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Dear Readers,

This month, we set out exploring Dubai (page 20), one 

of the most progressive cities in the world. The sky is the 

limit in this part of the UAE, metaphorically and literally, 

with various attractions on offer, including some of 

the world’s tallest skyscrapers, uber-modern shopping 

malls, business opportunities and more. On page 26 is 

Mestia. A quaint, small town of Georgia, it feels like the 

countryside yet is modern in all aspects! Turn to page 32 

for Kathmandu. The capital of Nepal is a charming city, 

with bustling markets, historical monuments, numerous 

trekking options, and of course, activities around the 

majestic Mount Everest. On page 38 is Dublin. The clean, 

green capital of Ireland enchants with its gregarious 

locals, stunning sights, rich history and the hustle and 

bustle of citylife. As always, we hope this issue inspires 

you to travel the world and soak up all that it has to offer!

ON THE COVER
Emirati boys passing 
by graffiti in Dubai.

Photo: Getty Images
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Happy reading,

Editorial Team 

Nawras
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THE SHORT LIST

It features about 30,000 camels 
that are decked up and entered into 
contests, races and more, or sold 

Originally held to attract local camel 
and livestock traders, the fair is now 
a major tourist attraction

Many activities and cultural  
programmes also take place, along 
with stalls selling local handicrafts

PUSHKAR CAMEL FAIR, RAJASTHAN, INDIA

1 2 3
This traditional five-day festival is an annual event, on till November 04
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Where: London,  
the UK
This is the world’s  

longest running  

motoring event as  

well  as the world’s 

largest  gathering  

of veteran cars.  

Hundreds of  pre- 

1905 vehicles will  

start from Hyde Park 

for a 60-mile journey 

to Madeira Drive in 

Brighton.

www.veterancarrun.com

November 17

Jennifer Lopez Live

Where: Dubai, The UAE
The popstar will enthrall the audience at the 

Autism Rocks Arena. Expected to play to a 

packed house of up to 30,000 spectators, 

the Jenny From The Block singer will be 

belting out some of her biggest hits.

Where: Hasselt, Belgium
The festival will take place in a 375 sq m eco- 

thermal pavilion with an average temperature of 

-6°C. Guests will pass by its walls and crevices to 

see breathtaking ice sculptures. Some of the city’s 

major icons will also be reconstructed in ice.

www.ijssculptuur.be

November 18 onwards

Ice Magic Hasselt

Where: Abu Dhabi, the UAE
The first-ever ladies’ professional golf event to take place in 

the emirate, the tournament will feature 126 Ladies European 

Tour players who will be competing on the stunning 

oceanfront course at the Saadiyat Beach Golf Club.

fbmladiesopen.com

November 01 – 04

Fatima Bint Mubarak Ladies Open

November 05

London to Brighton 
Veteran  Car Run
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EVENTS

November 21 – 30

Cairo International 
Film Festival

Where: Cairo, Egypt
This is one of the oldest cultural events in the 

continent. The festival celebrates films from across the 

world, especially the Arab and African regions. Along 

with film screenings, there will be an award ceremony 

and other activities throughout the festival.

www.ciff.org

Where: Kiev, Ukraine
It is considered one of the most outstanding 

works of world musical art. Written in 1935-1936, 

the music drama is based on the famous play of 

the same name by William Shakespeare, but in 

more intensely dramatic contrasts. 

www.opera.com.ua

November 30

Romeo and Juliet

Where: Llubí, Spain
The town square will be full of stalls selling honey, 

beeswax, honeycombs, honey-based soaps, well-

ness products and other items. The event will also 

hold contests such as best dark honey, best clear 

honey and more. You can also buy a number of 

home made cakes, breads and savoury snacks.

November 19

Mallorcan Honey Fair

Where: Munich, Germany
The festival consists of a wide range of activities 

such as music concerts, exhibitions, lectures, cabaret 

and theatre performances and comic acts. There will 

be beautifully lit tents offering various attractions, 

including special Christmas markets.  

www.tollwood.de

November 23 onwards

Tollwood Winterfestival
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SNAPSHOT

12 hours

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

As if a million glittery 

diamonds have been 

washed ashore at 

night, these waves 

are caused by 

phytoplanktons 

—  marine organisms 

that turn their 

chemical energy into 

light energy.

1

Planktons known as 

Dinoflagellate cause 

the phenomenon 

here. The waves 

begin to glow in the 

dark with a brilliant 

blue sparkle because 

of these organisms’ 

bioluminescence.

2
ZEEBRUGGE, 

BELGIUM

As the name 

suggests, these 

are deep-red 

waterfalls found 

in Antarctica. 

Pouring off the 

cliff in the Taylor 

glacier, they were 

first discovered in 

1911. The red tint 

comes from an 

extremely salty, 

iron oxide-diluted 

waterbody. The 

researchers had 

initially attributed 

the colour to 

algae, but now it 

has been proven 

to be due to iron 

oxides in the sub-

glacial lake.

1
MINUTE

GUIDE TO
BLOOD FALLS

NORFOLK, 
THE UK

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

Focus on

2 WAYS
to explore  

Bioluminescent 
Waves

Rainbow Eucalyptus
This unique species of trees has a multi-hued bark that looks 
like it has been painted on externally. The bark sheds  in 
patches throughout the year — revealing a bright green inner 
bark at first, which then darkens and matures into tones of 
blue, purple, orange and maroon all over. As the various 
strips of the bark peel off, different shades are exposed, 
forming a streak of rainbow colours. The trees are found 
mainly in Australia, Tasmania, Papua New Guinea, Indonesia, 
and the Philippines, and may grow up to 150 ft high in their 
native surroundings.

DAY IN 
HISTORY
November 2, 

1947

Also known as OR 

‘Spruce Goose’, it 

was a prototype 

airlift flying boat,  

flown in California, 

the USA. The eight-

engined Hercules 

was the world’s 

largest airplane, 

built and flown by 

Howard Hughes. 

It was intended 

to be used as 

transatlantic air 

transport during 

World War II, 

but couldn’t be 

completed in time.

THE FIRST AND 
ONLY FLIGHT 
OF HUGHES H-4 
HERCULES

TRAVEL APP

Wiffinity

Now you can 

enjoy perpetual 

WiFi connectivity 

– without any 

roaming charges, 

in any part of the 

world. It gives you 

access to thousands 

of WiFi hotspots 

for free. You can 

use it offline and 

download maps.

THE READ

New York Times-
bestselling author 

Marissa Meyer 
brings Renegades 
on November 7.

MUSIC PLAYLIST  After various snake-related teasers on 

social media, singer-songwriter Taylor Swift will finally be 

releasing her sixth studio album, Reputation, on November 10. 

Swift had already released the lead single from the album — 

Look What You Made Me Do — on August 24 this year.

City Stopover: Alexandria
SEE

Fort Qaitbey

It dates back to 

the 1480s. Explore 

its stone-walled 

chambers, climb 

up to the roof for 

panoramic views, and 

visit the museums and 

the planetarium here.

EXPERIENCE 

Bibliotheca Alexandrina 

Located on the shore 

of the Mediterranean 

sea, this is a major 

library and cultural 

centre. It also houses 

a number of museums 

and organises various 

exhibitions.

DO 

Take a stroll at  

the Corniche

A waterfront 

promenade, it is about 

10 miles long, with 

stunning views of the 

sea. It is especially 

enchanting in the 

evening when all lit up.

SHOP 

Souq District

Offering a peek into 

the Egyptian lifestyle, 

this is bustling with 

bakeries, cafes, 

raw-food stalls and 

a number of shops 

selling knick-knacks 

and household items.

NEW RELEASE –  The actor will be seen again 

as Batman in Justice League on November 

16. Batman and Wonder Woman (Gal Gadot) 

recruit a league of superheroes – Aquaman, 

Cyborg and the Flash – to save the planet. 

THE QUOTE – “It doesn’t matter how you 

get knocked down in life... All that matters is 

that you gotta get up.”

TRIVIA – He is the only 

actor to have worn 

Batman as well as 

Superman suits in two 

different films. The latter 

was in Hollywoodland, 

while playing George 

Reeves, the actor who 

played Superman on TV.

Ben Affleck
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ROOM SERVICE

PALAZZO AVINO

RAVELLO AMALFI COAST, ITALY

The five-star deluxe hotel is perched on a 

medieval hilltop village, on one of the cliffs 

— 350 m above the sparkling Mediterranean 

sea. The Palazzo faces some of the coast’s 

most picturesque fishing villages and its 20 m 

outdoor heated swimming pool, situated in the 

lush green gardens, is the perfect extension of 

the same — with the amazing views spanning 

across the sea, the mountains, and the never-

ending horizon.

Via San Giovanni del Toro 28 I-84010 

T: +39 089 818181

www.palazzoavino.com

A dip in 
royalty

Sea-ing a 
vision

In face of 
magic

THE OBEROI UDAIVILAS, UDAIPUR

RAJASTHAN, INDIA

Conceived as a traditional Indian palace, this luxury 

hotel recreates the romance of the Mewar dynasty 

of the bygone era, while offering facilities in keeping 

with the 21st century. The regal property is spread 

over 50 acres of rambling landscape on the banks 

of Lake Pichola. The magnificent outdoor swimming 

pool comes with stunning views of the surroundings. 

Some of the rooms come with private pools, too, so 

guests can soak up the sights in privacy.

Haridasji Ki Magri, Mulla Talai, Udaipur 313 001 

T: + 91 294 2433300

www.oberoihotels.com

HOTEL DU CAP-EDEN-ROC

COURCHEVEL, FRANCE

The heated infinity pool here is one of the most emblematic 

settings on the Côte d’Azur or the French Riviera, gracing 

the southern tip of Cap d’Antibes. Built out of basalt rock, 

the pool overlooks the Mediterranean Sea and offers idyllic, 

panoramic views, from Juan-les-Pins to the Estérel coastline 

and the Lérins Islands. Guests can also take swimming 

lessons from pool attendants or partake of the expertly 

crafted and delectable cocktails while enjoying a swim.

5 rue Emile Allais - Jardin Alpin, 73120

T: +33 4 79 04 01 04

www.oetkercollection.com

IN THE POOL OF LUXURY
Among the world’s most beautiful swimming pools, these charming waterbodies 
further up the extravagance-anté of the hotels with their breathtaking views



INTERVIEW

Ruth Powys-Ganesh had always been 

fascinated by wildlife. Even as a child, she 

loved to see photographs of faraway jungles 

and hear stories of the people who lived 

there. Even though the desire to have a life 

that will take her to all those landscapes 

never really left her, it was a chance meeting 

with conservationist Mark Shand (brother 

of the Duchess of Cornwall) years later that 

really turned it into a possibility. Today, 

Powys-Ganesh travels to distant lands for 

work — in jungles and among wild animals 

(elephants, to be precise). She is the CEO 

of Elephant Family, a non-governmental 

organisation (NGO) on a mission to save 

Asian elephants from extinction. In this 

exclusive chat, Powys-Ganesh talks about 

the NGO, her association with mentor 

Shand and more. 

» How did you get involved with saving 

Asian Elephants?

After graduating, I was house-sitting to 

pay back my student loan. I was involved 

with lots of different charities covering all 

sorts of issues: anti-genocide, anti-slavery, 

immigration and premature babies. My 

path crossed with the founder of Elephant 

Family, Mark Shand, when he was looking 

for someone to get the charity going. This 

was 2004, when the charity was an empty 

room... it was the most exciting empty room 

I’ve ever looked at. The passion for Asian 

elephants grew from there.

» Tell us something about your experience 

of working with Mark Shand?

I was lucky to have sat next to Mark for 

10 years, absorbing his passion for life, his 

wisdom and his approach to making things 

happen. We worked insanely hard and 

would bend the world to our vision. We 

had to burn rocket fuel to get lift off, but 

we got it. Mark made people who didn’t 

care about Asian elephants, care, and 

this happened because his passion was 

infectious and pure. He would take you to 

India on a kind of magical mystery tour. 

One minute you would be in a Maharaja’s 

palace, the next you’d be facing a herd of 

magnificent elephants. 

» You are also involved the Animal Ball. 

Can you tell us how the idea came about?

I was having dinner with designer Waris 

Ahluwalia bemoaning how boring many 

charity galas are. I wanted to do an event 

that didn’t sell tickets or have a live auction 

which everyone dreads, but instead return 

to the grand balls of bygone eras. Truman 

Capote’s Black and White Dance of 1966 

was the inspiration behind the Animal Ball, 

along with New York’s Met Ball. Our Patron 

Waris Ahluwalia is a creative genius and 

someone I love to develop ideas with. He 

came up with the name ‘The Animal Ball’, 

which has been supported by fashion 

houses including Matthew Williamson, 

Chloe, Christian Louboutin and Burberry.

» How did Elephant Parade India evolve?

We brought the event to London in 2010. 

Since then it has gone round the world to 

California, Chiang Mai, Hong Kong, Italy, 

Germany and Singapore. India is home 

to the world’s largest population of Asian 

elephants, so it’s a kind of homecoming.

» Anything you’d like to say about this 

particular cause?

Globally, conservation accounts for just 3 

per cent of charitable giving. The reality is, 

if we lose the Asian elephant, we loose the 

forests and that means life itself is under 

threat. The elephant is our ambassador; it 

is a keystone species to which all life in the 

forests it inhabits is linked. 

AN ELEPHANTINE TASK
Working on various projects to save the Asian elephant from 

extinction, CEO of Elephant Family, Ruth Powys-Ganesh opens 
up about the significance of the species and more

Inset: Ruth Powys-Ganesh; Opposite page 
(clockwise from top): Elephant Parade 
London 2010; Anita Dongre for Elle; 
Masaba Gupta (Image: Anya Claxton)
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DESTINATIONS

Each minaret of the structure 
has four stories, made up of 
149 flights of steps

Situated on the bank of River Musi, 
it is also famous for its surrounding 
markets that sells local art and craft

The structure is a sight to behold 
especially at night when it is 
beautifully lit in different hues

THE CHARMINAR, INDIA
Translated to “four minarets”, the structure was constructed in 1591 and is a popular tourist spot in Hyderabad



ESCAPE

The towering skyscrapers, unique adventures and attractions,
 sprawling malls, promising business opportunities, luxurious
lifestyle — all combine to make the emirate a one-in-a-million

 destination for tourists, pioneers and adventurers alike

DUBAI
TEXT BY MARYAM AL-DABBAGH

Bedazzled by
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ESCAPE

Out of all the world’s cities’ success stories, 

Dubai’s transformation from a sleepy 

port town on the Gulf to the stunning 

metropolis it has become in just a few short 

decades is one of the most impressive in 

the sheer scope of its triumph. From its 

central vantage point on the Gulf at the 

meeting point of three continents — Asia, 

Africa, and Europe — it has become a 

prime hub for business and trade as well 

as leisure and entertainment worldwide. 

