعم،  من  الكثير  بها  توجد  ال 
والناس! وشاطئها مثالي لالستمتاع بالقيلولة 

والقراءة وكذلك المشي لمسافات طويلة قبالة 
بحر العرب الذي ليس له نهاية. ولكن كل هذا ال 
ترفيهية  أنشطة  أية  بها  ليس  أجوندا  أن  يعني 

سوى ذلك.
فشاطئ أجوندا لديه الكثير من األنشطة التي 
تجعل السياح منشغلين دائمًا، بخالف الرياضات 
المائية المعتادة مثل الطيران الشراعي وركوب 
وركوب  اليوغا،  دروس  حضور  ويمكنك  األم��واج. 
القوارب حتى منتصف البحر لمشاهدة الدالفين، 
لقضاء  البحر  على  خيمة  استئجار  يمكنك  أو 
موج  إلى  وتستمع  النجوم  فيها  تشاهد  ليلة 
بالسيارة  قصيرة  مسافة  أغوندا  وتبعد  البحر. 
الصاخب. والحياة على هذا  بالوليم  عن شاطئ 
مثالية  لكنها  صاخبة،  تكون  ال  قد  الشاطئ 
بالنسبة ألولئك الذين يسعون إلى االبتعاد قلياًل 

عن الصخب المعتاد في أجوندا.

اكتشف
سالحف ريدلي الزيتونية

ُيعتبر شاطئ أجوندا من أحد شواطئ السالحف 
سالحف  لتعشيش  مكان  بمثابة  وهو  غوا،  في 
إلى هناك  تأتي  التي  الشهيرة  الزيتونية  ريدلي 

أجوا  إلى  تذهب  ان  ُتريد  إذا كنت  بيضها.  لوضع 
في شهر سبتمبر، فيمكنك مشاهدة السالحف 
الوقت،  هذا  في  أجوندا  شاطئ  إلى  تأتي  التي 
وستكون تجربة ممتعة تستحق الزيارة. وإذا كنت 
محظوظًا، ستتمكن من رؤيتها في وهي تحفر 
تعود  أن  قبل  وتدفنه  البيض  تضع  لكي  الرمال 

إلى البحر.

شاطئ بالوليم
هذا الشاطئ هو وجهة الحفالت في جنوب غوا! 
الترفيهية  األنشطة  كافة  الشاطئ  هذا  وُيقدم 
الشاطئية إلى جانب الحفالت الليلية. وهو بذلك 
يمكنك  العالَمين.  في  ما  أفضل  للسياح  يوفر 
االسترخاء في أكواخ على الشاطئ، وأخذ بعٍض 
قضاء  أو  المتوفرة،  المختلفة  المأكوالت  من 
المائية  باألنشطة  االستمتاع  في  الوقت  بعض 
تخصيص  تم  وهناك  والغوص.  التجديف  مثل 
يمكنهم  بحيث  الطبيعة  لمحبي  مميزًا  نشاطًا 
زيارة محمية كوتياجو للحياة البرية وهي ال تبعد 
كثيرًا عن شاطئ بالوليم. وتضم هذه المحمية 
بما  الفريدة،  والطيور  الحيوانات  من  مجموعة 
في ذلك السناجب الطائرة، والظباء ذات األربعة 

البيضاء وغيرها  البطن  قرون، ونقار الخشب ذو 
الكثير. وعادة ما تقدم المطاعم هناك كل مساء 
للضيوف.  والترفيه  الحية  الموسيقية  العروض 
التي تظل مفتوحة  األماكن  ويوجد هناك بعض 

طوال الليل مثل مقهى ديل مار.

انضم إلى
الحفالت الصامتة

الفريدة  الحفالت  بهذه  بالوليم  شاطئ  يتميز 
حيث  سبت،  ي��وم  كل  ُتعقد  والتي  نوعها  من 
يستخدم الحضور سماعات الرأس لالستماع إلى 
إلى  االستماع  يمكنك  صمت.  في  الموسيقى 
موسيقى  من  بدًءا  لديك،  الُمفضلة  الموسيقى 
تختار  أن  يمكن  أو  البوب،  وموسيقى  روك  هارد 
الحضور  عن  بعيدًا  الراقصة  الليلية  الموسيقى 

دون إزعاج أي شخص. 

الصفحة المقابلة: األسواق الليلية التي ال تزال مفتوحة 
حتى الساعات األولى من الصباح وبيع عدد من الحرف 

اليدوية وكذلك الترفيه والموسيقى؛  أعلى هذه الصفحة: 
تشتهر غوا بالمأكوالت البحرية اللذيذة؛ أسفل الصفحة: 

تتمتع غوا بأجواء الحفالت الصاخبة 

ُتسير العربية للطيران 
5 رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى غوا 
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تقع مدينة غوا في جنوب غرب الهند على ساحل 
كيلومتر،  مائة  م��ن  ألكثر  يصل  بطول  البحر 
وتتمتع هذه  الغرب.  العرب من  بحر  وتطل على 
والشواطئ  الذهبية  بالرمال  الصغيرة  المدينة 
 45 الخالبة المشمسة. ويوجد في غوا أكثر من 
غوا  تعتبر  وبذلك  عذبة.  أنهار  وسبعة  شاطئ، 
المالذ الساحلي المثالي لمحبي الشمس والبحر 

والرمال في جميع أنحاء العالم.
تدعو الموجات المتعرجة التي تمتد بطول يصل 
وتتسم  واالس��ت��رخ��اء.  التأمل  إل��ى  ق��دم   8 إل��ى 
رائع  بأنها ُصممت بشكل سياحي  المدينة  هذه 
في  السباحة  فيمكنك  ال��زوار.  احتياجات  يلبي 
بمجموعة  واالستمتاع  الالزوردية،  المالحة  المياه 
الرمل  على  واالسترخاء  المائية،  الرياضات  من 
االنعزال  أو  المكان  الستكشاف  والمشي  البارد، 
الرائع. وليست هذه  الشمس  لالستمتاع بغروب 
أيضًا  يمكنك  بل  هناك،  المتاحة  الخيارات  كل 
وشارع  الصاخبة  الشعبية  األسواق  إلى  الذهاب 
ُتقدم  التي  بالمطاعم  المليء  التجارية  المحالت 
المقاهي  عن  فضاًل  اللذيذ،  غوا  مطبخ  أطباق 
إلى  تنضم  ان  يمكن  أو  المحلية  والمطاعم 
األك��واخ  في  الليل  ط��وال  ُتقام  التي  الحفالت 

الُمقامة على أطراف الشواطئ.
للتنزه  الزوار  أمام  متعددة  خيارات  غوا  ُتقدم 
شواطئ  أربعة  بأفضل  سُنخبرك  ل��ذا  وال��م��رح، 
كل  بتجربة  لتتمتع  غ��وا،  في  ال��زي��ارة  تستحق 
وسنعرض  الرائعة،  الشواطئ  هذه  ُتقدمه  ما 
تحب  كنت  إذا  حتى  الترفيه  خيارات  كافة  عليك 
إذا  أو  الشمس  تحت  الشاطئ  على  االستلقاء 
في  الراقصة  الحفالت  إلى  االنضمام  ُتحب  كنت 

المساء تحت أضواء النجوم.

