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48 HOURS IN SHIRAZ
 The Iranian city’s rich artistic heritage is
 reflected in everything from poetry and
architecture to handifcrafts and lifestyle

 AweStRUck by AmmAN
 With ancient and modern attractions galore
 as well as easy access to popular places such
as the Dead Sea, the city is an ideal getaway

48 ساعة في شيراز

تنعم هذه المدينة اإليرانية بتراث رائع انعكس على 
حضارتها المعمارية والشعرية وحرفها اليدوية 

وأسلوب معيشتها

ان الساحرة مدينة َعمَّ
 مدينة   عريقة   ستسحركم    بمعالمها   الحديثة   التي  

 تجذب   الزوار   وتجعلهم   يرغبون   في   زيارتها   ُمجددًا 
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Dear Readers,

As we inch towards the latter part of the year, here are 

some destinations you should tick off your bucket list 

before it’s time to make new resolutions. Start with Shiraz 

(on pg 22). One of the oldest cities of Iran, it’s teeming with 

artistic treasures and has something to offer even the most 

critical tourist. On pg 28 is Sarajevo, the postcard-pretty 

capital of Bosnia and Herzegovina. This relatively under-

explored gem in Eastern Europe must be experienced at 

least once. Turn to pg 32 for Munich — one of the world’s 

most thriving cities and a testament to Germany’s glorious 

past as well as prosperous present. Finally, on pg 38, is 

Amman. Home to stunning ancient and modern attractions, 

Jordan’s capital is an ideal getaway that will charm you 

with its diversity. As always, we hope this issue inspires you 

to put on your travelling shoes and explore the world!

on the cover
Umbrellas above a 
staircase in a typical 
narrow lane in 
Amman, Jordan
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48 HOURS IN SHIRAZ
 The Iranian city’s rich artistic heritage is
 reflected in everything from poetry and
architecture to handifcrafts and lifestyle

 AweStRUck by AmmAN
 With ancient and modern attractions galore
 as well as easy access to popular places such
as the Dead Sea, the city is an ideal getaway

48 ساعة في شيراز

تنعم هذه المدينة اإليرانية بتراث رائع انعكس على 
حضارتها المعمارية والشعرية وحرفها اليدوية 

وأسلوب معيشتها

ان الساحرة مدينة َعمَّ
 مدينة   عريقة   ستسحركم    بمعالمها   الحديثة   التي  

 تجذب   الزوار   وتجعلهم   يرغبون   في   زيارتها   ُمجددًا 

Happy reading,

editorial team 

nawras
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Wherever you go on your travels, make sure you have the data to tell your  
stories. Enjoy the limited-time offer for just AED 200/week and get 2GB 
of data with a choice to buy up  to 6 packs at any given time.

To subscribe, dial *177#

Roam the world with 2GB  
for the price of 1GB

Experience more convenience 

+9718002300 
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The festival features colourful 
parades, with dancers, drummers, 
decorated elephants and more

The dancers give a number of 
cultural performances such as fire 
and whip dances

The event also includes jugglers, 
musicians, fire-breathers and 
acrobats, among others

esALA perAherA 2017, sri LAnkA

1 2 3
One of the oldest and grandest festivals in the country, it will take place till Aug 8 in Kandy

the short List



events 
cALendAr

Where: London, the united Kingdom
The 16th edition of the biennial IAAF event will feature 

a number of events, including relays, cross country, 

race walking, road running and many more. The 

championship could be sprinter Usain Bolt’s last.

www.iaaf.org

Where: 
Biddinghuizen, 
the netherlands
An alternative arts 

festival, it will feature 

music concerts along 

with film screenings, 

street theatre, stand-

up comedy and 

more. With 12 stages 

for about 250 acts, 

the event’s music 

line-up includes stars 

such as Mumford & 

Sons, alt-J and more.

lowlands.nl

Where: sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Having previously been attended by celebrities 

such as Robert De Niro and Angelina Jolie, the 

event will showcase a variety of international 

feature and short films, with a special focus on 

southeast Europe this year. 