Dubai’s history can be traced thousands 

of years back, and through the influence 

of different cultures: from Sassanian and 

Portuguese to the British. This cultural 

mix continues to be the case in today’s 

Dubai too, where an ‘open doors, open 

minds’ policy welcomes expatriates from 

all over the world over to partake of its 

success and contribute to its continued 

prosperity. Dubai has been at the centre 

of trade for a long time: it thrived as a 

hub for the pearl and fishing industries 

since the turn of the 20th century. More 

importantly, the discovery of oil in the 

1960s enabled significant growth in the 

city’s infrastructure and development, 

due to the plentiful revenue it generated. 

Today, along with providing the Middle 

East headquarters for many regional and 

international businesses, it has proved to be 

a sound candidate for foreign investment. 

It’s economy is also bolstered by its strong 

status as a tourism capital: the emirate has 

quite a bit to offer on that front.

For an authentic local feel, start with 

the souks of Deira, where the largest gold 

bazaar in the world flaunts its wares,  and 

a kaleidoscope of endless spices unfolds to 

the uninitiated. Then head to the numerous 

malls the emirate is peppered with. These  

world class shopping centres are especially 

well known for their immense scope. For 

instance: the Dubai Mall, one of the biggest 

in the region, is any shopper’s dream in 

providing endless choices, from extremely 

high-end brands to local craftsmanship. 

It draws in a particular lure during the 

biannual shopping festivals, such as the 

January-February Dubai Shopping Festival 

and the July-August Summer Surprises 

Festival. 

 Shopping is not the only thing that 

Dubai’s malls have to offer, though; 

even for the most reluctant mall-goer, 

there are attractions will undoubtedly 

be tempting. This includes the surreal 

Dubai offers a hugely 
enriching experience that 
exceeds all expectations

Opening page: Dubai Skyline from above 
shortly sunrise; Opposite page: The Palm 
Jumeirah; This page top: Traditional 
Abra ferries along the Dubai Creek; 
Below: Interiors of the Ibn Battuta mall
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indoor winter paradise, Ski Dubai, located 

in the Mall of the Emirates, that, at -4 

degrees, provides a chill alternative to 

the sweltering heat outside. The city is 

also full of entertainment centres, with 

attractions that cater to both children 

and  grown-ups, as well as delicious 

places to eat at, that serve every cuisine 

imaginable, characterising Dubai’s 

diverse, cosmopolitan reality: after all, 

about 90 per cent of the population is  

originally foreign.

Apart from the shopping and leisure 

opportunities at its ubiquitous malls, some 

of Dubai’s most famous features include 

the buildings that house them, specifically 

its awe-inducing skyscrapers. Largely 

built around the main thoroughfare of 

Sheikh Zayed Road, seeing one high-rise 

after another is simply breathtaking. Of 

course, leading that list is the famous 

Burj Khalifa – 829.8 m high, it holds the 

world record as the tallest building in the 

world. Don’t miss the opportunity to look 

out at the vast expanse of the city from 

its observation decks on the 124th and 

125th floors, or even the world’s highest 

observation deck on the 148th floor (at 

555 m), and marvel at the view of sea 

and sand all around, stretching out as 

far as the eye can see. 

In addition, Dubai also has the third-

tallest hotel in the world, one of the few 

hotels worldwide considered to have a 

luxurious seven-star rating: Burj Al Arab. 

An icon recognised all over the globe, 

it stands proudly at the water’s edge 

in the shape of a sail. Even if you’re not 

staying in one of its luxury suites, you 

can experience the opulence on offer 

here — visit the Al Mahara restaurant 

for meal, with the beautiful underwater 

life teeming around you through the 

surrounding floor-to-ceiling glass panels. 

Or, have high-class afternoon tea at the 

famous Skyview Bar, with sweeping sea 

views from the 27th floor. 

If you’re feeling particularly adventurous, 

though, an even more exciting way to 

spend the afternoon would be to take 

a helicopter ride. Soaring over the city 

enables you to get a perspective unlike 

any other: an aerial tour that gives riders 

panoramic views of the city’s landmarks 

Opposite page: Dubai is home to a  
number of activities such as diving  
and buggy driving; This page: Camels on  
the Jumeirah beach, with skyscrapers in  
the backround

such as the World Islands and the Palm 

Jumeirah, as well as Burj Al Arab and 

Burj Khalifa. Another daring option is 

skydiving: hurtling through the wind 

towards incredible sights may not be the 

most serene way to take them in, but it’s 

sure to get your heart pumping and be 

an experience of a lifetime.

Once you’re done with the adrenaline 

rush, perhaps it’s time to cool off with 

some aquatic activities. Try the Wild Wadi 

Waterpark. Located in front of the Burj 

Al Arab, the park is based on the theme 

of Juha, from the Arabian folklore, and 

offers a number of rides and activities for 

Sharjah Art Foundation presents a landmark 
retrospective exhibition of the work of 
pioneering conceptual artist Hassan Sharif 
(1951–2016).

Marking the largest and most 
comprehensive survey of the Emirati artist’s 
work to date, Hassan Sharif: I Am The Single 
Work Artist traces nearly five decades of 
the artist’s multimedia practice, including 
painting, sculpture, assemblage, drawing, 
installation and photography, as well as 
some of his never-seen-before works. All the 
contents of Sharif’s studio (recently donated 
to Sharjah Art Foundation by the artist’s 

estate) are also included in  the exhibition. 
Running from 4 November 2017 to  

3 February 2018, the event will span Sharjah 
Art Foundation’s exhibition spaces in the 
Al Mureijah Square area as well as the 
heritage house Bait Al Serkal in Arts Square. 
Admission is free and open to the public. 

The exhibition has been curated by 
Sharjah Art Foundation Director Sheikha 
Hoor Al Qasimi  and will bear witness 
to Sharif’s lifelong advocacy of the 
development of contemporary art in the 
United Arab Emirates as well as his major 
achievements as an artist. 

Hassan Sharif, Cotton (still), 2013. Single-channel HD 
video, silent. 8 minutes 26 seconds. Courtesy:

Estate of Hassan Sharif and Gallery Isabelle van den 
Eynde, Dubai

Works of wonder
In Focus

all age groups. If spending some quiet 

time, far from the hustle and bustle of 

the city, is more up your alley, head to 

one of the many pristine beaches that 

the city boasts, such as the Jumeirah 

Beach and the Marina Beach. Or soak 

up some local culture at the Heritage 

and Diving Village to view displays on 

Dubai’s ancient trades of pearl diving 

and dhow building. 

You can also visit the Dubai Museum, 

housed in the Al Fahidi Fort from the 

1700s. It showcases different aspects 

of traditional Emirati life, old and new: 

from 4,000 year-old artefacts to old 

maps, musical instruments, and other 

rare cultural objects. 

Having discovered all the magic of 

Dubai, one realises it is a hugely enriching 

experience that exceeds all expectations. 

At the end of your holiday, you return 

home assured that you have sampled 

the very best of what one of the most 

modern cities in the world has to offer! 



DISCOVER

This small town in Georgia is one of the most culturally rich 
and diverse regions of the country, full of historical sites, and the 

perfect gateway to the most mesmerising countryside

MESTIA
TEXT BY PAUL V WALTERS

Mesmerised by



airarabia.com airarabia.com
28 29

DISCOVER

If you mention Mestia, very few, perhaps 

only the most seasoned of travellers, 

would be able to place it on the map. 

And that is why this quaint little town 

makes for such an intriguing destination. 

Mestia is located in the Svaneti region 

of the Zemo Svaneti province in Georgia, 

about 128 kilometres northeast of the 

regional capital of Zugdidi.

Georgia is an altogether diverse 

place, squeezed as it is between the 

majestic Caucasus Mountains to the 

north, the Black Sea to the west and 

arid deserts to the south. It has always 

been a major crossroad of several 

cultures, courtesy of being bordered 

by multiple countries such as Russia, 

Azerbaijan, Armenia and Turkey. Also, it 

is a small country but is home to some 

of the most spectacular landscapes on  

the planet!

The government of Georgia has, 

over the last few years, been actively 

promoting this picturesque part of the 

Caucasus with the result that Mestia has 

seen a massive surge in the number of 

visitors that have started coming to this 

stunning town now.

The town of Mestia itself is a little 

fractured — it is made up of about 

10 separate hamlets scattered across 

a fairly wide area, with Lekhtagi to 

the northwest, and its sister hamlets, 

Lanchvali and Lagami, to the northeast.  

With a population of around 2,600 

inhabitants, Mestia is the regional capital 

Opening page: The quaint town of Mestia; 
Opposite page: The centre of Mestia 
resort, Upper Svaneti; This page top: 
Lake Koruldi, Upper Svaneti; Below:  
A group of men enjoying on the lift

Despite its tiny size, Mestia has 
been an important centre of 

Georgian culture for centuries
of Svaneti and is the main centre of 

tourism for the region.

Getting around Mestia is easy as it 

consists of just one main street that runs 

east to west through the entire town. 

Along this street, you will find all the 

commercial spots: guest houses, hotels, 

cafés and restaurants. The townlet’s 

main square, Setis Moedani, has recently 

undergone a revamp of sorts and 

brought back to its original splendour. 

In addition, the recently opened 

airport, just a couple of kilometres out 

WHERE TO STAY
•  OLD SETI HOTEL

The property is situated 
pretty much in the centre 
of Mestia, next to the 
renovated Seti Square. It 
has a tranquil garden, free 
WiFi, a 24-hour concierge 
desk, and an in-house 
restaurant. 

•  SVAN HOUSE
This is a charming guest 
house that offers fabulous 
views of the mountains. 
There is also 24-hour 
concierge service, free 
WiFi and an in-house 
restaurant. Try to get a 
room with a balcony for 
great views.
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Opposite page: A Georgian man in the 
national costume playing a local musical 
instrument; This page top: A medieval Svan 
tower seen through the wall of a ruined 
house; Below: Traditional Georgian food

of town, also means that the region 

has become far more accessible for  

travellers now. 

The region’s populat ion is 

predominately Svans, a cultural and 

linguistic subgroup of the overall 

Georgian population. Despite Mestia’s 

tiny size, it has for centuries  been 

an important centre of Georgian 

culture due to its plethora of medieval 

monuments and forts. In fact, it was 

recently included as a UNESCO World 

Heritage Site.

The entire  town is dotted with the 

distinctive Svan towers — everywhere 

you go, it is impossible to miss these 

symbols of Svanetia, still standing, and 

quite gloriously so, even after several 

hundred years. Many of these towers 

date back to the Middle Ages when 

families built these structures as part 

of the house itself. Here they could 

take refuge in the event of war or siege 

from the marauding armies from other 

districts. In essence, they were sentry 

posts when, in the event of approaching 

danger, a fire could be lit on top of the 

tower alerting the next hamlet of the 

imminent danger. All the towers were 

then lit so that the entire gorge had 

fires burning, allowing the inhabitants 

to prepare for whatever events might 

occur. Every tower is identical, rising 

to a height of about 25 m, containing 

up to five or six levels with windows 

on the upper floors. 

One primary attraction in Mestia 

is the various options to explore the 

surrounding countryside. It is the 

ideal jumping-off point to discover 

some of the most incredible scenery 

that you will see anywhere. So put on 

your trekking shoes and march on! 

But before embarking on the hike, it is 

advisable to pop into the local tourist 

information centre, situated on the 

main street. The helpful staff there will 

willingly provide all the information and 

maps covering the most popular treks.

Start with Chalaadi Glacier, which 

makes for a perfect day trip from 

Mestia. The hike follows the river 

heading north and is fairly long (about 

20 km return). The scenery is simply 

majestic. Along the route be sure to 

stop at Café Chalaadi to sample their 

cakes and sweet tea. If the 20 km hike  

proves daunting, renting a car for about 

10–20 lari per person is an option and 

will allow you to get close to the glacier.

A great way to see Mestia from an 

elevated position is to climb up behind 

the town to a rather imposing wooden 

cross perched on top of the hill here. 

The views are panoramic and from 

here, you can branch off and head to 

the Koruldi lakes. Be aware though: 

this hike will take about 8–10 hours 

so be sure to pack a lunch and take 

plenty of water.

Ushguli is another spot that is 

certainly worth a visit too, given that it 

is the highest inhabited point in Europe. 

It is tiny, with just a few dwellings, 

but does have a great ethnographic 

museum with a surprising collection 

of 12th-century artwork.

To get the real taste of Mestia, it is 

recommended that you get out and 

about on foot wherever possible to 

really appreciate what this district has 

to offer: both internally as well as in 

the nearby countryside. The mountains 

are awe-inspiring as the Caucuses 

are almost akin to the Southern Alps 

in New Zealand. The rolling hills are 

reminiscent of the opening scene from 

Sound of Music, and on hot summers 

days, the lakes provide excellent picnic 

and swimming spots. So, pack your 

hiking boots and be prepared to be 

awestruck by this gem covered in the 

white and green blanket of snow and 

wilderness this time of the year. 

AIR ARABIA OPERATES 
DAILY FLIGHTS FROM 
SHARJAH TO TBILISI. 
MESTIA IS ABOUT 4 
HOURS FROM TBLISI  
BY TRAIN.

The town also makes for a 
perfect gateway to explore the 

surrounding countryside
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TEXT BY GUSTASP AND JEROO IRANI

Over the decades, we have seen Kathmandu metamorphose from a small 

royal town in the Himalayas to a colourful and clamorous capital of a thriving 

democracy. Each of our holidays have had a touch of both the familiar and 

the exotic because the capital of Nepal keeps reinventing itself. Despite 

its rather amorphous growth, Kathmandu retains its intrinsic charm — the 

drop-dead gorgeous views of the Himalayas; a live-and-let-live attitude that 

comes from a mix of cultures, customs and traditions; the red brick and 

intricately carved wood architecture that the area has been synonymous 

with; a living indigenous Newari culture that goes back over 2,000 years 

and is a melting pot of Tibetan, Indian and other influences; and a whole lot 

more. Indeed, there is something mystical about Nepal. Little wonder then 

that Kathmandu, located at 1,400m in a bowl-shaped valley, has a palpable 

feel of other-worldliness as well.

Part museum 
part boutique 
luxury hotel, this 
is one of the 
finest heritage 
hotels in the city. 
The 86-room 

terracotta and 
wood property is 
located in busy 
Battisputali, 
consisting of a 
clutch of Newari 
buildings and 

seems to live in 
the past-perfect 
tense yet has all 
the mod cons of 
the 21 st  century 
including a spa 
and specialty 
restaurants.