شاطئ باجا
المواقع  أح��د  ه��و  الشمالي  ال��ش��اط��ئ  وه���ذا 
السياحية األكثر زيارة في الدولة، وهذا ما يجعله 
مليء بالسياح في موسم الذروة حتى الساعات 

األولى من الصباح.
الرياضية  بمغامراتها  باجا  مدينة  تشتهر 
بتجربة  أنصحك  لذا  النابضة،  الليلية  وحياتها 
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الصفحة االفتتاحية: ساحل غوا – المدينة التي تضم أكثر 
من 45 شاطئ؛ هذه الصفحة: أسواق السلع االستهالكية 

في غوا التي تجذب الكثير من السياح؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: شاطئ بالوليم؛ أسفل الصفحة: توفر شواطئ 

غوا عدداً من الرياضات المائية، بما في ذلك التزلج الهوائي

وتصطف  الشاطئ.  ه��ذا  ت��زور  عندما  كليهما 
الشاطئ.  على  الملونة  والكراسي  المظالت 
التي  والمطاعم  المقاهي  الشاطئ  في  ويوجد 
اللذيذ  الطعام  م��ن  تنتهي  ال  خ��ي��ارات  ت��ق��دم 
تتناولها  أن  يمكن  التي  المتنوعة  والمشروبات 
عندما تسترخي أمام البحر. كما يمكن أن ُتجرب 
على  التزلج  مثل  الممتعة  المائية  األنشطة 
وركوب الدالفين  ورحالت  الهوائي،  والتزلج   الماء، 

 الموزة المائية.
حفالت  أح��د  إل��ى  تنضم  أن  ح��اول  الليل،  في 
الراقصة  الحفالت  وتعتبر  الُمقامة.  الشاطئ 
غوا،  في  ُتقام  التي  الحفالت  أشهر  من  باجا  في 
وتيتو  بريتو،  رقصات  بين  الحفالت  هذه  وتتنوع 
الشاطئ  على  الترفيه  أجواء  وتستمر  ومامبو. 
من  فريدة  تجربة  لتخلق  والليل  النهار  ط��وال 
حيث  مرة،  ألول  المدينة  يزور  لمن  خاصة  نوعها 
ُتعزف هناك الموسيقى النابضة، وُيقدم الطعام 
الممتعة  األنشطة  من  العديد  وتوجد  الشهي، 

التي ُيشارك بها الكثير من الزوار.

تسوق
بازار ماكي ساترداي نايت

الُمقامة  الترفيهية  بالعروض  استمتعت  بعدما 
الرائع  البازار  هذا  زيارة  تنسى  ال  الشاطئ،  على 
الذي يقع على نهر باجا. ُيقام هذا البازار في أيام 
فصاعدًا،  مساًء  السادسة  الساعة  من  السبت 
تبيع  ال��ت��ي  ب��األك��ش��اك  ال��س��وق  ه��ذا  ويمتلئ 
المحلي  والحلي  الُتحف  من  متنوعة  مجموعة 
والحرف اليدوية، جنبًا إلى جنب مع العروض التي 
يقوم بها الفنانين، البهلوانات، والسحرة. ويوجد 
الحفالت  فيها  ُتقام  للرقص  قاعة  أيضًا  هناك 

الموسيقية الحية واألغاني حسب الطلب.

شاطئ أنجونا
الالمريت  بتكوينات  المنطقة  ه��ذه  تشتهر 
الصخرية الحمراء، حيث تحظى المنطقة بشعبية 
والمسافرين  طويلة،  فترة  منذ  المقيمين  بين 
عادًة  يتوجهون  الذين  المتوسطة،  الطبقات  من 
لذلك،  المياه.  بجمال  ليستمتعوا  الشاطئ  إلى 

ازدحامًا  أقل  الشاطئ  هذا  أن  من  الرغم  على 
الموجودة في شمال غوا،  األخرى  الشواطئ  من 
حيث  االحتفال،  بثقافة  متمسكًا  ي��زال  ال  فإنه 
عروض  مثل  الترفيهية  الفعاليات  فيه  ٌتقام 
وحفالت  الموسيقية،  والحفالت  بالنار،  اللعب 
حتى تستمر  ما  غالبا  التي  القمر  اكتمال   ليلة 

 شروق الشمس.
األنشطة  من  الكثير  أيضًا  النهار  في  ويوجد 
الترفيهية، وستجد بالقرب من الشاطئ العديد 
والسبا  اليوغا  ومراكز  والمطاعم  المقاهي  من 
بالحياة  المنطقة  وتنبض  ذل���ك.  ش��اب��ه  وم��ا 
بشكٍل خاص كل يوم أربعاء، عندما ُيقام سوق 
السلع االستهالكية الذي يبيع الهدايا التذكارية، 
الملونة  والمالبس  التقليدية  والمجوهرات 
ويظل  ذلك.  من  وأكثر  والحلي  واالكسسوارات 
وإذا  الشمس.  غ��روب  حتى  ُمقامًا  السوق  هذا 
السعر،  على  التفاوض  في  مهارة  لديك  كان 

ستتمكن من تنفيذ صفقات شراء رائعة.
من  العديد  ستجد  الشاطئ  محيط  وف��ي 
األماكن التي يجب أن تزورها. فمن األماكن التي 
شابورا،  حصن  غوا  مدينة  في  الزيارة  تستحق 

وكنيسة سانت ميخائيل وقصر ألبوكرك.

حقائق ُمذهلة
  على الرغم من أن غوا هي 
فمعالمها  ساحلية،  مدينة 

فقط  مقتصرة  ليست 
على الشواطئ، إذ ُتغطي 

الغابات حوالي 30 في 
وتمتلئ  المدينة،  المائة من 

بالحيوانات  الغابات  هذه 
الفريدة. والطيور 

  يوجد في مدينة غوا دراجة 
“بيلوتس”،  تسمى  نارية 

الركوب في  ويمكنك 
لتتوجه  الخلفي  المقعد 

إلى المكان الذي تريده عن 
طريق دفع األجرة.



كتبته: حمراء أفروز خان

لكي تقضي عطلة  أربعة شواطئ في غوا  أفضل  لكم  نقدم 
الشمس  في  لالسترخاء  المثالية  الهادئة  الرمال  على  رائعة 

االستجمام بمحبي  الممتلئة  الصاخبة  والشواطئ 

سحر طبيعة 
مدينة غوا

إســـتـــكـــشـــاف
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أعلى هذه الصفحة: مدينة اسطنبول الجميلة؛
 أسفل الصفحة: اللوحات الخزفية الشهيرة التي

 ُتباع في إسطنبول؛ أعلى الصفحة المقابلة: األكشاك 
الموجودة عند مدخل البازار الكبير؛ أسفل الصفحة: 

المصابيح التركية 

الشهير. ومن المستحسن أن تأتي إلى هنا 
لكي تذهب إلى البازار الكبير يمكن أن تمشي 

من ساحة السلطان أحمد إلى أن تصل إلى 
هناك، أو يمكن أن تستقل الترام إذا كان 

الطقس قارسًا. وقد ُبني البازار الكبير بين عام 
1455 وعام 1460، وهو واحدًا من أقدم (وأكبر) 

البازارات في العالم، ويضم البازار جميع أنواع 
المنتجات الغريبة بدايًة الجلود واألحجار الكريمة 

والفضة والمجوهرات وحتى السجاد والحرير 
وأكثر من ذلك. وعندما تصل إلى السوق 

فمن المستحسن أن تأخذ جولة قصيرة في 
سوق التوابل الذي يضم كل التوابل الغريبة 

واألعشاب العطرية التي يمكن أن تتخيلها.