www.sff.ba

Aug 5 – 13

World Athletics Championships

Aug 18 – 20

Lowlands Festival

Aug 25 – 27

Rock en Seine
Aug 11 – 18

Sarajevo Film Festival

Aug 19 – 20

Rostec International 
Festival of Fireworks

airarabia.com
10

Where: Moscow, russia
Teams from 8 countries will present breathtaking 

displays, including pyrosets choreographed to 

music, using almost 27 tons of fireworks. There will 

also be concerts, poetry contests, sports events 

and more, along with a food court.

pyrofest.ru

Where: Chennai, India
This is an annual event that combines surf, 

music and yoga competitions. So surfers from 

all over the world will take to the waves to 

compete, musicians across genres will perform, 

and various yoga workshops will take place 

throughout the area.

www.covelongpoint.com/festival

Aug 25 – 27

Covelong Point Festival

airarabia.com
11

events

Where: Maralal, Kenya 
This is one of Africa’s most famous camel races. Finest 

camels will take part, along with both international 

and local competitors, in professional and amateur 

categories. The streets of Maralal are full of festivities 

during the event, and cycling race is also organised 

along with the derby.

Aug 26 – 28

Maralal Camel Derby

Where: Dubai, the uae
Dubai’s first resident show, it will feature 65 

artists, performing unique gravity-defying stunts, 

above and in an on-stage pool. There will be two 

shows, five days a week, in a state-of-the-art, 

custom-built theatre in Al Habtoor City.  
laperle.com

Aug 31

La Perle

Where: paris, France
Comprising four open-air stages, along with a 

campsite for those who want to stay for the 

weekend, this music festival in Domaine National 

de Saint-Cloud will feature names such as 

Elements 4, Brodka and Cabbage, among others.  
www.rockenseine.com
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snApshot

Situated on the 

banks of river Ziz, 

this is considered 

to be one of the 

biggest oases in the 

world. Situated in 

the Sahara desert, 

it is known for its 

delicious dates. 

1

Lying between the 

Qattara Depression 

and the Egyptian 

Sand Sea, the Siwa 

oasis is a sight to 

behold, flanked 

by olive and palm 

trees, and brimming 

with crystal-clear 

natural springs.

2

NEW rELEASE – The Hollywood actor will 

be seen in action comedy, The Hitman’s 

Bodyguard, releasing on August 18. reynolds 

plays a top bodyguard hired to protect one of 

the world’s most notorious hitmen. 

ThE QuOTE – “There are so few surprises 

left in life. We’ve gotten so addicted to 

knowing. It’s the Google generation. We 

want the answer to everything right now!”

TrIVIa – The star 

had failed drama 

class in high school. 

he never took any 

acting classes either, 

but claims he always 

trusted his acting 

abilities, “based on 

the skill with which I 

lied to my parents”.

SIWA, EGyPT

Also known 

as volcanic 

lightning, this is 

a rare weather 

phenomenon 

that occurs 

when lightning 

is produced in a 

volcanic plume. 

Scientists believe 

the electric 

charges are 

generated when 

ash particles and 

rock fragments 

collide, causing 

incandescent 

explosions that 

light up the sky. 

They are usually 

followed by  

shock waves.

1
MINUTE

GUIDE TO
DIRTy 

ThuNDeRsToRms

TAFIlAlT, 
MOROCCO

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

Focus on

Ryan Reynolds

2 Ways
to explore  
Stunning 

Oases

The oldest vertebrate 
on earth
The Greenland shark can reportedly live up to 400 years! The 
radiocarbon dating analysis of 28 female Greenland sharks in a 
recent study showed that these sharks are by far the longest-
lived vertebrates on the planet, with an average age of 272 years. 
The oldest one is astonishingly about 512 years old. The second-
largest carnivorous sharks in the world, they are found deep 
down in the Arctic Ocean.
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12 hours

City Stopover: Kathmandu
SEE

Hanuman Dhoka 

Spread over five 

acres, this is the royal 

Palace complex that 

also houses temples 

and other structures 

built by the ancient 

Malla Kings of Nepal. 