Snuggling within 
450 acres of 
woodland, this 
rural retreat is 
surrounded by 

what were once 
the royal hunting 
grounds. It boasts 
facilities such as a 
state-of- the-art 

spa, an 18-hole 
golf course, a 
swimming pool. 
You can also 
enjoy many 
activities incuding 
mountain biking 
and horse riding.

DWARIKA’S HOTELKATHMANDU WHERE TO STAY

48 hours in
Kathmandu
The charming capital of Nepal fascinates with its dreamy 

 setting of snow-crusted peaks that rise saw-toothed 
 over the distant horizon, while palaces and monuments 

 field the gentle rays of the mountain sun

GOKARNA FOREST RESORT
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Start early, and scale the 400 steps 

to Swayambhunath Stupa. Wreathed 

in the fragrance of incense and butter 

lamps, it is essentially a golden spire, 

painted on all four sides, atop a pure 

white stupa. Swayambhunath rises on 

a hill, 3 km west of Kathmandu, and 

lassoes commanding views of the 

valley. Take your time soaking up the 

sights, then make your way back to the 

city. Head to the lively and colourful 

Thamel neighbourhood — a maze of 

streets where backpackers, trekkers 

and tourists hang out in various eateries, 

stores selling trekking and rafting gear 

and tourist kitsch, eateries and travel 

agencies that organise trips to Mount 

Everest and elsewhere. Offering a slice 

of the cosmopolitan side of the city, this 

Opening page: Boats on Phewa Lake in 
Pokhra near Kathmandu; Opposite page:  
Trekkers at the Everest base camp; 
Below: Traditional dish served in one  
of the restaurants in the city;  
This page: The Buddha park

is a perfect place to grab a bite, shop, 

or just watch the world pass by. 

Wind your way southward to Durbar 

Square, a marvellous clutch of pagoda-

roofed historic structures, palaces of the 

Malla and Shah kings, royal monuments 

and interlinked courtyards — in short, 

the UNESCO-listed soul of Kathmandu. 

Here, vegetable vendors and strawberry 

sellers make for a multi-hued canvas, as 

tourists and locals sit on the steps of the 

carved monuments adorned with 15th-

century wooden latticework. For lunch, 

make your way to one of the cafés in the 

Square for a hearty meal from a choice 

of cuisines. Resume the exploration with 

Kumari Bahal. At the junction of Durbar 

and Basantpur Squares, it houses a trio 

of three beautifully carved windows 

embedded in its three-story red brick 

facade. Exit the Square via Freak Street 

(name courtesy of its hippy-era patrons) 

— a small alley located to the south. The 

apple pie, chai stalls and the legendary 

Snowman café here are part of the 

Himalayan tourist trail. 

Drive to Bodhnath on the eastern 

outskirts of the city. The ancient white-

washed stupa, with huge unsettling eyes 

painted on its sides, is the largest in the 

valley, and makes for a memorable visit. 

Having absorbed the sights and sounds 

of the city all day long, take some time 

to rest before dusk falls. Once the sun 

begins to set, visit Dilli Bazaar. No trip 

to Kathmandu is complete without at 

least one meal at Bhojan Griha here. 

The restaurant serves traditional Newari 

WHAT TO SHOP
 The area is strewn with 

fascinating local goodies 
to take home. Thamel 
and other touristy areas 
are crammed with shops 
selling thangkas (paintings 
on silk or cotton), singing 
bowls, pashmina shawls, 
handcrafted khukris or 
knives, prayer wheels, 
masks, puppets, wooden 
sculptures, silver and gold 
jewellery and more.
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Use the first half to partake in the 

glorious views of Mount Everest, the 

world's highest mountain. The best 

way to go about is to embark on an 

dishes in a 150-year-old mansion which 

was once the home of a royal priest. 

Painstakingly restored over a period 

of six years, the four-storey building 

takes you back in time to the era of 

the Rana kings. Once past the carved 

doors, diners are greeted by staff in 

local attire and seating is on colourful 

floor cushions that are essentially 

legless chairs with a back rest. Dinner 

is served in gleaming brass ware and 

the ingredients are organic. There is also 

some entertainment thrown in for good 

measure and the whole experience is a 

leisurely dip into a living culture.

airarabia.com
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Everest experience flight. A small 

propeller plane skims the high peaks, 

which the pilot identifies as they unravel 

on the horizon. The flight and scenes are 

weather dependent, though, so opt for 

the earliest flight of the day as it is less 

likely to get cancelled. Several airlines 

offer these flights.

Later, don't forget to relish a picnic 

breakfast in Swapna Bagicha or the 

Garden of Dreams outside the palace of 

Field Marshal Kaiser Shamsher. Dwarika’s 

Hotel runs the charming Kaiser Café in the 

garden which is ideal for a lazy morning 

with a coffee and a book. Go on to check 

out some of the city’s palace museums 

that are full of cultural relics and offer a 

great peek into the history and traditions 

of the country and its people. Terrace 

café  or joints with an outdoor courtyard 

are also great to spend a day in the city. 

Drive to Patan, across the Bagmati 

river, as well as Bhaktapur via verdant 

paddy fields. Both can be covered 

in half a day. Like Kathmandu, these 

erstwhile city-states have their own 

splendid collection of monuments and 

structures. The Durbar Squares in all 

the three regions were, in fact, all built 

around the same period during the 13th 

century. The Squares are projections of 

the three Malla dynasty princes, who 

split their father's kingdom into equal 

parts, with Kathmandu, Patan and 

Bhaktapur as their separate capitals. 

Patan’s Durbar Square is easily one of 

the finest: an amazing assortment of 

palaces and structures, including the 

Royal Palace. Patan is also studded 

with a potpourri of charming shops and 

restaurants that cater to expatriates 

and tourists. Also check out the Patan 

Museum. Bhaktapur’s narrow streets are 

worth an aimless stroll too. Do drop by 

the city's Durbar square as well, where 

AIR ARABIA OPERATES 
THREE FLIGHTS DAILY 
FROM SHARJAH TO 
KATHMANDU.

structures soar as though to compete 

with the surrounding mountains. Local 

life ambles along, with artisans working 

on cloth or carving timber in open leafy 

courtyards peppered with shrines and 

statues all over.

 

Back in Kathmandu, revel in local 

cuisine on the last day of your stay. 

Try the Krishnarpan restaurant in 

Dwarika’s Hotel. Only fresh organic 

produce from the hotel’s farm is used, 

and the restaurant upholds the concept 

of slow dining, with traditional meals 

ranging from six to 22 courses! The 

Newari-style décor and the polite staff 

dressed in garb typical of different 

regions and ethnic communities make 

this another not-to-be-missed spot, 

offering an immersive experience. 

Finally, before you call it a night, 

do stock up on some souvenirs and 

knick-knacks to take back home from  

this wonderland. 

Opposite page: Peacock window at the 
Royal Palace of Kathmandu; Below: 
Souvenirs on sale in Kathmandu; This 
page: Colourful doors in Kathmandu
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It is not just its aesthetic beauty or its gregarious population that makes 
Ireland a prime choice for a tourist destination. It is also its enchanting

 history and a spellbinding zest for modern living

DUBLIN
I dub thee worthy, 

TEXT FOR OLIVIA BALSINGER
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Phoenix Park — a huge public space that 

is the eighth-largest park in all of Europe, 

and dates back to 1662, when the Duke of 

Ormond, James Chester, commissioned 

it on behalf of Charles II. A stroll through 

this sprawling landmark leads to scenic 

greenery,  strewn with spaces to sit and 

relax or play sports. 

Continue through to find the city’s 

acclaimed zoo, or stumble upon the 

largest Viking cemetery outside of 

Scandinavia. Also drop by Ashtown Castle, 

the park’s oldest structure, first erected in 

1430, but only discovered within the walls 

of a structurally irreparable building in 

1978. The castle was built on woodland 

provided by the government in 1641 when 

money was offered to those who would 

build a castle for self deference.

As I sat in my Air Arabia window seat, 

descending into the capital of the Republic 

of Ireland, I could only think one thing: 

this country is green. The kind of green 

that can’t be entirely articulated with a 

description. It’s a small country, at the 

mouth of River Liffey in the east coast, 

but its people are larger than life, and its 

landscapes spacious, with rolling hills and 

distant horizons. It also has an enchanting 

history that speaks through the centuries-

old foundations of its many castles, as well 

as a spellbinding liveliness that you can 

experience in its hustle and bustle, with 

luxury shops and gourmet restaurants 

sitting adjacent to age-old taverns. It is 

this range of interests for travellers of all 

kinds that makes Dublin a remarkable, 

unforgettable tourist destination for any 

bucket list. 

Taking my first steps off the plane, I 

was anxious to explore the remarkable 

scenery that I had just witnessed from a 

bird’s eye view, contemplating an itinerary 

that would allow me to see everything 

this city has to offer... absorb its glorious 

past by way of its acclaimed museums, 

gorgeous architecture, verdant parks, and 

partake of its fascinating present through 

its buzzing neighbourhoods, modern 

shopping, famous food scene and the like. 

There is no better location to begin 

your adventure in the city than the Dublin 

Castle. In fact, it is this landmark that 

retains the origins of the name, Dublin: 

in place of the present castle garden 

was once “Dubh Linn” or Black Pool, the 

area where the Norse Viking seized a 

ford near the Liffey river in 841 AD. The 

original fortification is thought to have 

been an early Gaelic Ring Fort, and later 

a Viking Fortress — these fragments 

can be viewed in the Castle’s Medieval 

Undercroft alongside the remains of the 

original castle, which dates back to the 

13th century. Today, it is a key government 

complex and a necessary attraction for 

any Dublin itinerary, as the city’s storied 

history and perseverance is found within 

the timeless stone walls of this castle.

If you follow the Liffey north from 

Dublin Castle, you will be awed by 

Another of Dublin’s gorgeous 

green public areas is St Stephen’s 

Square. Located in the city’s centre, 

the pristinely manicured grounds are 

enclosed by a lush line of trees, creating 

a perfect sanctuary for a momentary 

break from the hustle and bustle of 

the surrounding city life. Scattered 

throughout the park are serene visions 

such as charming lakes, wooden bridges 

to cross them and interesting works of 

 contemporary sculpture.

The most varied selection of flora, 

however, is in the National Botanic 

Gardens, which houses more than 15,000 

plant species in its herbaceous borders, 

rose garden, alpine yard, pond area, rock 

garden and arboretum. The facility is 

dedicated to education and conservation 

initiatives for some of the world’s rarest 

plant species, and currently cares for 300 

of the world’s endangered plant species, 

as well as six species that have already 

been declared extinct in the wild.

EXPERIENCE

Dublin is also home to an excellent 

collection of old Irish artefacts, housed 

within the walls of its National Museum. 

But if you’re looking for a closer 

encounter with the history of Ireland’s 

medieval period, Dubliner is the museum 

for you. It provides a uniquely immersive, 

interactive experience with some of the 

country’s most fascinating eras! Begin 

with exploring the country’s Viking roots, 

seeing what life was like aboard a warship, 

or still down a noisy street with the garb 

a Viking slave what have worn; come 

closer to understanding the myths and 

legacy that pervade the Viking heritage, 

by listening to their poetry and seeing 

the remarkable craftsmanship of their 

weaponry. The museum also recreates 

what you would have experienced on a 

busy medieval city street, right down to 

the sights and smells of a period fair or a 

merchant’s kitchen.

Dublin is a muse of a city — it 
feels quaint like the countryside, 

but with a modern streak

Opening page: An aerial view of the 
cliffs of Moher in County Clare, near 
Dublin; This page: Ha’penny Bridge over 
River Liffey; Opposite page: The Samuel 
Beckett Bridge in Dublin
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WHERE TO STAY
•  SHELBOURNE HOTEL

Located on St Stephen’s 
Green, the property offers 
guests a superior five-
star experience in one of 
Dublin’s historical buildings 
— at 200 years old. The 
pinnacle of luxury awaits 
you in here — renovated 
with chic, classical decor 
and equipped with state-of-
the-art amenities.

•  BURLINGTON HOTEL
Located in the city’s 
‘embassy belt,’ it allows 
easy access to the main 
attractions and encourages 
casual strolls down the 
towpath of the Grand Canal, 
as it cuts severely through 
the south city centre. The 
nearby business districts 
have an incredible selection 
of restaurants, shops and 
eateries.

For another interactive, perhaps 

quirkier, experience, there is the National 

Leprechaun Museum, the first of its kind 

that offers a fascinating glimpse into Irish 

identity by focusing on the country’s 

numerous myths, folklore, and stories. The 

institution challenges you to delve into 

the deepest parts of your imagination, 

below the rocks of the Giant’s Causeway, 

to the mythical point of fairy hill, where 

you will feel what it would be like to live in 

a pint-sized world and finally see if there’s 

gold waiting on the other side of the rock.

The National Gallery is also a staple 

to visit for one of the most treasured art 

collections in Ireland. While its selection of 

Irish art is extensive, it also houses some 

of the most remarkable masterpieces of 

the Italian Baroque and Dutch master’s 

tradition. It is conveniently located in the 

heart of Georgian Dublin, and charges 

Opposite page top: The Long Room in the 
Old Library at Trinity College, Dublin; 
Below: Irish buskers playing music;  
This page: A street in Dublin

nothing to experience some of the world’s 

most celebrated works, including a once 

lost Caravaggio, recently discovered 

within the last three decades.

Dublin is a muse of a city — it is quaint 

in its ability to feel like countryside, but 

with a modern streak that is at par with 

some of the largest European capitals. 

Travelling across its length and breadth, 

one realises it is a European city that 

has traditions, sights, people and places 

that are unique to it and quite unlike the 

Europe one is used to seeing.  
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AIR ARABIA OPENS NEW SALES OFFICE AND
 CITY CHECK-IN SERVICES IN DUBAI

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest 

low-cost carrier (LCC), has further 

strengthened its operations in Dubai 

with the opening of a new sales office 

and city terminal check-in services 

in Dubai. 

The new office is located at Emaar 

Towers in Deira and will be open from 

Saturday to Thursday, 09:00 am to 

08:00 pm. 

The sales and city check-in office 

will be able to assist customers 

with booking flights and accessing 

the latest deals across Air Arabia’s  

global network.  

Passengers can also use the facility 

to simply drop off their bags and 

collect their boarding pass 24 hours 

before departure. A shuttle bus 

to Sharjah International Airport is 

also available for added passenger 

convenience.