بعد الظهر
األسعار  على  التفاوض  م��ن  تنتهي  أن  وبعد 
والتسوق في الممرات المتعرجة للبازارات، يمكن 
لكي  البسفور  مضيق  في  بحرية  جولة  تأخذ  أن 
تستمتع بمنظر بانورامي ساحر للمدينة. وستمر 

والحصون،  الفريدة  بالقالع  البحرية  جولتك  أثناء 
وسُتشاهد  الجميلة،  الجسور  تحت  وسُتبحر 
مضيق  عبر  تسير  وه��ي  المتعرجة  ال��ق��وارب 
وهذا  وأوروب���ا،  آسيا  بين  يربط  ال��ذي  البسفور 

المشهد وحده يستحق ثمن التذكرة!

في المساء
يمكن أن تقضي سهرتك المسائية في التجول 
اسطنبول  مدينة  بوسط  تقسيم  ساحة  أسفل 
النصب  تقسيم  ساحة  ف��ي  وي��وج��د  الحديثة. 
التذكاري للجمهورية، وربما يكون هذا هو المكان 
الجميع  يأتي  حيث  المدينة،  في  أهمية  األكثر 
مثل  والحفالت  بالمناسبات  لالحتفال  تقريبًا 
الترفيهية والحفالت  ليلة رأس السنة والعروض 
تجربة  ُتفوت  أال  يجب  العامة. وهناك  الموسيقية 
أيضًا عددًا  الساحة  اللذيذ. وتضم  الشارع  طعام 
من المحالت التجارية التي تبيع الهدايا التذكارية 
عندما  معك  تأخذها  أن  يمكن  التي  الجميلة 

تعود إلى بلدك. 

ُتسير العربية للطيران 
7 رحالت في أسبوع من 
الشارقة  إلى اسطنبول
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اليوم الثاني

في الصباح
ال تكتمل زيارتك لمدينة اسطنبول بدون 

زيارة البازار الكبير أو سوق غراند بازار العالمي 

الغروب.  مشاهدة  من  ُيمكنك  ال��ذي  المثالي 
بأنها  اسطنبول  ف��ي  الليلية  الحياة  تتسم 
كبير  ع��دد  هناك  يوجد  حيث  للغاية،  حيوية 
ومقاهي  المكشوفة  وال��ن��وادي  المطاعم  من 
والتي  السفلية  الطوابق  في  الموجودة  الجاز 
وأنصحك  للغاية.  مستمتعين  ستجعلكم 
البوهيمية  بيوغولو  منطقة  إل��ى  ب��ال��ذه��اب 
في  الموجود  الترفيهي  بالجانب  تحظى  لكي 
المدينة. ولكي تتناول العشاء، يمكن أن ُتجرب 
أرمني  مطعم  وه��و  ب��ون��ك��وك.  غ��ورم  مطعم 
من  متكاملة  مجموعة  وُيقدم  تقليدي،  تركي 

المأكوالت التركية الشهية.
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 الصفحة االفتتاحية: لقطات من داخل المسجد األزرق؛
 هذه الصفحة: جزء من قصر توبكابي؛ أعلى الصفحة 

 المقابلة: لقطة من شارع حي بالت؛ أسفل الصفحة:
 برج جاالتا؛ 

في الصباح
قررت أن أبدأ يومي األول في إسطنبول بزيارة 

كنيسة سيسترن. وُيعتبر هيكل هذه 
الكنيسة الُمقام تحت األرض مثاالً كالسيكيًا 

للهندسة المعمارية القديمة الُمذهلة فضاًل عن 
الخبرة الهندسية. ومن الرائع أن نرى كيف تحمل 

أعمدة الكنيسة التي تبلغ 336 عمودًا عمالقًا 
القبة الضخمة التي تقع مباشرة تحت ساحة آيا 

صوفيا وساحة السلطان أحمد، مما يجعلها 
تجربة سريالية ليس لها مثيل خاصة لمن يزور 

المدينة للمرة األولى.
على الجانب اآلخر من مدخل كنيسة 

سيسترن يوجد مسجد ومتحف آيا صوفيا الذي 
ُيعد واحدًا من أعظم الهياكل في العالم. وقد 

تم بناء هذا الصرح العريق في األساس بتكليف 
من الملك قسطنطين قبل ألف سنة، وُتعتبر 

هذه األعجوبة المعمارية اآلن واحدة من أعظم 
المتاحف على مر العصور. وُتغطي الجداريات 

الرائعة والفسيفساء الفريدة سقف وقبة هذا 
المتحف الرائع التي ترتفع ألكثر من 55 متر.

ويوجد بجوار مسجد ومتحف آيا صوفيا مسجد 
المسجد  باسم  أيضًا  المعروف  أحمد،  السلطان 
األزرق. على الرغم من أن مسجد السلطان أحمد 
هو مسجد للعبادة، إال أنه مفتوح للسياح (إال في 
حذائك  تترك  أن  تنسى  ال  ولكن  الصالة)،  أوقات 
حجاب  ارتداء  النساء  على  ويجب  المسجد،  خارج 
لتغطية الشعر. وُيعتبر مسجد السلطان أحمد 
وهذا  العالم.  في  المساجد  أجمل  من  واح��دًا 
المسجد فعاًل يستحق الزيارة، حتى لو قمت فقط 

برؤية السجاد الرائع الذي يغطي األرضيات.

بعد الظهر
التاريخية  األماكن  من  عدد  بزيارة  قمت  وبعدما 
وقت  كان  الرائعة،  المعالم  وشاهدت  العريقة 
الغداء قد حان تقريبًا. لذلك قررت أن أتوجه إلى 
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اليوم األول
الذي  كوفتيسيسي،  أحمد  السلطان  مطعم 
يبعد عن شارع ديفان يولو مسافة صغيرة سيرًا 
هو  المطعم  هذا  أن  أعرف  وكنت  األق��دام.  على 
يفوق  المحليين  السكان  عدد  ألن  جيد  اختيار 
وأنصحك  واحد!  إلى  اثنين  بنسبة  السياح  عدد 
سلطة  م��ع  ال��ُم��ق��دم  المشوي  اللحم  بتجربة 
الحارة.  الطماطم  وصلصة  البيضاء  الفاصوليا 
من  تمكنت  االمتالء  لحد  الغداء  تناولت  بعدما 
الفندق  إلى  العودة  في  رغبتي  على  التغلب 
ذلك  من  وب��دالً  القيلولة،  وق��ت  في  أن��ام  لكي 
هذا  ويقع  العظيم.  توبكابي  قصر  إلى  ذهبت 
ويعود  الجزيرة،  شبه  حافة  على  الكبير  القصر 
طرازه إلى طابع المدينة القديمة. ويضم القصر 
بالكنوز  المليئة  المتاحف  من  العديد  أيضًا 
الُمرصع  توبكابي  خنجر  ذلك  في  بما  القديمة، 

بالمجوهرات.