It also has a museum.

TRy 

Hike to Shivapuri 

National Park

There are a number of 

day treks to the park, 

offering scenic views 

along the way. The 

lush greenery is also 

home to many exotic 

animals and birds.

eXPeRIeNCe 

Mount Everest 

Helicopter Tour

Opt for one of these 

from a wide range 

available to enjoy 

breathtaking views 

of the highest peak 

in the world from 

close proximity.

EAT 

Yomari

These are fish-

shaped steamed 

dumplings typically 

made of rice flour 

and sesame seeds. 

It’s usually made for 

the post-harvest 

celebrations.

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

Day IN 
HIsTORy

August 19, 
1871

The aviation 

pioneer was born 

on this day in 

Dayton, Ohio. 

In 1903, Orville, 

with brother 

Wilbur Wright, 

conducted 

the world’s 

first successful 

sustained and 

controlled flight 

of a motor-driven 

aircraft after 

experimenting  

for years with 

kites, gliders  

and the like.

ORvIllE WRIGHT 
wAs boRN 

traveL app
Sidekix

The app uses 

GPS to locate 

the hippest spots 

around you. 

From fashion, 

food, culture, art, 

nightlife and more, 

it does customised 

searching based on 

your preferences — 

even finding better-

lit routes at night.

tHe reaD

The 2015 New 
York Times 

bestseller Sabaa 
Tahir returns with 
A Torch Against 

the Night  

MUSIC PLAYLIST  rock band Jane’s Addiction celebrate 

the 25th anniversary of their classic Ritual de lo Habitual with 

the upcoming  DVD, Ritual de lo Habitual: Alive at 25. Out on 

August 4, it will feature their 2016 performance at the now-

demolished Irvine Meadows Amphitheatre in California.

Enjoy Daily Unlimited Data 
Roaming for only AED 35/day
Your passport to data roaming

Available in over 100 countries. 
To check preferred partners, visit etisalat.ae/preferredroamingpartners

To subscribe: 
Dial *177# for free within the UAE or abroad.

Experience more convenience 

+9718002300 
etisalat.ae/roaming
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room service

ATlANTiS, THE PAlM

DUBAI, THE UAE

The luxury hotel offers underwater suites 

that create the illusion of being under 

the sea. The two suites — Poseidon and 

Neptune — have floor-to-ceiling views of 

the Ambassador Lagoon aquarium which 

is home to about 65,000 marine creatures. 

But the view is not all! Each suite also 

comes with facilities such as soaps with 

24-carat gold flakes and a 24-hour private 

butler, among many others.

Crescent Road, The Palm, Dubai

Tel :+971 4 426 2000

www.atlantisthepalm.com

Hanging out

Glassy 
affair

Fishy 
business

ATTrAP’rêvES

AllAuCh, FRANCe

The rooms in the hotel are transparent bubbles in the middle 

of a forest! With panoramic views of the lush surroundings, 

the rooms offer guests a chance to literally sleep under 

the stars. The orbs are designed entirely with recyclable 

materials and come in five choices — Suite Chic, 1001 Nights, 

Zen, Glamour and Nature. Each bubble is fully furnished, has 

a private path, and can be covered up at night for privacy.

Chemin de la Ribassière, 13190 Allauch

Tel: +33 4 91 72 10 89

www.attrap-reves.com

TrEEHOTEl

hARADs, sweDeN

Located in the midst of tall pine trees, with the 

stunning river Lule nearby, the hotel has seven 

different kinds of “tree rooms”, all suspended 

4-6 m above the ground. So you can stay in a 

Mirrorcube or a Bird’s Nest, among other choices, 

all accessible by ramps, bridges or electric stairs. 

The self-contained rooms are built on or around real 

trees, and have chemical-free wooden floors and 

underfloor heating.