Air Arabia currently operates flights 

to 130 routes across the globe from 

five hubs located in the Middle East 

and North Africa.

CHARITY CLOUD

Air Arabia was among the first to 

introduce a sustainable CSR initiative 

by launching 'Charity Cloud' project 

in collaboration with Sharjah Charity 

International. The program aims to 

raise funds through certain initiatives 

such as on-board donations. The fund 

is raised, collected annually and re-

invested in educational and medical 

care establishments in countries in need 

across the Air Arabia network. In a bid 

to encourage staff to get involved in 

corporate social responsibility initiatives 

and assist communities in need, Air Arabia 

staff in Egypt visited 57357 hospital to 

hand gifts to the children. The delegation 

toured the facilities, met the children and 

distributed gifts to uplift their spirits and 

spread goodwill.
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CALL CENTRE

 IT IS A BEAUTIFUL RESORT VILLAGE ON THE 
SOUTHWEST COAST OF THE COUNTRY

 ÖLÜDENIZ, TURKEY 

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

PAKISTAN

Karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

RUSSIA

All Regions

+7 495 9375925

SAUDI ARABIA 

All Regions

+966 9200 11969

SRI LANKA 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

SUDAN 

Khartoum

+249 183 770977

TURKEY 

Istanbul

+90 212 241 5184

UAE

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

UKRAINE

Kiev

+38 044 4906500

Kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

IRAQ

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884 

/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JORDAN  

Amman 

+962 6 4602222

KAZAKHSTAN 

 Almaty

+77272726681/ 

+77273173111

KENYA 

Nairobi

+254-020 

706757149 / +254-

020 736244905

KUWAIT 

Kuwait City

+965 222 54071

LEBANON 

Beirut

+961 149 6692

MOROCCO

Casablanca 

+212 802000803 

NEPAL 

Kathmandu

+97 71 4434925/ +97 

71 4430456

OMAN 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796 

/98

AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 أولودينيز، تركيا 
 هي قرية منتجع جميلة على الساحل الجنوبي 

 الغربي للبالد

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





مبادرة سحاب الخير

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

المجتمعات األشد احتياًجا وتحقيقا لهذه الغاية، كانت 
العربية الطيران من بين أوائل المؤسسات التي أطلقت 

مبادرات المسؤولية االجتماعية المستدامة للشركات 
من خالل إطالق مشروع “سحاب الخير” بالتعاون مع 
جمعية الشارقة الخيرية. ويهدف البرنامج إلى جمع 

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

من الجهات المختلفة في مجاالت شتى كالرعاية 
التعليمية والطبية في البلدان المحتاجة عبر شبكة 

العربية للطيران. وقد زار موظفو العربية للطيران 
في مصر مؤخرًا مستشفى 57357 سعيًا منهم 

للمشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية وتقديم 
المساعدة للمجتمعات المحتاجة. وقام الوفد بجولٍة في 

المستشفى وقدموا الهدايا لألطفال، في سبيل نشر 
المرح والمتعة بين األطفال الذين استمتعوا بالمشاركة 

في نشاطات التسلية التي ُتقدمها العربية للطيران. 

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة اقتصادية 
تعزيز  عن  افريقيا،  وشمال  األوس��ط  الشرق  في 
عملياتها في دبي من خالل افتتاح مكتب مبيعات 
المنطقة  ديرة،  في  السفر  إجراءات  وخدمات  جديد 

الحيوية في إمارة دبي. 
إعمار  أبراج  الكائن في  الجديد،  المكتب  وافتتح 
التنفيذي  الرئيس  العلي،  عادل  الديرة،  بمنطقة 
مكتب  ويستقبل  للطيران.  العربية  لمجموعة 
الناقلة الوطنية اإلماراتية العمالء من السبت إلى 

الخميس من 9 صباحًا وحتى 8 مساًء. 
السفر  وإج���راءات  المبيعات  مكتب  وسيوفر 
الرحالت  حجز  في  للعمالء  ال��الزم  الدعم  الجديد 
العربية  شبكة  عبر  العروض  آخر  إلى  والحصول 

للطيران العالمية. 
خدمات  للمسافرين  الجديد  المكتب  وسيتيح 
إلى  الصعود  بطاقة  واس��ت��الم  األمتعة  تسليم 
كما  المغادرة.  موعد  من  ساعة   24 قبل  الطائرة 
الشارقة  المطار  إلى  الركاب  لنقل  حافلة  تتوفر 
الدولي مباشرة لتوفير مزيد من الراحة للمسافرين. 
هذا وتشغل العربية للطيران رحالتها إلى 130 
وجهة من خمس مراكز عمليات تنتشر في الشرق 

األوسط وشمال افريقيا. 

ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ

العربية للطيران تفتح مكتب مبيعات جديد
 وخدمات إجراءات السفر في إمارة دبي
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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 

ووج��ه��ات
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هذه الصفحة: مكتبة في كلية ترينيتي ُدبلن؛ أسفل 
 الصفحة: أداء الفنانين االيرلنديين 

كافة  المتحف  ه��ذا  ُي��ص��ور  حيث  دوبلينر. 
شوارع  شهدتها  التي  القديمة  الحياة  جوانب 

الوسطى. القرون  المزدحمة في  المدينة 
أيضا  ال��وط��ن��ي  ال��م��ع��رض  زي���ارة  ويمكنك 
الفنية  المجموعات  أكثر  أح��د  على  للتعرف 
إلى  تاريخها  يعود  والتي  أيرلندا  في  الفريدة 
ُدبلن.  مدينة  شهدتها  التي  الجورجية  الحقبة 
الفنية  األعمال  بعض  المتحف  هذا  في  ويوجد 
لوحة  مثل  العالم  مستوى  على  الشهيرة 
مؤخرًا  اكتشافها  وتم  ُفقدت  التي  كارافاجيو 

الماضية. الثالثة  العقود  خالل 
األوروب��ي��ة  العواصم  أكبر  من  دبلن  ُتعتبر 
من  غيرها  عن  الشيء  بعض  ُمختلفة  لكنها 
الطابع  بين  تجمع  حالمة  مدينة  فهي  المدن، 
العصرية،  ال��ح��ي��اة  وص��خ��ب  ال��ه��ادئ،  ال��ري��ف��ي 
فريدة  سياحية  ومعالم  طيبة  بتقاليد  وتتمتع 
تكون  قد  خالبة  طبيعية  وأماكن  رائع  وشعب 

غير موجودة في أي مدينة أوروبية أخرى. 



ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال ـــة  ـــرب ـــج ـــت ESSAYERال

للطيران  العربية  طائرة  في  جلست  أن  منذ 
إلى  توجهي  أثناء  النافذة،  بجانب  مقعد  على 
العاصمة األيرلندية ُدبلن، لم أفكر إال في جمال 
يسعني  وال  الخضراء.  المدينة  ه��ذه  طبيعة 
القول إال أن كلماتي غير قادرة على وصف سحر 
اللون  يكسوها  التي  المدينة  ه��ذه  طبيعة 
المساحة  صغيرة  مدينة  ُدبلن  ُتعتبر  األخضر. 
أهلها  ويتمتع  ليفي،  نهر  مصب  على  تقع 
طبيعية  مناظر  وبها  االجتماعي،  بالطابع 
الشاسعة.  والمساحات  التالل  بين  تتنوع  خالبة 
يتمثل  عريق  بتاريخ  أيضًا  المدينة  تتمتع  كما 
قرون،  عدة  إلى  تاريخها  يعود  التي  القالع  في 
الحديثة  والحياة  االزدحام  جانب  إلى  ذلك  يأتي 
التجارية  المحالت  ف��ي  والمتمثلة  النابضة 
الراقية. كل ذلك يجعل من  الفاخرة والمطاعم 

ُدبلن وجهة سياحية أكثر من رائعة.
معالم  من  الكثير  ل��زواره��ا  المدينة  ُتقدم 
ال��ج��ذب م��ث��ل ال��م��ت��اح��ف ال��ف��ري��دة، واألب��ن��ي��ة 
واألحياء  الخضراء،  والحدائق  الرائعة،  المعمارية 
والمطاعم  الحديثة،  التسوق  ومراكز  النابضة، 

الُمميزة وأكثر من ذلك.

تبدأ  لكي  ُدبلن  قلعة  من  أفضل  يوجد  ال 
المعلم  ه��ذا  والي��زال  السياحية.  جولتك  بها 
حيث  “دب��ل��ن”،  اس��م  بأصل  يحتفظ  التاريخي 
موقع  نفس  في  قديمة  حديقة  هناك  كانت 
أو  لين”  “دوب��ه  عليها  ُيطلق  الحالي  القلعة 
نورس  الفايكنج  أنشأ  وقد  ال��س��وداء.  البركة 
هذه البركة بالقرب من نهر ليفي في عام 841 
كانت  األساس  في  القلعة  هذه  أن  ويعتقد  م. 
إلى  ذلك  بعد  وتحولت  الدائري،  الغيلية  حصن 
إلى  تحولت  اليوم  القلعة  الفايكنغ. لكن  قلعة 
فضاًل عن كونها إحدى  مجمع حكومي رئيسي, 
دبلن،  إلى  يأتي  زائر  ألي  الهامة  الجذب  معالم 
الخالدة  الحجرية  القلعة  ج��دران  تحكي  حيث 

المدينة وصمودها. تاريخ 
تتوجه  أن  يمكن  ُدبلن،  لقلعة  زيارتك  وبعد 
بارك  فينكس  في  لتتجول  ليفي،  نهر  شمال 
التي ُتعتبر واحدة من أكبر الحدائق العامة في 
ُدبلن، وهي ثامن أكبر حديقة في أوروبا، ويعود 
داخل  التنزه  ويمكنك   1662 عام  إلى  تاريخها 
تضم  والتي  األط��راف،  المترامية  الحديقة  هذه 
الحديقة  في  وتنتشر  خالبة.  خضراء  مساحات 
أماكن ُمخصصة للجلوس واالسترخاء أو للعب 
هناك  من  بسهولة  الذهاب  ويمكنك  الرياضة. 
كما  بالمدينة.  الرائعة  الحيوان  حديقة  إل��ى 
مبنى  أقدم  وهي  آشتون،  قلعة  زيارة  يمكنك 
عام  في  القلعة  هذه  ُبنيت  وقد  الحديقة،  في 

تقدم دبلن للزوار العديد 
من المعالم السياحية مثل 
المتاحف والمطاعم وغيرها

1430 ولكن تم اكتشافها داخل أسوار مبنى 

متهالك غير قابل لإلصالح في عام 1978.
مساحاتها  هي  ُدبلن  مدينة  ُيميز  ما  ولعل 
من  متنوعة  مجموعة  تضم  التي  الخضراء 
الحدائق  زيارة  ُتفوت  أن  يجب  ال  لذلك  النباتات، 
 15 من  أكثر  بها  يوجد  التي  الوطنية  النباتية 
الحديقة  ه��ذه  وتقوم  النباتات.  من  ن��وع  أل��ف 
على  وللحفاظ  لتعليم  مبادرات  عدة  بإطالق 
العالم.  في  النباتات  أن��واع  أن��در  من  مجموعة 
نوع   300 من  يقرب  بما  حاليا  الحديقة  وتهتم 
العالم،  في  باالنقراض  المهددة  النباتات  من 
التي  النباتات  من  أخرى  أن��واع  ستة  عن  فضال 

البرية. سبق وأن انقرضت من المناطق 
لمجموعة  موطنًا  أيضًا  ُدبلن  مدينة  وُتعتبر 
القديمة  األيرلندية  األث��ري��ة  القطع  م��ن  رائ��ع��ة 
الموجودة داخل جدران متحفها الوطني. ولكن 
إذا أردت أن تتعرف عن كثب على تاريخ العصور 
متحف  ت��زور  أن  فيجب  أيرلندا،  في  الوسطى 

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال

أماكن اإلقامة
شيلبورن فندق 

يقع هذا الفندق في شارع سانت 
ستيفين غرين، ويوفر للنزالء 
إقامة ُمميزة من فئة الخمس 

نجوم داخل أحد المباني التاريخية 
في دبلن والذي يعود تاريخه إلى 

200 سنة. ُيقدم هذا الفندق 
بإقامة فاخرة داخل غرفه الُمؤثثة 

بديكور كالسيكي أنيق والمجهزة 
بأحدث وسائل الراحة.

بيرلنغتون فندق 
يقع هذا الفندق في ُمحيط منطقة 

السفارات بالمدينة، ويتيح للنزالء 
سهولة الوصول إلى مناطق 
الجذب الرئيسية في المدينة. 

كما ُيشجع موقعه بجنوب وسط 
المدينة على المشي أسفل 

قناة غراند كانال. ويوجد بالقرب 
من الفندق العديد من المناطق 

التجارية التي تضم مجموعة 
من المطاعم والبارات والمحالت 

التجارية والمقاهي.
الصفحة االفتتاحية: منحدرات موهير، مقاطعة كلير 
 بالقرب من ُدبلن؛ الصفحة المقابلة: ها بيني بريدج و

  نهر ليفي؛ أعلى هذه الصفحة: سامويل بيكيت بريدج؛ 
أسفل الصفحة: قلعة ُدبلن
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التقليدية،  المالبس  ي��رت��دون  الذين  المطعم 
العشاء  تقديم  يتم  الزبائن.  يستقبلون  وهم 
الوجبات  إعداد  ويتم  المعة  نحاسية  أطباق  في 
أيضًا  هناك  وُتقام  عضوية.  مكونات  باستخدام 
ثقافة  تعكس  التي  الترفيهية  األنشطة  بعض 

المنطقة.