في المساء
في  األشياء  وأرقى  أجمل  من  هو  الغروب  وقت 
الوقت  بعض  قضاء  يمكنك  بحيث  المدينة، 
أن  يمكن  أو  الغروب،  أثناء  الشمس  لمشاهدة 
تتميز بموقعها  التي  المقاهي  أحد  تجلس في 
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ُيعرف عن مدينة اسطنبول بأن عمرها يزيد عن ألفي عام، وهذا يعني أن اسطنبول قد تكون واحدة 
من أقدم المدن في العالم، ولكنها أيضًا من أكثر المدن الشهيرة في العالم. وتمتد المدينة التركية 
والبحر  مرمرة  بحر  بين  أوروبا  في  واآلخر  آسيا  في  منها  جزء  يقع  كما  البسفور،  على مضيق  العريقة 
األسود، وبذلك  اسطنبول أفضل ما في القارتين. تأسست مدينة إسطنبول في عام 660 قبل الميالد، 
وسرعان ما شهدت تطورًا كبيرًا لتصبح مدينة قوية، وهذا ما جعلها مطمعًا للكثير من الغزاة الذين 
يرغبون في االستيالء عليها. وُخصصت اسطنبول على مر العصور للتجارة وشركات األعمال وهذا ما 
العالم،  أنحاء  جميع  من  الزوار  من  للكثير  جاذبة  مدينة  اسطنبول  تزال  ال  مستمر.  تقدم  في  جعلها 
لتركيا،  والتاريخي  والثقافي  االقتصادي  المركز  ُتشكل  اليوم  أنها  أهمها  من  لعل  مختلفة  ألسباب 
باإلضافة إلى أن هذه المدينة المزدهرة هي وجهة سياحية مثالية ذات مناظر طبيعية رائعة، وهندسة 
معمارية عريقة، ومأكوالت شهية وغيرها الكثير من عوامل الجذب األخرى الموجودة في المدينة. كل هذا 

وأكثر يجعلك تريد زيارة اسطنبول ُمجددًا مرات ومرات!

كتبه:  بول في والترز

العريقة،  المعمارية  وهندستها  الساحرة،  بمناظرها  إسطنبول  تتميز 
المدينة  - ستسحرك هذه  بكثير  ذلك  من  وأكثر  اللذيذة  ومأكوالتها 

أخرى  مرة  إليها  تعود  وستجعلك  التركية 

48 ساعة في

 إسطنبول 

اســتــكــشــاف
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أجيا فندق 
ُنزل آيا صوفيا

أماكن اإلقامة

يقع هذا القصر الذي 
تم تجديده في القرن 

التاسع عشر على 
الجانب اآلسيوي 

للمدينة على ُبعد 
35 دقيقة بالقرب 

من البلدة القديمة. 
ويضم الفندق 

16 غرفة ُمجهزة 
بتصميمات ديكور 

داخلية من تصميم 
فيليب ستارك. 

وتوجد في ُمعظم 
الغرف شرفات 

مطلة على مضيق 
البسفور.

الفندق  يتكون هذا 
الساحر من تسعة 

خشبية  منازل 
بالكروم  مغطاة 

وتعكس  السميك. 

المساكن طراز  هذه 
العثمانية  المنازل 

ُفرشت  القديمة، 
المساكن  هذه 
التركي  باألثاث 

الُمعاصر.
مطعم  يقع 

الخاص  سارنيك 
في صهريج 

روماني تحت األرض، 
ليكون من اجمل 

داخل  المطاعم 
المدينة.
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ومن  المعرفية.  رغبتك  ُتلبي  التي  المتاحف 
العلوم  بلد  ه��ي  روس��ي��ا  أن  أي��ض��ًا  ال��م��ع��روف 
على  التعرف  ف��ي  رغبت  إذا  لذلك  وال��ف��ن��ون، 
متحف  بزيارة  قم  السابقة،  والفنون  العلوم 
الرائعة  الفلكية  بالعروض  المليء  الفضاء، 
لألعمال  وبالنسبة  أيضًا.  لألطفال  المثالية 
تريتياكوف  معرض  إلى  التوجه  يمكنك  الفنية 
لوحة  أل��ف   18 من  أكثر  يضم  ال��ذي  الوطني 

األخرى. الفنية  العناصر  فنية من بين 
المعالم  م��ن  ع��دد  زي���ارة  م��ن  انتهيت  إذا 
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي م��وس��ك��و، ف��ق��د ح���ان ال��وق��ت 
الخارجية  المعالم  من  العديد  على  للتعرف 
الرائعة  الطبيعية  المساحات  مثل  المفتوحة، 
لُبحيرات  زيارتك  ُتصبح  وبذلك  موسكو.  في 
في  الحديقة  هذه  تقع  حتميًا.  أم��رًا  البطريرك 
وعادة  بريسننسكي،  مدينة  مقاطعة  وسط 
بالزوار من جميع  الحديقة مليئة  ما تكون هذه 
يستمتعون  الذين  واألطفال  العمرية،  الفئات 
الجليد  على  والتزلج  الصيف  ف��ي  بالتأرجح 
المدينة  في  ويوجد  الشتاء.  في  البحيرات  في 

المزيد من الخيارات التي ُتمكنك من استنشاق 
تناول  أيضًا  يمكنك  كما  النقي.  الهواء  بعض 
القهوة في أحد المقاهي الموجودة في حديقة 
يمكنك  أو  والترفيه،  للثقافة  المركزية  غوركي 
والتماثيل  الرائعة  المياه  ع��روض  مشاهدة 
نارودوف،  دروزبا  نافورة  في  الموجودة  الذهبية 
في  بالطبيعة  واالستمتاع  المشي  تجربة  أو 
أكبر  ُتعتبر  التي  النباتية  تسيتسين  حديقة 

أوروبا. نباتية في  حديقة 
الترفيه  بمظاهر  موسكو  مدينة  وتتميز 
العصرية  الليلية  الحياة  طبيعة  ُتصورها  التي 
والمطاعم  بالنوادي  مليئة  فموسكو  للمدينة. 
تكون  ما  ع��ادًة  والتي  الليل  طوال  المفتوحة 
ُمزدحمة. ويمكنك قضاء ليلة في فندق كاراوك 
أو  الكاريوكي  موسيقى  إلى  لتستمع  كادريل 
الرائعة  بالمناظر  لالستمتاع  االسترخاء  يمكنك 
من فوق بار سيتي سبيس. واإلضافة إلى ذلك 
يمكنك تذوق الطعام الشهي اللذيذ أو الرقص 
تجربة  أيضًا  ويمكنك  الحماسية،  األنغام  على 
الغسق،  عند  البسيطة  األنشطة  من  المزيد 

ومشاهدة  باتريارشي  جسر  على  المشي  مثل 
بعض  تمنحك  التي  المبهرة  المدينة  أض��واء 
بزيارة معالم  حافل  يوم  بعد  الهادئة  اللحظات 
أوستانكينو  برج  زيارة  أيضًا  يمكنك  موسكو. 
متر،   540 من  يقرب  ما  إلى  طوله  يصل  الذي 
ويقدم مناظر بانورامية ساحرة تكشف المدينة 
الجميلة بأكملها، كما أنه يمنحك فرصة كبيرة 

لياًل. الصور  لاللتقاط 
ما يشغل وقتك  دائمًا  وستجد في موسكو 
تنام، وتظل  ال  التي  المدينة  زيارتك، فهي  أثناء 
فبها  النهار.  وطوال  الليل  طوال  مستيقظة 
مزيج من كل ما هو قديم وحديث، وتجمع بين 
إنها  واالسترخاء.  واالنشغال  والتطور،  التقاليد 
يبحث  ما  كل  تقدم  رائعة  سياحية  وجهة  حقًا 

الجميع.  عنه 

الصفحة المقابلة: شارع نيكولسكايا؛ أسفل الصفحة: 
ركوب حول القصر الكبير، كولومينسكوي، بالقرب من 