Edeforsväg 2, A 960 24 Harads

Tel: +46 (0)928-103 00

www.treehotel.se

A neW LeAgue
From underwater illusions to hanging cubes and glass bubbles — these 
avant-garde hotel rooms are unlike anything you’ve seen or stayed at before



attilio Tripodi’s passion for 

photography has taken him places, 

metaphorically as well as literally. An 

art director and graphic designer by 

profession, the Italian likes to capture 

images of people, places and things 

that intrigue or amaze him, in their 

“genuine spontaneity”. It comes as no 

surprise, then, that his repertoire is 

more like a box of colourful, beautiful 

memories, collected over years of 

travelling. What is a bit surprising, 

though, is that, of those thousands 

of pictures, he remembers each one 

vividly, as if taken just yesterday.

1. How did you get interested in 

photography? 

I believe that these orientations, which 

mark decisively the lives of people and 

determine the direction we follow, 

happen without there being a genuine 

premeditated choice. When I was little, 

I liked to rummage through the albums 

that my parents kept in their room. I 

looked at the photos of my mom and 

dad, my own, those of my brothers 

and even unknown relatives, and I 

used to be very fascinated. Perhaps 

my primordial passion for photography 

was fuelled in those moments.

2. Your photography focusses on 

travel and culture. tell us something 

about your experiences so far? 

I like to visit a place without any pre-

set targets... just exchange some 

words, some gestures, some smiles 

with the locals. I seek to experience the 

place in its true essence, without any 

assumptions or prejudices. That can’t 

happen automatically, but when it does 

happen, it’s magic. The most significant 

experiences for me are my travels to 

India. It is an incredible country... so 

colourful and full of infinite cues for 

people like me who have a passion  

for photography.

3. any particular photograph that has 

a special place in your heart?

During my first trip to India in 2012, I 

had visited rajasthan — a state rich in 

history and home to some wonderful 

palaces and temples. The locals are 

marvellous too, always ready to interact 

and pose. I got a nice collection of 

photographs on that trip and named it 

Namaste. I have exhibited it around the 

world and there are many images from 

this collection that I’m very attached to. 

For instance, I still remember the shy 

face of a lady in Udaipur who, realising 

that I was photographing her, covered 

her smile with her hand. To me, that 

was such a genuine gesture.

4. When taking a picture, what goes 

on in your mind?

To capture my attention and make me 

want to take a shot, there just needs 

to be a face, a landscape, a situation 

or even an emotion that amazes me. 

I don’t particularly think of anything 

in that moment, but I do make sure 

the picture comes out as natural as 

the subject is in reality. Also, there 

should be a visual balance in the 

picture layout; this predisposition is 

probably due to my graphic designing 

background. When the technical and 

mental elements work in synchrony, 

unique images happen.

5. What else do you like to do in your 

free time to unwind?

When not doing photography, I like 

to listen to music, across genres, or 

write poetry. I also compose acoustic 

guitar music that I hope to eventually 

release on a CD one day. I like visual art 

in all its expressive forms, so I frequent 

galleries, museums and the like. 

Inset: Attilio Tripodi; Opposite page: 
Various works by Tripodi

LenS, CAMeRA, ACTIon
From fascinatedly browsing through family albums as a child to  
now exhibiting his own works across the world, photographer 

Attilio Tripodi has had an interesting journey — one that is  
well-documented through the images he’s taken along the way

interview
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These are said to be sandstones 
that were deposited with iron and 
trace minerals millions of years ago

The region was mapped in the 
1920-30s, and listed as a uNesCo 
World Heritage Site in 2009-10