اليوم الثاني

في الصباح
في  ال��ي��وم  م��ن  األول  النصف  ق��ض��اء  يمكنك 
الذي  إيفرست،  لجبل  األخ��اذة  المناظر  مشاهدة 
طريقة  وأفضل  العالم.  في  جبل  أعلى  ُيعتبر 
للذهاب إلى هناك تكون من خالل االنضمام إلى 
إيفرست.  وقمة  جبل  على  للتعرف  جوية  رحلة 
لُتحلق  صغيرة  مروحية  طائرة  ستأخذك  حيث 
إيفرست  قمة  تكشف  التي  المكان  أح��د  ف��وق 
بالطائرة  الرحلة  ألن  ونظرًا  بأكملها.  الشاهقة 
تختار  أن  فيجب  الطقس،  استقرار  على  تعتمد 
ألن  اليوم  بداية  في  تنطلق  طيران  رحلة  أول 
احتماالت إلغائها تكون أقل بالمقارنة بتلك التي 
منطقة  سماء  وُتعتبر  اليوم.  باقي  في  تنطلق 

والمعابد  القصور  أفخم  م��ن  مجموعة  دورب���ار 
والمعبد  ال��رائ��ع  الملكي  القصر  ذل��ك  في  بما 
من  الكثير  باتان  منطقة  في  وتنتشر  الذهبي. 
المحالت التجارية والمطاعم الساحرة التي تلبي 
يمكنك  كما  والسياح.  المغتربين  احتياجات 
المنطقة.  هذه  في  الشهير  باتان  متحف  زي��ارة 
باكتابور  الضيقة في منطقة  الشوارع  وتستحق 
ساحة  من  التوجه  ويمكن  أيضًا.  فيها  تتنزه  أن 
الشاهقة  التاريخية  المباني  لمشاهدة  دورب��ار 
التي تبدو وكأنها تتنافس مع الجبال المحيطة 
ال��ذي��ن  المحليين  الحرفيين  وينتشر  ب��ه��ا. 
األخشاب  أو نحت  األقمشة  يعملون على صناعة 
األشجار  بها  ُتحيط  التي  مفتوحة  الباحات  في 

واألضرحة والتماثيل.

في المساء
يمكنك االستمتاع بالمأكوالت المحلية في اليوم 
أن  حاول  لذلك  كاتماندو.  إقامتك في  من  األخير 

مطعم  في  المحلية  األطباق  أحد  تناول  ُتجرب 
هذا  ويستخدم  دواريكا.  فندق  في  كريشناربان 
المطعم المنتجات العضوية الطازجة فقط التي 
ُتزرع في مزرعة الفندق. ويعمل المطعم بمفهوم 
تتراوح  تقليدية  وجبات  وُيقدم  البطيء،  الطهي 
بين 6 إلى 22 طبق رئيسي. وتم تصميم ديكور 
التقليدية.  نيواري  ثقافة  طابع  على  المطعم 
التقليدية  المالبس  االستقبال  موظفي  ويرتدي 
والمجتمعات  المناطق  مختلف  إلى  تعود  التي 
خيالية  بتجربة  لتستمتع  ه��ن��اك،  ال��ع��رق��ي��ة 
التذكارية  الهدايا  بعض  ش��راء  يمكنك  مميزة. 
والمجوهرات لتأخذها معك عند عودتك إلى أرض 

الوطن. 

الفترة  في  كبير  بشكل  صافية  إيفرست  جبل 
بين شهر سبتمبر إلى شهر مايو، وُتقدم العديد 
من شركات الطيران رحالت كثيرة إلى هناك. وال 
بالتنزه  قيامك  عند  اإلفطار  وجبة  تناول  تنسى 
األحالم  حديقة  أو  باجيتشا  سوابنا  حديقة  في 
شمشير.  كايزر  المارشال  قصر  خ��ارج  الواقعة 
المتاحف  زيارة  إلى  هناك  من  االنتقال  ويمكنك 
والقصور الموجودة في المدينة. حيث ُتقدم هذه 
المتاحف مجموعة من اآلثار الثقافية، وتقدم لمحة 

سريعة على تاريخ وتقاليد البالد وشعبها. 

بعد الظهر
التوجه  يمكنك  الظهيرة  بعد  ما  فترة  في  أما 
باغماتي  نهر  عبر  وبهاكتابور  باتان  منطقة  إلى 
بالتنزه  االستمتاع  ويمكن  الخضراء.  األرز  وحقول 
باتان  منطقتي  في  وتوجد  الظهر.  بعد  هناك 
والمباني  اآلثار  من  مميزة  مجموعة  وبهاكتابور 
باتار  ساحة  وتضم  كاتماندو.  مثل  التاريخية 

ر العربية للطيران  ُتسيِّ
ثالث رحالت يومية من 

الشارقة إلى كاتماندو، 
بواقع 21 رحلة في 

األسبوع.

أعلى الصفحة المقابلة: القصر الملكي كاتماندو؛
أسفل الصفحة : الفن والحرف اليدوية للبيع في كاتماندو؛ 

هذه الصفحة : األبواب الملونة في كاتماندو
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في الصباح
مبكر،  وق��ت  ف��ي  ك��ات��م��ان��دو  ف��ي  جولتنا  ب��دأن��ا 
إلى  وصلنا  أن  إل��ى  خ��ط��وة   400 نحو  وس��رن��ا 
هذا  ف��ي  دخلنا  وعندما  سويامبوناث.  معبد 
التي  الذكية  البخور  رائحة  استنشقنا  المعبد 
المصابيح  وش��اه��دن��ا  م���ك���ان،  ك���ل  م���ن  ت��ف��وح 
والرسومات  ال��رائ��ع  الذهبي  والسقف  الالمعة، 
الموجودة على جوانب المعبد األربعة، إلى جانب 
معبد  ُبني  وقد  الصافية.  البيضاء  المعبد  قبة 
سوايامبوناث على تلة ُمرتفعة على بعد 3 كم 
غرب كاتماندو، بحيث يمكنك ُمشاهدة المناظر 
االستمتاع  ويمكنك  هناك.  من  للوادي  الخالبة 
بالمشاهد الطبيعة الُمحيطة بالمعبد والعودة 
التوجه  أيضًا  ويمكنك  المدينة.  إل��ى  أخ��رى  م��رة 
ب��ع��د ذل���ك إل���ى م��دي��ن��ة ث��ام��ل ال��ن��اب��ض��ة بالحياة 
والتي ُتعتبر المكان المثالي للتعرف على سحر 
مدينة  في  ويوجد  العالمية.  النيبالية  العاصمة 

يوجد  التي  المتعرجة  الشوارع  الكثير من  ثامل 
التجارية  وال��م��ح��الت  المطاعم  م��ن  العديد  بها 
المختلفة والمقاهي، ووكاالت السفر التي تنظم 
لرحالت  أيضًا  ج  وُت��روِّ إيفريست،  قمة  إلى  رح��الت 
السياحية  والجوالت  التجديف  وأدوات  التسلق 

إلى مختلف المزارات بالمدينة.

بعد الظهر
ساحة  إل��ى  جنوبًا  التجول  يمكنك  ذل��ك  بعد 
معابد  مباني  من  الكثير  تضم  التي  دورب���ار، 
باغودا التاريخية العريقة وقصور ملوك ماال وشاه 
واآلثار الملكية واألبنية المتشابكة التي أدرجتها 

سنومان  مقهى  جانب  إل��ى  التفاح،  وفطيرة 
األسطوري الذي يقصده كافة السياح الذين يأتون 

إلى زيارة جبال الهيمااليا.

في المساء
عندما تبدأ الشمس في المغيب، يمكنك التوجه 
رحلتك  تكتمل  ال  حيث  ب��ازار.  ديلي  منطقة  إلى 
واح��دة  وجبة  تتناول  أن  ب��دون  كاتماندو  إل��ى 
الموجود  غريها  بهوجان  األقل في مطعم  على 
داخل  المطعم  هذا  وُيوجد  المنطقة.  هذه  في 
في  المطعم  ك��ان  فقد  ع��ام،   150 عمره  قصر 
السابق منزالً ألحد كهنة القصر الملكي. وُيقدم 
وقد  الشهية.  التقليدية  نيوارى  أطباق  المطعم 
على  المطعم  فيه  أقيم  الذي  القصر  تجديد  تم 
المطعم  مبنى  ويتكون  س��ن��وات.  س��ت  م��دى 
المعماري  الطابع  وسيأخذك  طوابق،  أربعة  من 
للمطعم إلى عصر ملوك الرانا. وبمجرد الدخول 
موظفي  ستجد  المنقوشة،  المطعم  أبواب  من 

اليوم األول

وفي  العالمي.  تراثها  قائمة  ضمن  اليونسكو 
وباعة  الخضروات  بائعي  ستجد  دورب��ار  ساحة 
مصنوعة  مقاعد  على  يجلسون  وهم  الفراولة 
المقاعد  هذه  ُخصصت  وقد  ملونة،  أقمشة  من 
على  يكونوا  لكي  المحليون  والسكان  للسياح 
ُبعد خطوات من اآلثار المنحوتة والمزينة بالقطع 
عشر  الخامس  القرن  إلى  تعود  التي  الخشبية 
والتي الزالت تحتفظ بهيئتها حتى اآلن. وعندما 
أحد  إل��ى  التوجه  يمكنك  ال��غ��داء  وق��ت  يحين 
الساحة  أنحاء  جميع  في  المنتشرة  المقاهي 
المتاحة.  الوجبات  من  لذيذة  وجبة  تتناول  لكي 
بعد ذلك يمكنك استئناف جولتك االستكشافية 
للمنطقة، بزيارة مبنى كوماري بهال الذي يضم 
ثالثة نوافذ منحوتة بشكل جميل وبه واجهة من 
ثالثة طوابق ُمصممة بالطوب األحمر. وإذا خرجت 
(الُمسمى  فرياك  ش��ارع  خ��الل  من  الساحة  من 
نفسك  الهيبي) ستجد  باسم قديس من عصر 
أمام زقاق صغير يقع في جنوب الساحة وهناك 
توجد الكثير من المقاهي التي ُتقدم المشروبات 

الصفحة االفتتاحية: بحيرة فيوا في بوخرا بالقرب من 
كاتماندو؛ أعلى الصفحة المقابلة: المتسلقين في قاعدة 

ايفرست معسكر؛ أسفل الصفحة: اكل تقليدي في مطعم 
في المدينة؛ هذه الصفحة: بوذا بارك
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تتمتع  رائعة  عاصمة  إلى  الهيمااليا  جبال  ملكية صغيرة في  بلدة  من  عقود طويلة  مدار  على  كاتماندو  تحولت 
بالديموقراطية واالزدهار. ونتعرف في كل مرة نزور فيها كاتماندو على أشياء مألوفة وأشياء أخرى غريبة لم نراها 
الغير  االقتصادي  النمو  الرغم من  دائمًا. وعلى  التجديد  تهوى  النيبالية  العاصمة  أن  أيقنا  الوقت  قبل ذلك، ومع 
منتظم الذي تتمتع به كاتماندو إال أنها ال زالت تحتفظ بسحرها الجوهري الُمتمثل في مناظرها الخالبة الرائعة ومن 
الثقافات والعادات  المدينة تتكون من مزيٍج من  الثقافي فإن هذه  بالنسبة لطابعها  أما  الهيمااليا.  بينها جبال 
المنحوتة  الخشبية  واألحجار  األحمر  بالطوب  الُمصمم  للمدينة  المعماري  الطابع  يعود  حيث  المختلفة؛  والتقاليد 
2000 عام. وُتعتبر مدينة كاتماندو بوتقة انصهار ثقافة  بدقة وإتقان، إلى ثقافة نيوار التي تعود إلى أكثر من 
يشوبها  بطبيعة  وكاتماندو  نيبال  تنفرد  الواقع،  وفي  الثقافية.  التأثيرات  من  وغيرها  الهندية  والثقافة  التبت 
1400 متر، مما يجعلها تشعر بالتميز  السحر والغموض، حيث تقع في وادي منخفض عن سطح األرض بمقدار 

الواضح عن العالم.

كتبه:  غوستاسب وجيرو إيراني

ذات  الجليدة  الجبال  يتوسط  الذي  بموقعها  الخالبة  النيبالية  العاصمة  تتميز 
العديد  المدينة  قلب  ويحتضن  بعيد،  من  األفق  في  تلوح  التي  العالية  القمم 

الشمس  أشعة  تتخللها  التي  التاريخية  والمعالم  والمعابد  القصور  من 
الساحرة المدينة  هذه  جمال  مدى  يلي  فيما  إليكم  وسننقل  الدافئة، 

فوريست غوكارنا  منتجع 
فندق دواريكا أماكن اإلقامة

يقع هذا المنتجع 
السياحي في وسط 

450 فدان من 
الغابات الريفية. 

ويحيط به مجموعة 

من أراضي الصيد 
الملكية السابقة، إلى 
جانب جبال الهيمااليا 

المرتفعة. ويوجد 
في هذا المنتجع 

الكثير من األنشطة 
التي تستحق التجربة 

مثل السبا الحديثة، 
وملعب الجولف الذي 

يضم 18 حفرة، باإلضافة 
إلى حمام السباحة، 

وإمكانية ركوب الدراجات 
الجبلية وركوب الخيل 

وأكثر من ذلك.

ُيعد هذا الفندق هو أحد 
أرقى الفنادق التراثية 
في المدينة، حيث تم 

تخصيص جزء من 
الفندق ليكون متحفًا 

لعرض القطع األثرية 

وتم تخصيص الجزء 
اآلخر ليكون فندقًا 

فاخرًا. وتقع هذه 
المنشأة السياحية 
في موقع مميز في 

منطقة باتيسبوتالي. 

ويضم الفندق 86 
غرفة ُمصممة على 
طراز مباني نيواري 
التقليدية القديمة 

إلى جانب الخدمات 
الحديثة التي 

ُيقدمها الفندق مثل 
السبا والمطاعم 

المتخصصة.