موسكو؛ هذه الصفحة:  قصر الكرملين الكبير

ُتسير العربية للطيران 
4 رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى موسكو
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مكانة  ذات  بأنها  الروسية  العاصمة  تمتاز 
وثقافي كبير فضاًل  تجاري  ولها مركز  سياسية 
تحمل  التي  وأجوائها  العريق  تاريخيها  عن 
جزًءا  موسكو  كانت  التناقضات.  من  مجموعة 
من االتحاد السوفياتي السابق، وأصبحت اليوم 
المدن  أكثر  من  وواحدة  صاخبة،  عالمية  مدينة 
مواكبة  أنها  من  فبالرغم  العالم،  في  تطورًا 
تقاليدها  على  محافظة  الزالت  أنها  إال  للعصر 
العديد  بزيارة  تقوم  فعندما  القديم.  وتراثها 
كل  ستعرف  األثرية،  والمناطق  المتاحف  من 
مظاهر  وستلمس  المجيد.  ماضيها  عن  شيء 
موسكو  في  شيٍء  كل  في  والتقدم  الحداثة 
الصاخبة  وال��ش��وارع  واألس���واق  المباني  مثل 

والمطاعم وحتى أسلوب حياة شعبها.
سيكون  موسكو  ف��ي  جولتك  ب��داي��ة  ف��ي 
وهو  المدينة  وروح  قلب  ت��زور  أن  األفضل  من 
على  ش��اه��دًا  يعتبر  ال��ذي  الكرملين،  مركز 
م���دى ال��ع��ظ��م��ة ال��س��وف��ي��ت��ي��ة ال��ت��ي ان��ه��ارت 
الساحة  ه���ذه  وت��ض��م  ال��م��ط��اف.  ن��ه��اي��ة  ف��ي 
المذهلة المباني  أكثر  من  مجموعة   المركزية 

للجميع! المعروفة   
ُبني  الذي  الكبير  الكرملين  قصر  بزيارة  ابدأ 
من  الرغم  وعلى   .1849 و   1838 عامي  بين 
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الصفحة االفتتاحية: مدينة موسكو؛ هذه الصفحة: 
 إزمايلوفسكي، الكرملين؛ أسفل الصفحة: محطة

 المترو كومسومولسكايا

ال��دول��ة،  تصرف  تحت  أصبحت  اآلن  القصر  أن 
قصر  ويعتبر  للجمهور.  مفتوحًا  م��ازال  لكنه 
المدينة،  في  المتاحف  أق��دم  من  الكرملين 
المجمع،  ف��ي  ق��اع��ات  ت��س��ع  ال��ق��ص��ر  وي��ض��م 
محفوظة  رائ��ع��ة  م��ج��م��وع��ات  ع��ل��ى  وت��ح��ت��وي 
لعدة  تاريخها  يعود  التي  القيصر  خزائن  من 
من  مجموعة  الخزائن  هذه  في  وتوجد  ق��رون. 
والعربات  والدروع  التتويج  ومالبس  المجوهرات 
الكثير  وغيرها  االحتفاالت  وأحزمة  واألسلحة، 
المعالم  ومن  مة.  القيِّ اليدوية  المصنوعات  من 
برج  هو  المجاورة  المنطقة  في  األخرى  الهامة 
بنائه  وراء  السبب  وكان  الكبير.  إيفان  أجراس 
هو تحذير أهل المدينة من األعداء من خالل 21 
هيكل  أطول  البرج  هذا  وُيعد  بالجرس،  نقرة 
في الكرملين إذ يبلغ طوله 81 متر. وبعد ذلك 
الدولة  وقصر  البطريرك  قصر  زي��ارة  إلى  توجه 

أيضًا. المنطقة  الموجودان في 

الساحة  عند  الكرملين  م��خ��رج  وينتهي 
بوابة  برج  خالل  من  األحمر  الميدان  أو  الحمراء 
السيد المسيح المثيرة لإلعجاب. وتستمد هذه 
وهي  “كراسني”  كلمة  من  اسمها  الساحة 
القديمة،  الروسية  اللغة  في  “جميلة”  بمعنى 
الكلمة  وهذه  “حمراء”,  إلى  اآلن  ُتشير  لكنها 
تصف الساحة األسطورية. ويمكنك التجول هنا 
سانت  كاتدرائية  وأهمها  العريقة،  المباني  في 
باسيل الشهيرة ذات القباب الخارجية الملتوية 
من  رائعة  بأشكال  والمزينة  الُمبهجة  وألوانها 
الداخل والخارج. وقد ُبنيت هذه الكاتدرائية بين 
كنائس  تسعة  وتضم   ،1555-1561 عامي 

صغيرة ذات تصميم خاطف لألنظار.
عن  جدًا  بعيدة  ليست  مسافة  على  ويوجد 

حديقة  موسكو،  جنوب  في  الحمراء،  الساحة 
متحف  إل��ى  اآلن  تحولت  ال��ت��ي  تساريتسينو 
المقصود من  الطلق، وكان  الهواء  معماري في 
بناؤها أن تكون مقرًا لإلمبراطورة كاثرين الثانية 
بالحديقة  ويوجد  عشر.  الثامن  القرن  أواخر  في 
مساحة  على  تنتشر  األط��راف،  مترامية  مباني 
هو  الحديقة  ُيميز  ما  أه��م  وم��ن  هكتار،   405

الطبيعية  المناظر  ذات  والحدائق  الكبير  القصر 
والبحيرات والجسور والغابات الكثيفة وغير ذلك 
ما  منذ  مهجورة  الحديقة  هذه  وظلت  الكثير. 
يقرب من قرنين بعد وفاة اإلمبراطورة، لكنها اآلن 

تقدم للزوار لمحة نادرة في حياة ملوك روسيا.
المتاحف  على  التعرف  ُمحبي  من  كنت  إذا 
من  الكثير  موسكو  في  فستجد  التاريخية، 

إنها مدينة رائعة تقدم كل ما 
يبحث عنه الجميع،تجمع بين 

التقليد والتنمية

 األنشطة 
التي يمكنك 

القيام بها
بعض األنشطة الترفيهية األخرى 
التي يجب أن تجربها في موسكو

الروسية الترويكا  ركوب 
جرِّب وسيلة المواصالت التقليدية 
الروسية، من خالل ركوب الترويكا 

وهي عربة خفيفة ذات عجالت 
تجرها ثالثة أحصنة.

الروسي بالباليه  استمتع 
ُيقدم مسرح البولشوي أقدم 

وأرقى المشاهد الفنية الروسية، 
ويعرض حفالت األوبرا وعروض 

الباليه الراقصة. وعليك أن تحجز 
مكانًا هناك في وقت مبكر لكي 

تستمتع بالعروض الفنية الفريدة. 
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كتبته:  روتشا كولكارني

وتطورًا في  تقدمًا  المدن  أكثر  واحدة من  الصاخبة هي  الروسية  العاصمة 
وتقاليدها ثقافتها  مع  يتماشى  الذي  بالشكل  العالم، 

مدينة موسكو
المزدهرة



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

المفقودة المدينة  باسم  وُتعرف  العالم  األكثر شهرة في  األثرية  المواقع  واحدة من  البتراء هي 

منحوتة  الغالب  في  المدينة  ه��ذه  وتبدو 
هياكل  من   85% أن  وُيقال  الصخور،  من 

المدينة موجودة تحت األرض

عام  في  ُبنيت  قد  المدينة  هذه  أن  يعتقد 
من  واح��دة  يجعلها  مما  الميالد،  قبل   312

العالم المدن في  ٣أقدم  ٢ ١
البتراء األثرية،  األطالل 

 \\
 \\
\\

 