The mountains have a range 
of contrasting colours, from 
red to yellow and green

rAinBow mountAins, chinA

1 2 3
They are part of the Zhangye Danxia Landform Geological Park in Gansu Province

destinAtions
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eXpLore

teXt By pAuL v wALters

One of the oldest cities of ancient Persia, Shiraz has always been known for its artistic 

wealth. Popular as the city of art, poetry and literature, it has also been an established 

centre for handicrafts and mosaic. Today, in addition to all that, the sixth-most populous 

city of Iran and the capital of Fars Province also plays host to major industries such as 

cement production, sugar, fertilizers, electronics and textiles, among others. In short, 

productivity in Shiraz has only increased with the changing times, although, it has 

managed to hold tightly onto its cultural roots all along. That it has become one of the 

most popular travel destinations not just in Iran but around the world is understandable 

then. Whether you are into history, art, poetry or nature, Shiraz has something to offer 

even the most critical of tourists. 

Sharing its name 
with the famous 
Eram Gardens 
in the city, 
this is a 3-star 
accommodation, 

considered 
one of the best 
in the area. 
Equipped with 
all the usual 
services, the 

rooms are 
comfortable, 
with all modern 
amenities. 
The staff is 
conversant in 
English and  
very friendly.

Located on 
the Moali’Abad 
boulevard, this 
is a fantastic 

4-star hotel. The 
rooms are large, 
modern and 
luxurious. The 

restaurant has an 
unlimited buffet 
for breakfast 
and dinner, and 
the staff speaks 
good English so 
communication 
is not a problem.

ElYSEE HOTEl

ErAM HOTElWheRe To STAy

48 hours in
Shiraz

One of the oldest cities in Iran, it has managed to preserve its 
rich artistic heritage, reflected in everything from its literature 

and poetry to architecture, food, handicrafts and more
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Start the tour of the city with what it’s 

perhaps best known for — the Nasir 

Al-Molk Mosque. Also known as the 

Pink Mosque, it is best seen early in 

the morning, when the sun’s rays spear 

through the magnificent stained-glass 

windows, making the sight almost 

unreal. The play of dappled light and 

shadows in the complex is also worth 

witnessing. Another advantage of 

starting early would be that you will 

have the entire day to yourself after 

you’re done with the mosque. So you 

can take a day tour to the Persepolis. 

eXpLore

Opening page: The Nasir-ol-Molk Mosque;  
This page: Part of the Shah E Cheragh shrine; 
Opposite page top: Naqsh-e Rustam in the Fars 
province; Below: The ruins of Persepolis

Just about an hour from Shiraz, this was 

once the ceremonial seat where other 

kings and heads of state came from far 

and wide to pay their respects to the 

ruler of what was one of the greatest 

empires of the time. A UNESCO World 

Heritage Site, it houses some stunning 

ruins — the earliest said to be dating 

back to 515 BC — and is a dazzling 

example of architecture that is truly 

monumental in size. Set against the 

mountains, today, it is one of the most 

popular tourist attractions in Iran.

When done with the desert, come 

back to the city. Hungry from all the 

travelling, you can head to Bagh-e-

raaz for late lunch. Split into three 

dining areas, they serve both Persian 

and international cuisine, and the food 

is delicious. Well-fuelled, visit the Arg of 

Karim Khan. Located in the city centre, 

this is a medieval citadel constructed 

in the early 18th century. The castle is 

close to the city’s main bazaar, which, 

in its heydays, served as the Zand 

dynasty king’s fort and residence. The  

numerous elegant rooms, enclosed 

by a sprawling courtyard, are all 

embellished with delicate and ornate 

frescoes. A splendid example of early 

Persian architecture, the complex 

should not be missed.

With your day-time tours complete, 

the tombs are a perfect way to start 

the evenings. Start with the Hafez 

Mausoleum, where famous 14th-century 

poet Hafez Shirazi is buried. The tomb 

houses a relatively simple, white-

stoned grave under a soaring copper 

roof, is supported by eight pillars and 

festooned with blue mosaics. A must-

visit for anyone who loves poetry, the 

place is almost a pilgrimage destination 

for the Iranians who consider Hafez 

more than just a poet and turn to him 

in their hour of need, seeking solace. 