48 ساعة في

كاتماندو
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الذي  المطار  ويقع  السابق.  جمالها  إلى  وعادة 
من  كيلومترات  بضعة  بعد  على  مؤخرًا  افُتتح 
وصول  تيسير  في  سُيساهم  وه��ذا  المدينة، 

المنطقة. إلى  والزوار  السياح 
ُيعتبر أغلب سكان المدينة من السفانتيين، 
وهم ُيشكلون مجموعة فرعية ذات ثقافة ولغة 
مختلفة عن معظم السكان الجورجيين. وعلى 
إال  الصغيرة نسبيًا،  الرغم من مساحة ميستيا 
على  الجورجية  للثقافة  هامًا  مركزًا  كانت  أنها 
نظرًا المتالكها عددًا كبيرًا من  مدار عدة قرون، 

الوسطى،  القرون  إلى  تاريخها  يعود  التي  اآلثار 
التراث  مواقع  ضمن  مؤخرًا  ُأدرج��ت  قد  والتي 

لليونسكو. العالمي 
المميزة.  سفان  أب��راج  المدينة  في  وتنتشر 
وس��ت��ج��د ف��ي ك��ل م��ك��ان ت��ذه��ب إل��ي��ه داخ��ل 
السفانيتية  الرموز  من  العديد  ميستا  منطقة 
األب��راج  هذه  من  الكثير  تاريخ  ويعود  الفريدة. 
العائالت  قامت  عندما  الوسطى  العصور  إلى 
المنزل  من  ج��زًءا  لتكون  المباني  هذه  ببناء 
في  إليها  اللجوء  من  يتمكنوا  لكي  نفسه، 

به  تقوم  أن  ُيمكن  الذي  الحصار  أو  الحرب  وقت 
األخرى.  المناطق  من  القادمة  الغازية  الجيوش 
المدينة  حراسة  على  يتناوبون  السكان  وكان 
ليضيء  النار  بإشعال  ويقومون  ال��غ��زاة  من 
حدوث  من  المجاورة  القرية  لتنبيه  البرج  رأس 
خطر وشيك. يبلغ ارتفاع هذه األبراج 25 تقريبًا، 
طوابق  ستة  أو  خمسة  على  األب��راج  وتحتوي 

وتوجد في الطوابق العليا عدة نوافذ ُمدمجة.
بالمدينة  الُمحيطة  الريفية  المنطقة  ُتعتبر 
التي  المدينة  في  الرئيسية  المعالم  أحد  من 
ميستيا  منطقة  وُت��ع��د  االك��ت��ش��اف.  تستحق 
خاللها  من  يمكن  التي  الرئيسية  البوابة  هي 
قد  وس��اح��رة  خ��الب��ة  ريفية  مناظر  م��ش��اه��دة 
ز  جهِّ ل��ذل��ك  آخ��ر.  م��ك��ان  أي  ف��ي  ُتشاهدها  ال 
ولكن  هناك!  إل��ى  وتوجه  الرياضية  أحذيتك 
إلى  تذهب  أن  ُيفضل  هناك،  إلى  التوجه  قبل 
الذي  المحلية،  السياحية  المعلومات  مركز 
لك  سُيقدم  وهناك  الرئيسي،  الشارع  في  تقع 
التي  والخرائط  المعلومات  جميع  الموظفين 

سُتساعدك في هذه الرحلة الفريدة إلى الريف.
رائعة  برحلة  االستمتاع  يمكنك  النهار  وفي 
النهر  هذا  ويتدفق  الجليدي.  تشالدي  نهر  إلى 
تقريبًا.  ك��م   20 طوله  ويبلغ  الشمال،  نحو 
وهناك ستستمتع بمنظر خالب ورائع. ويمكنك 
مقهى  ف��ي  للجلوس  ال��ط��ري��ق  ف��ي  ال��ت��وق��ف 
وإذا  الحلو.  والشاي  الكعك  لتناول  تشالدي 
مشقة  سُيسبب  كم   20 لمسافة  السير  كان 
 10-20 بمبلغ  سيارة  استئجار  فيمكنك  إليك، 

الواحد. الري للشخص 
أيضًا، حيث  الزيارة  أوشغولي  قرية  وتستحق 
ُتعد أعلى منطقة مأهولة بالسكان في أوروبا. 
وهذه القرية صغيرة المساحة، وبها عدد قليل 
اإلثنوغرافي  المتحف  بها  ويوجد  المساكن،  من 
من  رائعة  مجموعة  على  يحتوي  الذي  العظيم 
القرن  إلى  تعود  التي  الدينية  الفنية  األعمال 

عشر. الثاني 
فمن  ميستيا  ل���زي���ارة  ت��خ��ط��ط  ك��ن��ت  إذا 
السياحية  المعالم  على  تتعرف  أن  األفضل 
توجد  حيث  المنطقة.  ه��ذه  بها  تتميز  التي 
جبال  ُتشبه  التي  الخالبة  القوقازية  الجبال  بها 
التالل  جانب  إلى  نيوزيلندا.  في  الجنوبية  األلب 
تدعوا  التي  والبحيرات  بالمنطقة،  الُمحيطة 
الصيف  أي��ام  في  والسباحة  التنزه  إلى  ال��زوار 
بهذه  لالستمتاع  تستعد  أن  يجب  لذلك  الحارة. 

قة.  الشيِّ الرحلة 

 الصفحة المقابلة: رجل جورجي؛
 أعلى هذه الصفحة: تقليدي 

جورجيان الطعام؛ أسفل الصفحة: 
برج سفان من منزل خرب

على الرغم من أن جورجيا بلد 
صغير،إال أنها تضم مجموعة 
من المناظر الطبيعية الفريدة

ر العربية للطيران  ُتسيِّ
رحالت يومية من الشارقة 

إلى تبليسي. تبُعد 
مدينة ميستيا 4 ساعات 

بالقطار عن تبليسي.
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في  جورجيا  دول��ة  ف��ى  ميستيا  مدينة  تقع 
سفانيتى  زيمو  بمقاطعة  سفانيتى  منطقة 
128 ك��م ش��م��ال ش��رق  ح��وال��ي  ب��ع��د  ع��ل��ى 
ُذكرت مدينة  وإذا  زوغديدى.  االقليمية  العاصمة 
من  جدًا  قليل  عدد  سوى  تجد  فلن  ميستيا، 
موقعها  تحديد  على  القادرين  المسافرين 
على الخريطة. وُيعد موقع المدينة المتميز هو 
السبب الذي يجعل من هذه الوجهة السياحية 

السياح.  للكثير من  الجذابة مقصدًا 
عن  تمامًا  مختلف  جورجيا  م��وق��ع  ُيعتبر 
بين جبال  إذ تنحصر جورجيا  األماكن،  غيره من 
األسود  والبحر  الشمال،  في  الشاهقة  القوقاز 
لقد  الجنوب.  القاحلة في  والصحاري  الغرب  في 
ثقافات  لعدة  طرق  مفترق  دائمًا  جورجيا  كانت 
روسيا  وه��ي  تحدها  التي  ال���دول  إل��ى  تعود 
وأذربيجان وأرمينيا وتركيا. وعلى الرغم من أن 
تمتلك  لكنها  المساحة،  صغيرة  دولة  جورجيا 
في  الفريدة  الطبيعية  المناظر  من  مجموعة 

العالم.

وقد سعت حكومة جورجيا جاهدًة على مدار 
منطقة  تعزيز  إلى  الماضية  القليلة  السنوات 
الذي جعل مدينة ميستيا  األمر  الخالبة،  القوقاز 
الذين  السياح  ع��دد  في  هائلة  زي��ادة  تشهد 

يأتون إلى زيارة هذه المنطقة الخالبة.
وتتألف مدينة ميستيا من 10 قرى منفصلة 
ومن  ما.  حد  إلى  متباعدة  أماكن  في  تنتشر 
الواقعة  ليختاجي  قرية  ال��ق��رى،  ه��ذه  أشهر 
وقرية  النشفالي  وقرية  الغربي،  الشمال  في 
ويبلغ  الشرقي.  الشمال  في  الواقعة  الجامي 

تقريبًا.  نسمة   2600 ميستيا  سكان  ع��دد 
سفانيتي  إقليم  عاصمة  هي  ميستيا  ومدينة 
المنطقة. للسياحة في  الرئيسي  المركز  وهي 

رئيسي  ش��ارع  ميستيا  مدينة  ف��ي  يوجد 
بطول  الغرب  إلى  الشرق  من  يمتد  فقط  واحد 
السهل  من  سيكون  لذلك  بأكملها،  المدينة 
بطول  وستجد  المدينة.  في  تتجول  أن  عليك 
والفنادق  الضيافة  بيوت  جميع  الشارع  ه��ذا 
سيتيس  س��اح��ة  خضعت  وق��د  وال��م��ط��اع��م. 
مؤخرًا،  للتجديد  بالمدينة،  الرئيسية  موداني 

مدينة ميستيا هي عاصمة 
إقليم سفانيتي وهي المركز 

الرئيسي للسياحة في المنطقة

أماكن اإلقامة
فندق أولد سيتي

يقع في وسط مدينة ميستيا في 
ساحة سيتي. ويوجد في الفندق 

حديقة هادئة، وُيوفر خدمة الواي فاي 
المجانية، ويوجد به مكتب استقبال 

يعمل على مدار 24 ساعة، ومطعم 
ُيقدم أشهى األطباق. تحتوي جميع 

الغرف على مكتب وحمامات داخلية.

فندق سافان هاوس
هذا الفندق هو بيت للضيافة، يوفر 

مناظر رائعة ُمطلة على الجبال. ويوفر 
خدمة تأجير السيارات على مدار 24 

ساعة وخدمة الواي فاي المجانية، 
ويوجد به مطعم ُيقدم أشهى األطباق. 

ُينصح بالنزول في غرفة ذات شرفة.

الصفحة االفتتاحية: مدينة ميستيا؛ الصفحة المقابلة: مركز 
منتجع ميستيا في السفانيتي العليا؛ أعلى هذه الصفحة: 

بحيرة كورولدي في السفانيتي العليا؛ أسفل الصفحة: 
الزوار يتمتعون أنفسهم
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كتب النص: بول في والترز

الغنية المناطق  أكثر  من  نسبيًا  الصغيرة  الجورجية  المدينة  هذه  ُتعد 
إلى التاريخية  المواقع  من  الكثير  وبها  المتنوعة،  والحضارة  بالثقافة   
الخالبة  الجورجية  الريفية  للمناطق  الرئيسي  المدخل  كونها  جانب   

سحر مدينة
ميستا



حسن رشيف يستخدم القطن يف أعامله (قيد التنفيذ)، 2013. فيديو واحد 

رشيف  حسن  ممتلكات  صورة:  ثانية.  دقائق 26  بتقنية DH، صامت. 8 

ومعرض إيزابيل فان دن إيند، ديب

الطابقين 124 و125، أو من أعلى سطح للمراقبة 
في العالم الموجود في الطابق 148 (الذي يصل 

ارتفاعه إلى 555 متر).
تريد االستمتاع بمغامرة خاصة داخل  إذا كنت 
دبي، فإن الوسيلة األكثر إثارة التي يمكن تجربتها 
الطائرة  رك���وب  ه��ي  الظهر  بعد  م��ا  ف��ت��رة  ف��ي 
الهليكوبتر. إذ أن التحليق فوق المدينة ُيمكنك 
أي دولة  تجده في  ال  قد  رائع  من مشاهدة منظر 
إطاللة  للمحلقين  الجوية  الجولة  وُتوفر  أخ��رى. 
يمكن  المختلفة.  المدينة  معالم  على  بانورامية 
اندفاع  ُيساعد  بالمظالت، حيث  القفز  تجربة  أيضًا 
مثيل.  لها  ليس  بمشاهد  االستمتاع  في  الرياح 
يجب  لذلك  هادئة،  غير  التجربة  هذه  تكون  وقد 
أن تتأكد أوالً من قوة أعصابك قبل القيام بهذه 

التجربة المثيرة.
بالمظالت،  القفز  تجربة  من  االنتهاء  بمجرد 
الهدوء  من  بقدر  لتستمتع  الوقت  يحين  قد 

المائية.  األنشطة  تجربة  خالل  من  واالستجمام 
أمام  تقع  التي  المائية  وادي  وايلد  حديقة  جرب 
وادي  وايلد  تصميم  استوحي  وقد  العرب.  برج 
من قصة جحا المشهورة في الفولكلور العربي. 
وتوفر الحديقة أيضا أنشطة ركوب الخيل وأكثر 
من ذلك. إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت 
الشواطئ  أح��د  إل��ى  تتوجه  أن  يمكن  ال��ه��ادئ، 
جميرا  ش��اط��ئ  مثل  هنا  ال��م��وج��ودة  ال��خ��الب��ة 
بالتعرف  االستمتاع  يمكنك  أو  مارينا.  وشاطئ 
زيارة  خالل  من  للمدينة  المحلية  الثقافة  على 
المعروضات  لمشاهدة  والغوص  التراث  قرية 

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون معرضًا فنيًا تستعيد 
المفاهيمي  الفن  رائ��د  بأعمال  الحافل  التاريخ  فيه 
شريف  حسن  اإلماراتي  الفنان  المنطقة  في  والتجريبي 

.(2016-1951)

أعمال فنان  ُيجرى على  أكبر وأشمل مسح  وبصفته 
أعمال  الضوء على  اآلن، فسيتم تسليط  إماراتي حتى 
الواحد،  العمل  فنان  شريف  حسن  االستثنائي  الفنان 
الذي َعمل لما يقرب من خمسة عقود في مجال الوسائط 
والتجميع  والنحت  ال��رس��م  ذل��ك  ف��ي  بما  المتعددة، 
والرسم والتركيب والتصوير الفوتوغرافي، باإلضافة إلى 
مجموعة من أعماله التي يتم عرضها للمرة األولى. كما 
سيضم المعرض جميع محتويات استوديو شريف (الذي 

باصطياد  المتعلقة  دبي  في  القديمة  الحرفية 
زيارة  أيضًا  يمكنك  ال��داو.  مراكب  ومبنى  اللؤلؤ 
الذي  الفهيدي  حصن  في  يقع  الذي  دبي  متحف 
ويعرض  عشر،  الثامن  القرن  إل��ى  تاريخه  يعود 
الحياة اإلماراتية  هذا المتحف جوانب مختلفة من 
هذا  في  يوجد  كما  والجديدة.  القديمة  التقليدية 
يعود  التي  األثرية  القطع  من  مجموعة  المتحف 
القديمة،  الخرائط  إلى  سنة   4000 إلى  تاريخها 
المقتنيات  م��ن  وغيرها  الموسيقية،  واآلالت 

التاريخية الثقافية.
بعد أن اكتشفت كل المعالم الحضارية الرائعة 

أعاجيب حسن شريف
تحت العدسة

تم التبرع به مؤخرًا لمؤسسة الشارقة للفنون).
من  الفترة  في  المعرض  ه��ذا  افتتاح  وسيستمر 
2018، حيث سُيقام  فبراير   3 إلى   2017 نوفمبر   4
ساحة  في  للفنون  الشارقة  مؤسسة  في  المعرض 
المريجة، وبيت التراث بيت السركال في ساحة الفنون. 
والدخول للمعرض مجاني وسيكون مفتوحًا للجمهور.
مؤسسة  مديرة  المعرض  تنظيم  مهمة  ويتولى 
الشارقة للفنون الشيخة حور القاسمي، التي عملت مع 
الفنان حسن شريف وعاصرت دعوته المستمرة لتطوير 
المتحدة،  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  في  المعاصر  الفن 
ودعمه لمجتمع الفن المعاصر في إمارة الشارقة، فضال 

عن إنجازاته الرئيسية واالستثنائية كفنان.

التي تتمتع بها دبي، واستمتعت بتجربة تتجاوز 
الصحراء،  قلب  في  تقع  مدينة  تجاه  توقعاتك 
نهاية  في  والمزيد.  المزيد  تريد  أنك  وستشعر 
بلدك  إلى  العودة  ذلك  بعد  يمكنك  عطلتك، 
بعد أن قضيت جولة مختلفة ورائعة في واحدة 

من أفضل المدن الحديثة في العالم. 