ظلت المدينة غير مأهولة بالسكان لمدة 
في  اكتشافها  تم  أن  إلى  قرون،  خمسة 

عام 1812

اس��ت��ك��ش��اف
ال����ت����ج����رب����ة

اس��ت��ط��الع
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األدب  ليسانس  على  طعمة  كريستين  ح��ازت 
الفن  في  الماجيستير  شهادة  ثم  اإلنجليزي، 
“الفن  يكن  لم  الحين،  ذل��ك  وحتى  المعاصر. 
كريستين  اهتمام  موضع  ه��و  ذات���ه”  ح��د  ف��ي 
طعمة، حيث كان بالنسبة لها شكاًل من أشكال 
بأن  شعرت  بعدما  والمدنية،  العامة  المشاركة 
بلدها بحاجة إليها في ذلك الوقت. وقد قطعت 
خدمة  في  كبيرة  مسيرة  اللبنانية  المسؤولة 
الفن منذ ذلك الحين. ارتبطت كريستين طعمة 
المديرة  وه��ي  ع��ام،   25 م��ن  أكثر  منذ  بالفن 
غير  منظمة  وه��ي  أل���وان،  ألشكال  المؤسسة 
والتثقيف  الفني  اإلنتاج  لتيسير  للربح  هادفة 
إدارة  مجلس  عضو  أنها  كما  البحث.  وإع���ادة 
جمعية صحة، وهي جمعية تدعم الفن المعاصر 
هذه  وقتها  معظم  تقضي  لكنها  تركيا.  في 
دورته  في  الشارقة  بينالي  فعاليات  في  األي��ام 
“تماوج”. تتحدث كريستين  الثالثة عشر بعنوان 
الفن  عن  النورس  مجلة  مع  حوارها  في  طعمة 
والتحديات التي واجهتها طوال مسيرتها وأكثر 

من ذلك.

مسيرة في الفن
بيروت  في  المقيمة  طعمة  كريستين  اللبنانية  السيدة  تتحدث 

25 عامًا  ال  رافقتها على مدار  التي  والتطورات  الفنون  عن مجال 
بيناليي  حدث  فعاليات  مع  أخبارها  آخر  إلى  باإلضافة  الماضية، 

للفنانين فرص  بخلق  وإيمانها  الشارقة 

مهرجان  مع  بتعاونك  ُتخبرينا  أن  لِك  هل 
بينالي الشارقة في دورته الثالثة عشر؟

يحمل مهرجان بينالي الشارقة هذا العام عنوان 
األم��واج،  وهبوط  ارتفاع  يعني  وال��ذي  “ت��م��اوج”، 
التعاون  الكثير من مبادرات  وهو محاولة لجمع 
وشبكات العمل المرافقة لبينالي الشارقة. وقد 
هذا  في  للمشاركة  فنان   70 من  أكثر  دعينا 
الحدث الذي يرعى هذا العام أكثر من 30 عمل 
في  الشارقة  بينالي  أيضًا  ويقدم  جديد.  فني 
سيتم  خارجية  أحداث  أربعة  عشر  الثالثة  دورته 
واسطنبول  داكار  في  العام  هذا  طوال  عقدها 
الشارقة  بينالي  أصبح  لذلك،  وبيروت.  اهلل  ورام 
والمستدامة،  العملية  التحتية  للبنية  نموذجًا 

بدالً من كونه حدث منفرد واسع النطاق. 

في  المشاركين  الفنانين  باختيار  قمِت  كيف 
بينالي الشارقة لهذا العام؟

من أكثر األشياء التي ُأركز عليها هي االهتمامات 
الفن  صناعة  وظ��روف  الفنان،  على  ُتؤثر  التي 
وال  عام.  بشكل  العالم  في  ومكانته  به  الخاص 
يوجد لدي جانب واحد محدد للعمل الفني الذي 

أبحث عنه، وال أبحث عن فنان ُمعين. 

هل هناك فنانون ناشئون جذبوا انتباهك؟
الثالثة  الشارقة في دورته  لبينالي  رؤيتي  تدور 
تقديم  خالل  من  التوازن  تحقيق  حول  الرغبة 
إلى  الُمخضرمين  بالفنانين  الخاصة  األعمال 
الذين أعرفهم  الناشئين  الفنانين  جانب أعمال 
مؤسسة  في  به  نقوم  ال��ذي  العمل  خالل  من 
الفرص  بخلق  أؤم��ن  أنني  كما  أل��وان.  أشكال 

جديدة. أفكار  وابتكار  لتطوير  للفنانين 

الصورة: كريستين طعمة (تصوير: طارق ُمقدم)؛
الصفحة المقابلة في اتجاه عقارب الساعة: معرض إمكال 
إيونغاكبا، لوحة روستل 2.0، 2016؛ عبد القادر بن شما، 

لوحة ال السماء وال األرض، 2017؛ جيمس ويب، لوحة 
ثيرنودي، 2016؛ محمود خالد، لوحة النورس الُمحلق بالقرب 

من األرض، 2017 

بصفتك مسؤولة عن حدث فني هام، ما هي 
أكبر التحديات التي تواجهك؟

األفكار  ودع��م  تأمين  أج��ل  م��ن  الكفاح  ُيعتبر 
يشكل  ونزيهة  مستمرة  بطريقة  والمشاريع 
أو  مسؤوالً  كان  س��واء  شخص  ألي  كبيرًا  تحديًا 
يمكن  الظروف  أو صانع مؤسسي. وهذه  منتجًا 
الثقافية  المجاالت  في  العاملين  بين  تجمع  أن 
لتكوين شبكات تعاون جديدة، فضاًل فتح المزيد 

من فرص المشترك أمام الفنانين.

مــؤســســة  ــى  ــل ع أكــثــر  ــرف  ــع ــت ن أن  نــــود 
أشكال ألوان؟

المعاصر من  الفن  ألوان  تدعم مؤسسة أشكال 
“أشغال  منصة  مثل  المبادرات  من  العديد  خالل 
داخلية” متعددة التخصصات: وهذه المنصة هي 
عبارة عن منتدى للممارسات الثقافية، وقد بدأت 
والمعارض.  األفالم  واستضافت   ،2001 عام  في 
تم  عرض  منصة  وهي  الفيديو:  أعمال  ومنصة 
وإنتاج  وتطوير  لدعم   2006 عام  في  إنشاؤها 
المقيمين  والمخرجين  للفنانين  مشاريع  ونشر 
وهو  داخلية:  أشغال  فضاء  وبرنامج  لبنان.  في 
 2011 ع��ام  ف��ي  تأسيسه  ت��م  دراس���ي  برنامج 

ويعفي الدارسين من المصاريف الدراسية. 



الغرف خدمة 

فندق ذي أوبروي أمارفيالز
أغرا، الهند

يقع هذا الفندق على بعد 600 متر من تاج محل، وفي كل 
غرفة بالفندق إطالالت متقطعة على النصب التذكاري لتاج 

محل. ويستفيد جناح كوهينور بأكمله بالمنظر القريب 
لتاج محل. ويمكن للضيوف المشي دون عائق من جناح 

إلى آخر أو يمكن سحب الستائر الحريرية للغرفة لالستمتاع 
بمشاهدة تاج محل.

T: +91 562 2231515

 www.oberoihotels.com

فندق كورينثيا
لندن، المملكة المتحدة

يحتوي هذا الفندق على سبعة أجنحة حصرية مكونة من 
طابقين، وتطل جميعها على بعض المعالم الرائعة لمدينة 
لندن. ويوجد بالفندق "الجناح الملكي" – الذي يمتد ألكثر من 
5000 قدم مربع. وهذا الجناح فريد من نوعه، حيث أنه يقع 

بزاوية 180 درجة ليمنح المقيمين بالفندق إطاللة بانورامية 
على نهر التايمز وعجلة لندن. وتوفر شرفة الجناح المفتوحة 

على السطح إطاللة مميزة على المعالم التراثية في 
ويستمنستر، كما تتمتع الغرفة الرئيسية بهذه اإلطالالت. 