There is also a tradition where, on 

Shab-e-yalda, a festival celebrated on 

the “longest and darkest night of the 

year”, families gather around a table 

and read his poems. you can visit poet 

Saadi’s tomb too. Another wonderful 

tradition in Shiraz is that vendors 

outside the gates of the tombs, for 

a small donation, allow their small 

canaries to choose a slip of paper from 

a box with a lucky verse from one of the 

Iranian poets. Cap off your day at Café 

Ferdowsi. This cozy establishment, 

named after Persian poet Hakim Abu’l 

Qasim Ferdowsi, has beautiful interiors, 

combining contemporary design with 

distinct Persian influences. The food is 

equally good. Do try their yogurt and 

cucumber-based soup.
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Shiraz is home to some of the most 

beautiful gardens in the world. 

Iranians, with their entire families, 

delight in spending time in the parks, 

flocking to them on sunny days to 

pick pomegranates, limes, figs and 

other fruits, or just laze on the green 

pastures. With so many to visit, one can 

spend days just strolling through the 

city’s numerous gardens. So, reserve 

at least the first part of your day for 

the gardens. Start with the Eram 

Gardens, located on river Khoshk. The 

layout follows the principles of the 

traditional Persian Gardens, with large 

water fountains placed in the centre. 

This site is also listed by UNESCO as 

a World Heritage Site, and now makes 

up part of the Botanical Gardens of 

Shiraz University, hosting a vast array 

of plants, flowers and trees.

After a leisurely walk in the gardens, 

head to Vakil Bazaar, located right 

in the heart of the city, to indulge 

the shopper in you. This is a treasure 

trove of all things Iranian, filled to the 

brim with all kinds of exotic goods 

— from Persian rugs and carpets to 

saffron, pistachio, tea, spices, local 

sweetmeats and more. This is the 

perfect place to pick up knick-knacks 

and other souvenirs. Believed to have 

been originally built some time in the 

11th century, the bazaar also has awe-

inspiring courtyards, caravansarais 

and bath houses, along with the shops. 

And while you are there, do try the  

popular khakshir — literally translating 

to ‘milk dirt’ in Persian, it is  a seed-base 

detoxing drink. 

eXpLore

air arabia operates  
8 flights per week  
from sharjah to 
shiraz End the day with the stunning Vakil 

mosque, conveniently situated close 

to the bazaar in the same historic Vakil 

neighbourhood. Built in 1773, during the 

rule of Karim Khan, this one’s a virtual 

giant at 11,000 square metres and with 

48 huge pillars surrounding the menbar 

(pulpit). It boasts beautiful carvings 

and is decorated with the typical haft 

rangi tiles. Once you’ve seen Shiraz, 

with all its beautiful architecture, 

stunning ruins, lavish gardens and the 

vibrant bazaar, you will realise it is one 

of those places that deserve a repeat 

— its awe-inspiring present and unique 

history showcase an enchanting vision 

of Iranian life at its best. 

dAy 2



eXperience

Boasting the majestic Miljacka river and the Dinaric Alps,
 Bosnia and Herzegovina’s postcard-pretty capital invites you

 to enjoy its mesmerising beauty and diversity

SARAjevo
teXt By AnAnyA BAhL

There’s something about
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take a guided walking-tour of the area 

for a more enriching experience.

The streets in the Old Town are lined 

with shops selling jewellery, carpets and 

more. Take your time absorbing the 

area and, of course, shopping. 

Make the Gazi Husrev-bey Mosque 

your next stop. The largest historical 

mosque in Bosnia and Herzegovina, it 

is considered an emblem of Ottoman 

architecture in the entire Balkan region. 

you will be bedazzled by its Muqarnas 

(ornamented vaulting). The Careva 

Džamija or Emperor’s Mosque is worth 

a visit too. Another glorious example of 

the Ottoman architecture, it is the largest 

single sub-dome mosque in the country. 