الصفحة المقابلة: هناك العديد من األنشطة في دبي مثل 
قيادة عربات التي تجرها الدواب والغطس؛ هذه الصفحة: 

الجمال على شاطئ جميرا
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العالم،  في  الُمدن  نجاح  قصص  جميع  بين  من 
يأتي تحول دبي من مدينة عادية تمتلك ميناء 
أصبحت  ُم��زده��رة  المدينة  إل��ى  الخليج  على 
أكثر  من  واحدة  قصيرة  عقود  عدة  غضون  في 
الرائعة في العالم. وأصبحت مدينة دبي  المدن 
والتجارة  لألعمال  وعالميًا  رئيسيًا  مركزًا   اليوم 

والترفيه أيضًا.
آالف  منذ  دب��ي  ت��اري��خ  على  التعرف  يمكن 
المختلفة  الثقافات  تأثير  خ��الل  من  السنين 
والبرتغالية  الساسانية  من  المدينة،  هذه  على 
المزيج  ه��ذا  تأثير  ي��زال  وال  البريطانيين.  إل��ى 
ترحب  حيث  ال��ي��وم،  حتى  دب��ي  ف��ي  الثقافي 
المتفتحة”  والعقول  المفتوحة  “األبواب  سياسة 
للمشاركة  العالم  أنحاء  جميع  من  بالمغتربين 
في نجاحها والمساهمة في ازدهارها المستمر.
وصناعة  بالصيد  البداية  في  دبي  وازده��رت 

اللؤلؤ، وشهدت نموًا كبيرًا في بنيتها التحتية 
تطور  كما  النفط.  ع��ائ��دات  بفضل  والتنمية 
القوية  مكانتها  بفضل  أيضًا  دب��ي  اقتصاد 
كمدينة سياحية، حيث الزالت اإلمارة ُتقدم الكثير 

من األنشطة الواعدة على هذه الصعيدين.
األصيلة  الشعبية  الحياة  على  وللتعرف 
ب��زي��ارة  جولتك  ت��ب��دأ  أن  يمكن  دب��ي،  لمدينة 
الذهب  متاجر  أكبر  بها  يوجد  التي  ديرة  أسواق 
من  العديد  بالسوق  يوجد  كما  العالم،  ف��ي 
يمكن  ال.  نهاية  ال  التي  المتنوعة  التوابل  متاجر 
مراكز  من  العديد  لزيارة  ذل��ك  بعد  تتوجه  أن 
متاجرها  بتنوع  والمعروفة  الحديثة  التسوق 
هناك  فستجد  دبي.  أنحاء  جميع  في  والواقعة 
على سبيل المثال دبي مول، الذي ُيعتبر واحدًا 
وُيقدم  المنطقة،  التجارية في  األسواق  أكبر  من 
مثل  لها،  نهاية  ال  تسوق  خ��ي��ارات  للمتسوق 

الحرفية  والمنتجات  الفاخرة  التجارية  العالمات 
الرسم  العديد من ورش  ويوجد هناك  المحلية، 
مثل  السنوية،  نصف  التسوق  مهرجانات  خالل 
للتسوق  دبي  ومهرجان  وفبراير،  يناير  مهرجان 

ومهرجان مفاجآت صيف يوليو وأغسطس.
متطلبات  دبي  في  السوق  مراكز  توفر  وال 
التسوق فقط، بل إنها تقدم للزوار الذي ال ُيحبون 
ستجذبهم  أخ��رى  ترفيهية  مناطق  التسوق 
مناطق  بين  من  دبي  سكاي  وُيعتبر  شك.  بال 
الترفيه الموجودة في مول اإلمارات للتسوق، إذ 
تبلغ درجة الحرارة بداخله -4 تحت الصفر، ويوفر 

أجواء شديدة  الجليد في  التزحلق على  أنشطة 
البرودة تختلف تماًما عن درجة الحرارة المرتفعة 
أيضًا  مليئة  المدينة  أن  كما  بالخارج.  الموجودة 
التي  ال��ج��ذب  ومناطق  الترفيهية  بالمراكز 
السواء،  على  والكبار  األطفال  احتياجات  تلبي 
جميع  ُتقدم  التي  الرائعة  المطاعم  عن  فضال 
ُيميز  ما  ولعل  تتخيلها.  يمكن  التي  المأكوالت 
دبي هو طابعها العالمي المتنوع، حيث ُتشكل 
كثافة السكان األجانب في دبي 90 في المائة 

تقريبًا من إجمالي السكان المقيمين بها.
وتوجد في دبي العديد من المعالم الشهيرة 
تم  التي  الرائعة  السحاب  ناطحات  مثل  األخرى 
إنشائها حول الممر الرئيسي لطريق الشيخ زايد، 
االرتفاع  في  المتفاوتة  السحاب  ناطحات  وتظهر 
لُتشكل منظرًا رائعة في سماء المدينة. وُيعتبر 
المميزة  المباني  أكثر  من  الشهير  خليفة  برج 
متر،   829.8 إلى  ارتفاعه  يصل  حيث  دبي،  في 
باعتباره  العالمي  القياسي  الرقم  بذلك  ويحمل 
المساحة  إلى  العالم. وبالنظر  أطول مبنى في 
الشاسعة للمدينة من أعلى أسطح المراقبة في 

الصفحة االفتتاحية : األفق، دبي؛ هذه الصفحة: نخلة 
الجميرة؛ الصفحة المقابلة: أبرا التقليدية، خور دبي؛

 أسفل الصفحة :ابن بطوطة مول

عــــطــــالت
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EXPERIENCE

كتبت النص: مريم الدباغ

والمعالم  الفريدة  والمغامرات  الشاهقة،  السحاب  ناطحات  تجتمع 
الواعدة،  األعمال  وفرص  األطراف،  المترامية  التجارية  والمراكز  السياحية، 

السياح  يقصدها  ُمميزة  واحدة  وجهة  في  الفاخرة  الحياة  وأسلوب 
السواء على  والمغامرين  والرواد 

المدينة النابضة
 ُدبي

عــــطــــالت



إســـتـــطـــالع 
بة لتجر ا

ـــاف ـــش ـــك ـــت إس
عـــطـــالت

 إستكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

 \\
 \\
 \\
 \\

المدينة في  الشعبية  السياحية  األماكن  من  وُيعد  مآذن”،  “األربعة  منار  جهار  تعني 

كل مئذنة لديها أربع قصص مختلفة 
وتتميز بحلقة منحوتة، وداخل كل 

مئذنة 149 درجةسلم

يقع هذا المسجد على الضفة الشرقية لنهر 
موسي. وتشتهر هذه المنطقة باألسواق التي 

تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الفنية

جهار منار يستحق الزيارة، وخاصة في 
الليل عندما هو مضاء تماما من قبل 

٣مختلف األضواء الملونة ٢ ١
أباد منار، حيدر  جهار 

maxposuremedia.com

USA 

Singapore

Bangladesh

India 

UAE

Bahrain

world’s leading 
content marketing 

company

content strategy

content creation & distribution

content monetization

result & analysis

info@maxposuremedia.com
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كانت روث بويس غانيش مهتمة دائمًا بالحياة 
صغيرة  طفلة  كانت  عندما  أنها  وقالت  البرية. 
كانت تحب مشاهدة صور األدغال، وُتحب سماع 
هناك.  يعيشون  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  ع��ن  قصص 
عن  ُمطلقًا  تتوانى  لم  أنها  من  الرغم  وعلى 
البرية  الحياة  في  العيش  تجربة  خوض  ُمحاولة 
لكي ُتشاهد هذه المناظر الطبيعية عن كثب، 
بالُمحافظ  التقت  عندما  أمنيتها  تحققت  فقد 
على البيئة مارك شاند (شقيق دوقة كورنوال) 
بويس  عمل  س��اع��د  وق��د  س��ن��وات.  ع��دة  منذ 
في  البعيدة  المناطق  ف��ي  ال��ي��وم  غانيش 
الحيوانات  على  أكثر  التعرف  على  األدغ���ال 
بويس  شغلت  وقد  األفيال.  وبالتحديد  البرية 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  غانيش 
تهتم  ربحية  غير  منظمة  وهي  الفيل،  أس��رة 
االنقراض. وفي هذا  اآلسيوية من  األفيال  بإنقاذ 
الحوار الحصري، تتحدث بويس غانيش عن هذه 
بالمعلم  وارتباطها  الحكومية،  غير  المنظمة 

شاند وأكثر من ذلك.

مهمة إنقاذ األفيال
التنفيذي  الرئيس  منصب  تتولى  التي  غانيش  بويس  روث  تتحدث 
إنقاذ  على  تعمل  التي  المختلفة  مشاريع  عن  الفيل،  أسرة  لشركة 

األمور  األسيوية وغيرها من  األفيال  وأهمية  االنقراض  اآلسيوي من  الفيل 

«  كيف شاركِت في إنقاذ األفيال اآلسيوية؟
أطفال  جليسة  وظيفة  في  تخرجي  بعد  عملت 
مع  أعمل  وكنت  ال��دراس��ة.  ق��رض  أس��دد  لكي 
التي  المختلفة  الخيرية  الجمعيات  من  الكثير 
اإلبادة  مكافحة  مثل  القضايا:  أنواع  كافة  ترعى 
وبدأ  الُمبتسرين.  واألطفال  والهجرة  الجماعية، 
مارك  الفيل،  أس��رة  شركة  مؤسس  مع  عملي 
شاند، عندما كان يبحث عن شخص لكي يؤدي 
مهام خيرية، وكان هذا في عام 2004 عندما 
فارغة.  الخيرية عبارة عن غرفة  المؤسسة  كانت 
وكانت هذه الغرفة الفارغة هي من أكثر األماكن 
الرائعة التي شاهدتها على اإلطالق، حيث نمى 

لدي حب األفيال اآلسيوية في هذا المكان.

مارك  مع  العمل  في  تجربتك  عن  أخبرينا   »
شاند؟

لمدة  مارك  مع  بالعمل  للغاية  محظوظة  كنت 
أن  استطعت  المدة  ه��ذه  وخ��الل  س��ن��وات.   10

ومنهجه  وحكمته  بالحياة،  شغفه  منه  أكتسب 
وأقنعنا  ِبجد  سويًا  عملنا  األشياء.  تحقيق  في 
أن  البداية  في  علينا  وتحتم  برؤيتنا.  العالم 
ولكننا  ننجح،  لكي  الجهد  من  الكثير  نبذل 
أن  مارك  واستطاع  ُنريد.  ما  حققنا  النهاية  في 
يجعل الكثير من الناس يهتمون برعاية األفيال 
واهتمامه  شغفه  نقل  في  نجح  ألنه  اآلسيوية، 
باألفيال إلى الكثير من الناس. كما أخذني مارك 
وسحرية.  رائعة  بجولة  أق��وم  لكي  الهند،  إلى 
فبعد دقيقة واحدة من مشاهدة قصر المهراجا، 

سُتفاجئ بأنك أمام قطيع من األفيال.

« شاركِت أيضًا في إنشاء حفل إنقاذ الحيوان. 
هل لِك أن تخبرينا بكيف أتت هذه الفكرة؟

التذاكر  بيع  إلى  ال يهدف  إقامة حفل  فكرت في 
من  وبدال  الناس،  ُيزعج  علني  مزاد  فيه  ُيقام  أو 
ذلك قررت أن يكون هذا الحفل على نفس نظام 

صورة: روث بويس غانيش؛ الصفحة المقابلة )في اتجاه 
عقارب الساعة من أعلى اليسار(: إليفانت باراد لندن 

 2010؛ أنيتا دونجر إليلي؛ مصابا غوبتا (الصورة ل�:

 آنيا كالكستون)

العصور  في  ُتقام  كانت  التي  الكبرى  الحفالت 
والسوداء  البيضاء  الرقصة  الماضية. كان حفل 
عام  في  كابوت  ترومان  الُمؤلف  أسسه  ال��ذي 
1966 وحفل تعارف نيويورك هما مصدر اإللهام 

اللذان شجعاني على إقامة حفل إنقاذ الحيوان. 
العبقري  بتفكيره  أهلواليا  واري��س  وساعدنا 
إنقاذ  "حفل  اسم  فكرة  لنا  م  ق��دَّ حيث  الخالق، 
الحيوان" الذي القى دعم دور األزياء بما في ذلك 
دار ماثيو ويليامسون، ودار كلو، ودار كريستيان 

لوبوتان ودار بوربري.

« كيف انطلق موكب األفيال الهندية؟
أقمنا هذا الحدث في لندن في عام 2010. ومنذ 
العالم من كاليفورنيا  نجوب  الحين ونحن  ذلك 
وألمانيا  وإيطاليا  كونغ  وهونغ  مي  شيانغ  إلى 
ألكبر  موطن  هي  الهند  وُتعتبر  وسنغافورة. 
ع���دد م��ن األف��ي��ال اآلس��ي��وي��ة ال��م��وج��ودة في 
 العالم، لذلك ُيعتبر هذا الحدث نوع من العودة

 إلى الوطن.

« مــا الـــذي ُتــريــديــن قــولــه بــشــأن األفــيــال 
بالتحديد؟ األسيوية 

لحماية  العالمي  الخيري  التبرع  نسبة  تبلغ 
األفيال ٪3 فقط. وُيشير الواقع إلى أننا إذا فقدنا 
يعني  وهذا  الغابات،  فسنفقد  اآلسيوي،  الفيل 
هو  للخطر.  ُمعرضة  ستكون  البرية  الحياة  أن 
في  الحياة  عليه  تعتمد  الذي  األساسي  الركن 

الغابات التي يسكنها. 
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ذي أوباروي أوديفيالز، أوديبور
راجاستان، الهند

ُصمم هذا الفندق الفاخر على طراز القصور الهندية التقليدية، 
لُيحاكي طابع ساللة ميوار الحاكمة في العصر القديم. وتم 

تزويد الفندق بمرافق وأثاث يتماشى مع القرن الحادي والعشرين. 
وتنتشر األراضي التي كانت تمتلكها العائلة الملكية على 

مساحة 50 فدان، وجميعها ذات مناظر طبيعية خالبة ُتطل على 
ضفاف بحيرة بيشوال. ويطل مسبح الفندق المفتوح على المحيط 

الخالب. ويوجد في بعض غرف الفندق مسابح خاصة أيضًا، حتى 
يمكن للضيوف االستمتاع باالستحمام في جٍو من الخصوصية.