T: +44 (0) 20 7930 8181

www.corinthia.com

ارتفاع 
شاهق

رائع

فندق بالزا أتينيه 
باريس، فرنسا

يضم هذا الفندق قسمين من األجنحة، وهي أجنحة إيفل وأجنحة 
سيغناتور إيفل، وبهما مجموعة من الغرف ذات إطاللة رائعة على 

أكثر معالم باريس شهرة وهو برج إيفل. وتعتبر الغرفة رقم 361 من 
أكثر الغرف طلبًا، ألنها تطل على مبنى برج ايفل بالكامل والذي تبلغ 

مساحته 1400 قدم مربع، وتضم هذه الغرفة حجرة معيشة وحجرة 
نوم وحجرة مالبس وحمام رخامي وأكثر من ذلك (باإلضافة إلى بيانو 

كبير!) وستجد في وسط نافذة كل غرفة إطاللة على برج إيفل.

T:+33 (0)1 53 67 66 67

www.dorchestercollection.com

منظر خالب

أثناء  الشهيرة  المعالم  على  والفريدة  المميزة  اإلط��الالت  بأجمل  استمتع 
الفاخرة الفنادق  بهذه  المريحة  األجنحة  أحد  في  تواجدك 

اذة إطاللة نادرة وأخَّ

airarabia.com
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airarabia.com
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وقفة في مدينة: صاللة
انضم 

سفاري الجبل
انضم إلى هذه الجولة 

المليئة بالمغامرة 
والمتوجهة نحو جبال 

ظفار التي ستأخذك 
إلى العديد من المعالم 

السياحية مثل واحة عين 
رزات، وجبل سمحان وأكثر.

جرب 
موسم الخريف

يحتفل بهذا المهرجان 
في يوليو وأغسطس، 

ويتم عرض الموسيقى 
والرقص، واألغذية 

والحرف  التقليدية، 
 اليدوية وأكثر

 من ذلك.

تذوق 
الَمعِجين

هو الطبق الُعماني 
الشهير الذي ُيقدم 

في المناسبات. يتكون 
الطبق مع شرائح 

من اللحم والتي تم 
تجفيفها وقليها في 

السمن دسمة.

شاهد 
حديقة البليد األثرية
هذه الحديقة المدرجة 

في قائمة التراث 
العالمي لليونسكو 

هي موطن لبعض اآلثار 
المذهلة التي تعود إلى 
المدينة القديمة، ويوجد 
خلفها المحيط الهندي.

airarabia.com
11

airarabia.com
10

12 ساعة طرائف –  لدور القاتل 
الذي يتحدى الموت في 

الفيلم، قضى ثيرون 
ثالثة أشهر في التدريب 

على األسلحة النارية 
ومشاهد معارك مثيرة 

لالهتمام مع نجم 
كيانو ريفز.

1

أسماك الكهوف العمياء 
تمشي مثل الزواحف

تم العثور على نوع من األسماك العمياء والتي ُتسمى “كريبتوتورا ثاميكوال” 
في الكهوف المظلمة في شمال تايالند. وتستطيع هذه األسماك أن تتسلق 

الشالالت وجوانب جدران الكهوف وهي تسير ضد تيار الماء. ويمكن أن تساعد 
هذه األسماك في معرفة المزيد عن تحول الكائنات البحرية إلى حيوانات برية. 

ويقول الباحثون، أن هذا هو أول نوع من األسماك التي تمشي بطريقة “جانبية 
مائلة متتالية”، وهذا يعني أن الساق اليمنى األمامية تتحرك في نفس الوقت 

الذي تتحرك فيه الساق اليسرى الخلفية.

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

تحت العدسة

تشارليز ثيرون

غطاء من نسيج
 العنكبوت في

 نيوزيالندا

تم العثور  في نيوزيالندا 
على حديقة مغطاة 
بنسيج العنكبوت 

الذي يصل طوله إلى 
30 متر تقريبا. ويرجع 

ذلك إلى هروب آالف من 
العناكب الصغيرة من 
مياه الفيضانات، وذلك 
باستخدام تقنية النفخ 

التي يقومون من خاللها 
بإطالق خيوط صغيرة 

في الهواء، وتقوم الرياح 
بتحريكها لتبدو الخيوط 
في شكل مظالت ُتساعد 

العناكب على الهروب 
من األرض.

كهف المياه المذهل  
يضيء ضوء النيون 

األزرق، والشمس  تضيء  
على الماء داخل الكهف. 

يمكنك أيضا العثور 
على القطع األثرية 

التي يعود تاريخها إلى 
العصر الرومان.

1

أخر األعمال – سيتم طرح فيلم التجسس الشقراء الذرية 
”Atomic Blonde” في 28 يوليو الحالي، والتي 

ستحضرها الممثلة األمريكية تشارليز ثيرون، التي تلعب  
دور وكيل سري خالل الحرب الباردة.

االقتباس –  ال يمكنك تعلم أي شيء من أوقات الرخاء 
و الراحة، ألن الخوف والفشل وأوقات الشدة هي التي 

تصنع اإلنسان. 

كهف كامتشاتكا
روسيا

هو كهف جليدي بشكل  
الماء الدافئ المتدفق 

بالقرب من بركان 
ميتنوفسكي. يتميز 

هذا الكهف بسقف رقيق 
يخترق الشمس ويشرق 

من الداخل.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان 
الكهوف 
الُمضيئة 

الرائعة

الكهف األزرق
إيطاليا

القراءة

قائمة الموسيقى  ستطرح المغنية األمريكية النا ديل ألبومها الخامس 
في 21 يوليو بعنوان ”]Lust for Lfid ]ft. The Weeknd“. وكان آخر 

.“Honeymoon” ألبوماتها في عام 2015 بعنوان

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

هبوط أبولو 11 على
 سطح القمر

تحقق في هذا اليوم 
نجاح كبير في تاريخ 
البشرية. فقد أصبح 
نيل أرمسترونغ أول 

رجل يضع قدمه على 
سطح القمر و جابت 

شهرته اآلفاق. وقد 
هبطت سفينة الفضاء 

أبولو 11 وقائد البعثة 
أرمسترونغ والطيار 

باز ألدرين، على سطح 
القمر بنجاح. وعادت 
الى االرض يوم 24 

يوليو. وجمعوا 21.5 
كيلوغراما من المواد 

القمرية للعودة.

إذا كنت في رحالت 
طويلة، يمكنك 

استخدام هذا التطبيق 
لحجز غرفة كبيرة في 

فندق لبضع ساعات 
فقط التخاذ حمام أو أخذ 

قيلولة أو حتى بقية 
قليال. هذا التطبيق 

يتعامل مع العديد من 
الفنادق في جميع أنحاء 

العالم، ويقدم غرف 
بأسعار أقل.