T: + 91 294 2433300

www.oberoihotels.com

باالزو أفينو
رافيلو، ساحل أمالفي، إيطاليا

يقع هذا الفندق الفاخر ذو الخمسة نجوم على أحد القرى 
التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى. وأقيمت هذه القرية 

على تلة بأحد المنحدرات، ويبلغ ارتفاعها 350 متر فوق 
سطح البحر المتوسط. يقع قبالة فندق باالزو بعض قرى 

الصيد الخالبة. ويقع مسبح الفندق في الهواء الطلق، وتبلغ 
مساحته 20 متر. وُيحيط بالمسبح الحدائق الخضراء، ويطل 
على مناظر أخاذة تمتد إلى البحر والجبال واألفق الذي ليس 

له نهاية.

T: +39 089 818181

www.palazzoavino.com

 إطاللة ساحرة
 على الماء

االنغماس 
في حياة 

الملوك

فندق كاب إيدن روك
كورشيفيل، فرنسا

ُيعتبر حمام السباحة األخاذ الموجود في هذا الفندق من أكثر األماكن 
الُمميزة في شاطئ الريفييرا الفرنسية، حيث يغطى هذا المسبح 

الطرف الجنوبي بمنطقة "كاب أنتيب". ويطل المسبح على الصخور 
البازلتية وعلى البحر األبيض المتوسط، ويوفر إطالالت بانورامية خالبة 

على منطقة "خوان ليس بينس" وساحل إستيريل وجزر ليرينز. ويمكن 
للضيوف أيضًا االنضمام إلى دروس السباحة التي يقوم بها المشاركين 

في حمام السباحة أو تناول المشروبات أثناء االستمتاع بالسباحة.

T: +33 4 79 04 01 04

www.oetkercollection.com

إطاللة على 
الطبيعة 
الساحرة

ُتضيف  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  السباحة  ح��م��ام��ات  أج��م��ل  م��ن  مجموعة  إل��ي��ك  ُن��ق��دم 
بها النزول  يمكنك  التي  الفنادق  إلى  الخالبة  والمناظر  الجاذبية 

المسابح الفاخرة
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القراءة

قائمة الموسيقى  ستطرح المغنية ومؤلفة األغاني تايلور سويفت ألبومها 
السادس بعنوان “Reputation” في 10 نوفمبر. وقد طرحت سويفت في 

 24 أغسطس من هذا العام أول أغنية منفردة في األلبوم بعنوان

 .”Look What You Made Me Do “ 

وقفة في مدينة : اإلسكندرية
تنزه

استمتع بنزهة في 
الكورنيش

يبلغ طول الواجهة البحرية 
للكورنيش 01 أميال تقريبًا، 

ويوجد به مناظر خالبة 
وخاصة في المساء عندما 

ُيصبح الكورنيش مضاًء 
بالكامل.

تسوق 
منطقة السوق

الِق نظرة خاطفة على 
نمط الحياة المصري، 
من خالل هذا السوق 

بالمخابز  المليء 
والمطاعم  والمقاهي 

الشعبية ومجموعة من 
المحالت التجارية األخرى.

اكتشف
مكتبة اإلسكندرية

تقع على شاطئ 
البحر األبيض 

المتوسط، وهي 
مكتبة رئيسية ومركز 
ثقافي. كما تضم عدة 

م بها  متاحف وُتنظَّ
المعارض.

12 ساعة

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

التحليق األول واألخير 
لطائرة هيوز إتش - 

4 هيركوليز

كانت هذه الطائرة أول 
وأكبر نموذج للطائرة 
العائمة وتعرف باسم 

“أوزة شجرة التنوب”. 
وقد خلقت في والية 
بالواليات  كاليفورنيا 

األمريكية.  المتحدة 
وتم تصنيعها من 

قبل هوارد هيوز 
بهدف استخدامها في 
عمليات النقل الجوي 

عبر األطلسي خالل 
الحرب العالمية الثانية، 

ولم ُتستكمل بسبب 
عدم إنهاؤها في 

الوقت الُمحدد.

يمكنك اآلن التمتع 
باالتصال الدائم بالواي 

فاي في أي مكان 
بالعالم وبدون أي 

رسوم للتجوال. ويتيح 
لك التطبيق الوصول 
إلى الكثير من نقاط 

الواي فاي مجانًا. يمكنك 
استخدام التطبيق 

بدون الحاجة إلى 
االتصال باإلنترنت.

يوم في 
التاريخ

2 نوفمبر 1947 1

قوس قزح اليوكاليبتوس
تمتلك هذه األنواع الفريدة من األشجار لحاء متعدد األلوان يبدو وكأنه 

مرسومًا على لحائها الخارجي. ويتساقط لحائها الخارجي على فترات مختلفة 
طوال العام، ويظهر لحائها الداخلي األخضر الساطع في البداية، وبعد 

أن يجف يتحول لونه إلى اللون األزرق واألرجواني والبرتقالي والكستنائي. 
وكلما تساقطت طبقات اللحاء، تظهر األلوان المختلفة وتشكل ألوان قوس 

قزح. يوجد هذا النوع من األشجار بشكل رئيسي في أستراليا وتسمانيا 
وإندونيسيا والفلبين، ويمكن أن تنمو هذه األشجار حتى 150 قدم.

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

تحت العدسة

بن أفليك

شالالت أحمر

توجد هذه الشالالت 
القارة  الحمراء في  العميقة 
وتقع  الجنوبية.  القطبية 
هذه الشالالت بين ضفاف 
الجليدي، وقد  تايلور  نهر 
تم اكتشافها ألول مرة 

في عام 1911. ويأتي اللون 
األحمر من تفاعل الماء 

الملوحة مع أكسيد  شديد 
المخفف. وقد رجح  الحديد 
البداية أن  الباحثون في 
سبب اللون األحمر يعود 

ثبتت  الطحالب، ولكن  إلى 
األبحاث اآلن أنه يرجع إلى 
الموجود  الحديد  أكاسيد 

الجليدية.  البحيرة شبه  في 
المياه تخرج  بالتالي فإن 
تبدو حمراء بدال من األزرق 

وهو مشهد لنرى.

يمتلئ شاطئ 
نورفولك بالموجات 

الالمعة المضيئة التي 
تسببت فيها كائنات 

فيتوبالنكتونس 
البحرية التي ُتحول 

طاقتها الكيميائية إلى 
طاقة خفيفة.

1

أخر األعمال – يعود الممثل بن أفليك مرة أخرى بدور باتمان 
في فيلم فرقة العدالة في 16 نوفمبر. وإلنقاذ الكوكب 

سُيشكل باتمان والمرأة المعجزة فريق األبطال الخارقين الذي 
يضم الرجل المائي والرجل اآللي والبرق.

 االقتباس –  “ال تكترث بالعثرات التي تواجهك في
  الحياة... لكن األهم هو أن تتخطي هذه العثرات 

وتنهض ُمجددًا.”

زيبروغ، بلجيكا

العوالق المعروفة باسم 
دينوفالجيالت ُتسبب 
هذه الظاهرة. حيث 
تبدأ األمواج بالتوهج 
في الظالم وتعطي 
لون أزرق المع بسبب 

التأللؤ البيولوجي لهذه 
الكائنات الحية.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان  
الكتشاف 

الموجات 
الُمضيئة

المملكة  نورفولك، 
المتحدة

تطرح الكاتبة 
ماريسا ميير، 
صاحبة أكثر 

الكتب مبيعًا، 
رواية المارقين 
في 7 نوفمبر.

طرائف –  ُيعتبر بن 
أفليك الممثل الوحيد 

الذي ارتدي بدلة 
باتمان وسوبرمان في 

مختلفين.  فلمين 
وقد قام بدور جورج 

ريفز في فيلم 
هوليوودالند.

شاهد 
قلعة قايتباي

يعود تاريخ هذه القلعة 
إلى عام 1480 . يمكنك 

استكشاف غرفها ذات 
الجدران الحجرية، والصعود 

إلى سطح القلعة لالستمتاع 
بمنظر بانورامي ساحر، وزيارة 

المتاحف والقبة السماوية.

تطبيق
Wiffinity



جدول
الفعاليات

المكان: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
ُيعد هذا الحدث أول بطولة جولف للسيدات ُتقام في اإلمارات. وتأتي هذه 

البطولة هذا العام في دورتها الثانية، وتضم 126 العبة أوروبية على ملعب 
المحيط الساحلي بشاطئ السعديات.

fbmladiesopen.com

 المكان: لندن، المملكة
 المتحدة

هذا هو أطول حدث 
للسيارات في العالم، فضال 

كونه  يضم أكبر تجمع 
للسيارات القديمة في 

العالم. حيث تتسابق المئات 
 من السيارات التي يعود

  إصدارها إلى ما قبل عام 
 1905 من هايد بارك في

 رحلة لمسافة 60 ميل حتى 
ماديرا درايف في برايتون. 

www.veterancarrun.
com

المكان: هاسلت، بلجيكا
سيقام هذا المهرجان في جناح إيكوثرمال الذي يبلغ مساحته 375 متر 
مربع بمتوسط درجة حرارة -6 درجة مئوية. وسيمر الضيوف بالجدران 
والشقوق الجليدية لرؤية التماثيل الجليدية الخالبة. كما سيتم إعادة بناء 
بعض الرموز الرئيسية للمدينة باستخدام الجليد.
www.ijssculptuur.be

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
سُتحيي النجمة جنيفر لوبيز حفلة حية في ساحة “أوتيزم 
روكس أرينا”. ومن المتوقع أن يحضر هذا الحفل 30 ألف 
متفرج تقريبًا، وسُتغني لوبيز مجموعة من أغانيها الشهيرة.

المكان: القاهرة، مصر
يعد هذا المهرجان من أقدم المهرجانات الثقافية في القارة 

اإلفريقية.  ُيشارك في هذا المهرجان الكثير من األفالم من جميع 
أنحاء العالم، وخاصة في األفالم العربية واإلفريقية. وسَتعرض الدورة 
التاسعة والثالثون للمهرجان عددًا من األفالم، إلى جانب حفل توزيع 

الجوائز ومجموعة من األنشطة األخرى.
www.ciff.org

المكان: كييف، أوكرانيا
ُتعتبر أعمال سيرغي بروكوفييف الموسيقية التي ألفها لفن الباليه من 
األعمال المميزة في الموسيقي العالمية. وقد كتب في عامي 1935- 1936، 
الموسيقى الدرامية لمسرحية روميو وجولييت الشهيرة لويليام شكسبير، 
وكان تركيزه األكبر على المتناقضات الدرامية.
www.opera.com.ua

ميونخ، ألمانيا
يضم هذا المهرجان مجموعة متنوعة من األنشطة مثل الحفالت الموسيقية 
والمعارض الفنية والمحاضرات والمالهي والعروض المسرحية وأكثر من ذلك. 
وتوفر الخيام الُمضاءة بشكل جميل العديد من عوامل الجذب، باإلضافة 
إلى أسواق عيد الميالد المميزة التي تبيع المنتجات والحرف اليدوية والمواد 
الغذائية.
www.tollwood.de

المكان: يوبي، إسبانيا
تمتلئ ساحة المدينة باألكشاك التي تبيع العسل، وشمع العسل، وأقراص 

العسل، وصابون العسل، ومنتجات الرفاهية وغيرها. وُتقام هناك مسابقات 
بين أفضل أنواع العسل الداكن وأفضل أنواع العسل النقي. يمكنك أيضًا 

شراء الكعك المصنوع منزليًا، والخبز والوجبات الخفيفة اللذيذة.

05 نوفمبر

سباق السيارات القديمة 
من لندن إلى برايتون

01 - 04 نوفمبر

بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك 
المفتوحة للسيدات

17 نوفمبر

حفل جنيفر لوبيز

بدايًة من 18 نوفمبر 

مهرجان هاسلت للجليد

 من 21 إلى 30 نوفمبر

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

19 نوفمبر

مهرجان مالوركان للعسل
بدايًة من 23 نوفمبر

مهرجان الشتاء في تولوود

30 نوفمبر

مسرحية روميو وجوليت

9
airarabia.com

8
airarabia.com



القائمة المختصرة 

نوفمبر  04 حتى  التقليدي  الهندي  المهرجان  هذا  يستمر 

ُيقام هذا المعرض في والية راجستان، 
ويضم أكثر من 30 ألف َجمل. يتم تزيين 
اإلبل للمشاركة في مسابقات أجمل َجمل 

هذا المعرض، الذي كان يهدف في البداية 
إلى جذب تجار الجمال المحلي، أصبح اآلن من 

المعالم السياحية الرئيسية

بالمأكوالت  االس��ت��م��ت��اع  ل��ل��زوار  يمكن  كما 
والحرفية  الفنية  المنتجات  وشراء  المحلية 

٣من األكشاك الُمقامة في المهرجان ٢ ١
الهند بوشكار،  لإلبل  بوشكار  معرض 
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8  التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

١2  خدمة الغرف
ُنقدم إليك مجموعة من 
أجمل حمامات السباحة في 
العالم التي ُتضيف الجاذبية 
والمناظر الخالبة إلى الفنادق

١4  مقابلة
تتحدث روث بويس غانيش 
الرئيس التنفيذي لشركة 
أسرة الفيل عن أهمية الفيلة 
األسيوية وغيرها من األشياء

36  جولة ال ُتنسى ف ُدبلن
تجمع هذه المدينة األيرلندية 
بين الطبيعة الساحرة 
والشعب الودود، والتاريخ 
القديم وأكثر من ذلك

41  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44  خريطة 
وجهات العربية للطيران

30  48 ساعة في كاتماندو
عاصمة نيبال ذات المناظر الخالبة هي 
وجهة سياحية ساحرة

18  المدينة النابضة ُدبي
تجتمع ناطحات السحاب، والمعالم 
السياحية، وفرص األعمال الواعدة، 
وأسلوب الحياة الُمترفة في وجهة 

واحدة ُمميزة يقصدها الجميع

24  سحر مدينة ميستا   
هذه المدينة الجورجية الصغيرة 

نسبيا هي واحدة من أكثر المناطق 
الغنية بالثقافة المتنوعة والعديد من 

المواقع التاريخية

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

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

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

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

India skin to exclusive salons near you!!

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

TM

230, Park Avenue, Manhattan, New York - 10169, www.skinconewyork.com, info@skinconewyork.com
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2017 نوفمبر   // للـــــــطـــــــيـــــــران  الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

48 ساعة في كاتماندو
 العاصمة النيبالية ذات المناظر الخالبة هي

 وجهة سياحية ساحرة، مع التراث الغني والمواقع
التاريخية وأكثر من ذلك

 المدينة النابضة ُدبي
 تجتمع ناطحات السحاب، والمعالم السياحية،

 وفرص األعمال الواعدة، وأسلوب الحياة الُمترفة في
وجهة واحدة ُمميزة يقصدها الجميع