تطبيق  
السفر

يوم في 
التاريخ

20 يوليو 1969

يقدم الكاتب ماثيو 
كويك هذا الشهر 

أحدث مؤلفاته 
وهو كتاب

“the reason 
You Are Alive”



المكان: كيراال، الهند
هو أحد أقدم سباقات القوارب الشعبية في الهند، ويجذب هذا الحدث 

الكثير من المشجعين ومئات من الُمجدفين البارعين في دفع قواربهم 
في تنافس وانسجاٍم تام على نهر بامبا. ويصاحب هذا الحدث احتفاالت 

بالعوامات المائية الرائعة، والقوارب المزينة بشكل كبير، والغناء والرقص 
وغيرها من الفنون المسرحية. يقام السباق على مراحل مختلفة لمختلف 

فئات القوارب، ويخضع المجدفين لتدريٍب صارم طوال عدة أيام قبل الحدث.

8 يوليو

سباق تشامباكوالم للقوارب 

9
airarabia.com

المكان: أبو ظبي، 
اإلمارات العربية 

المتحدة
سُتقام هذه الفعالية 

للمرة األولى في العاصمة 
اإلماراتية من خالل منصة 
عالمية تستضيف أشهر 

الفنانين وصانعي 
السينما في جنوب 

الهند. وسيحضر الحفل 
المئات من الممثلين من 
جنوب الهند بمن فيهم 
آر مادافان، ورنا داغوباتي.

www.siima.in

جدول
الفعاليات

المكان: باريس، فرنسا 
بطولة الغولف هي أقدم بطولة وطنية مفتوحة في أوروبا، سُيشارك 
فيها مجموعة من أفضل الالعبين في العالم. وتم تخصيص مطعم 
وشاشة عمالقة للزوار لكي ُيشاهدوا المباريات على الهواء مباشرًة. 
ويمكنهم أيضا صقل مهاراتهم في لعب الغولف من خالل دائرة 
القيادة التي ستكون مفتوحة خصيصًا لهم. 
www.opendefrance.com

المكان:  المنامة، البحرين
تتجمع عالمة ليغو التجارية الشهيرة للعب األطفال بأكملها من خالل 
هذا الحدث الفريد من نوعه بهدف نشر أجواء من المرح واإلبداع أيضًا، 

فضاًل عن األنشطة المقتصرة على اللعب، واالبتكار وتركيب الُمكعبات. 
سيكون هناك أكثر من 25 ركن مليء بألعاب ليغو ، مثل عقبات حرب 

النجوم إلى غرف أميرة ديزني وأكثر من ذلك، جنبا إلى جنب مع ركن 
ُمشجعي ليغو الُمخصص للكبار.

4 - 8 يوليو

ستاك

1 يوليو

جوائز جنوب الهند 
السينمائية الدولية

8
airarabia.com

7 يوليو 

حفلة فرقة بيوند كرييشن

المكان:  أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
تأتي فرقة الروك الكندّية إلى دبي إلحياء حفلة موسيقية لليلة 
واحدة سيتم فيها عزف بعض اإليقاعات الصاخبة التي يحبها عشاق 
موسيقى الميتال. ومن المحتمل أن يشارك أيضًا في هذا الحدث 
فرقة “فيرديكت” اإلماراتية وفرقة أخرى إضافية.
فرقة “بيوند كرييشن” كندّية وشهيرة ال تفّوتوا حضور الحفل.
www.beyondcreationofficial.com

29  يونيو   

مهرجان أرض الغد

المكان: بيبلوس، لبنان
مهرجان أرض الغد هو أحد أكبر مهرجانات الموسيقى والرقص 
في العالم، والذي سيعقد في بلجيكا. وسيتم بث المهرجان 
مباشرًة في ال بالج دي رويز. وسيتم بث ثالثة عروض رئيسية 
على الهواء مباشرة وسُتقام على مسرح فريد من نوعه، 
وسيكون ذلك بالتزامن مع المؤثرات الخاصة بالعرض الحقيقي. 
www.tomorrowland.com/en/unite

20 - 30  يونيو

مهرجان جرش للثقافة والفنون 

المكان:  جرش، األردن
ستنطلق الدورة ال 32 من هذا الحدث الثقافي السنوي بمشاركة 
مجموعة من الفنانين المحليين والعرب والمصريين والدوليين في 
سلسلة من الحفالت والمسرحيات وعروض األوبرا وغيرها، وسُيقام كل 
ذلك في أطالل جرش المضاءة. وسيشارك هذا العام في هذا الحدث 
النجمة نوال الزغبي وراغب عالمة ونانسي عجرم وعمر عبد اللطيف. 
www.jerashfestival.jo

2 يوليو

فتح فرنسا

26 - 30  يوليو

مهرجان ستراغوستو الدولي لألكل

المكان:  صقليا، إيطاليا
 سُيقدم مهرجان األكل في الشوارع بعض المأكوالت اللذيذة 

للمرة الثامنة. ويقام في ساحة بيتزا ميراتو ديل في البلدة 
القديمة، وبالتالي يمكن للضيوف تناول البانيال، والراسكادورا 

وغيرها الكثير مع االستمتاع منظر بانورامي للبحر.  
www.stragusto.it



القائمة المختصرة 
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يوليو  23 بطرسبرج حتى  السنوي في سان  الدولي  الفنون  سيقام مهرجان 

يتم االحتفال بهذا المهرجان خالل موسم 
شمس منتصف الليل، عندما تكون 

المدينة تقريبًا في وضح النهار

من  سلسلة  من  المهرجان  يتكون 
والفعاليات  األوبرا  وحفالت  الباليه  عروض 

الكرنفاالت وكذلك  الموسيقية 

ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ه��رج��ان ف��ي أم��اك��ن 
ت���اري���خ���ي���ة م���ث���ل م���س���رح م��اري��ان��س��ك��ي 

القصر وساحة 

روسيا البيضاء،  الليالي  مهرجان 
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8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

12  خدمة الغرف
استمتع بالمناظر األكثر 
شهرة من المعالم الشهيرة 
في هذه الفنادق الفاخرة

14  مقابلة
تتحدث السيدة اللبنانية 
كريستين طعمه عن الفنون 
والتطورات التي رافقتها منذ 
25 عاما

24  48 ساعة في ملع 
إسطنبول
سوف تفتنك مدينة 
اسطنبول إلى حد أنك 
ستعود إليها مرة أخرى

42  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44  خريطة 
وجهات العربية للطيران

30  سحر طبيعة  مدينة غوا
نقدم لكم أفضل أربعة شواطئ في غوا لكي 

تقضي عطلة  رائعة على الرمال الهادئة 
المثالية لالسترخاء في الشمس  والشواطئ 

الصاخبة الممتلئة بمحبي االستجمام

18  مدينة موسكو المزدهرة
العاصمة الروسية الصاخبة هي 

واحدة من أكثر المدن نموا في العالم، 
تمشيا مع ثقافتها وتقاليدها

36  جولة في مدينة نيروبي الخالبة
تعتبر العاصمة الكينية المقصد المثالي 
لمحبي األجواء الصاخبة جنبًا إلى جنب مع 
جمال العزلة داخل الحياة البرية الهادئة 
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48 hours in istanbul
 Breathtaking views, majestic architecture,
 delicious cuisine and more, this Turkish
wonderland has it all
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 mesmerising moscow
 One of the most progressive cities in the
 world yet in tune with its traditions, the
Russian capital will leave you awestruck

2017 يوليو   // للـــــــطـــــــيـــــــران  الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

48 ساعة في إسطنبول

هذه المدينة التركية تقدم المناظر الخالبة، 
والهندسة المعمارية، والطعام اللذيذ وأكثر

مدينة موسكو المزدهرة
إنها مدينة رائعة تقدم كل ما يبحث عنه الجميع، 

وتجمع بين التقاليد والتنمية
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