Opening page: The city of Sarajevo; 
Opposite page: Old city centre 
Baščaršija; This page: Latin bridge over 
River Miljacka in Sarajevo

Historic, cultural and 
gastronomic offerings galore, 
sarajevo is a city of variety

Diversity, thy name is Sarajevo. This 

is a city that holds within it a host of 

stunning antiquities, while working 

progressively towards a glorious 

future. A city that has a vibrant old 

town and a contemporary cultural 

scene. A city that simultaneously 

displays a mix of Bosnian, Balkan and 

Turkish influences. 

Thanks to all the variety — and 

historic, cultural and gastronomic 

offerings galore — Sarajevo is fast 

emerging as a must-visit destination 

for all travel-enthusiasts.

The city couldn’t have asked for 

a more scenic geographical set-

up. Sitting pretty by the majestic 

river Miljacka, it has the Dinaric Alps 

surrounding it. The hospitable locals 

love to chat with visitors, sharing 

snippets about the city over endless 

cups of Bosnian coffee, making 

Sarajevo even more endearing. 

With an abundance of ancient 

marvels in the city, it is perhaps best 

to begin your tour from its historic 

centre, the Stari Grad. This is the 

oldest part of Sarajevo, and, at the 

epicentre, houses the Bašcaršija — 

a bustling market full of beautiful 

architecture and interesting knick-

knacks. It was at this Old Town that 

Sarajevo was established as a city in 

the 15th century by Isa-Beg Isakovic, 

the Ottoman general. This is also one 

of the places where the east and west 

merge in Sarajevo — on one side, it is 

characterised by Ottoman architecture 

whereas the other side is dominated 

by Austrian-Hungarian influences. Do 

Adorning the Old Town’s ancient skyline, 

it will leave you spellbound especially 

with its unique, sequinned Mihrab.

Sarajevo is also home to a number 

of museums that highlight some of the 

many feats from the country’s past and 

present. The Sarajevo Tunnel Museum 

(or the Museum of Hope), for example, 

makes for an interesting visit, offering a 

peek into the life of the Bosnians in the 

90s. About 1.5 m in height, 1 m in width 

and 960 m long, it was used to transport 

food, aid and people during the siege. 

you can walk through some parts of 

the original tunnel. The Gazi Husrev-

bey’s Library Museum is another must-

visit, and contains about 1,200 exhibits 

air arabia operates 
flights all 7 days a 
week from sharjah 
to sarajevo

spanning Islamic Art, education, religious 

life and ethnology. The ‘Measuring Time’ 

section here houses two hand-made 

globes that can calculate the exact 

time. you can include the Museum of 

Literature and Performing Arts in your 

itinerary too.

To say that Sarajevo is a green city 

would be a gross understatement. So, 

when done with the concrete gems, 

revel in nature a bit. At Mejdan, located 

on the left bank of the Miljacka river (and 

boasting an in-house café), is perfect for 

long walks, picnics or some quiet me-

time. So is Wilson’s Promenade, with its 

stunning boulevard of linden trees.

Sarajevo is a city for dreamers, 

believers and doers. A must-feature 

on every traveller’s list, it will be the 

perfect start to your Eastern Europe 

travel diary! 

WheRe To eAT
•  mAlA KuhINJA

This novel restaurant is 
managed by former TV 
celebrity chefs, and they 
like to do things a little 
differently — ask for your 
food preferences and create 
something fantastic that will 
tingle your appetite.

•  PINK houDINI 
Jazz music and delicious 
food: a match made in 
heaven! Head to this uber 
stylish place for music under 
UV lights and, of course, 
great food.



discover

Extravagant palaces, sprawling parklands, fascinating
 museums, chic neighbourhoods and so much more — 

the city is reflective of the past in all its
glory and the present in all its prosperity  

MunICh
teXt By stuArt forster

The city of plenty,
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Whatever the weather, Munich is one of 

those cities where there’s no shortage 

of things to do and places to see. For 

fine days, there’s the parkland, while the 

museums and palaces can be enjoyed 

come rain or shine. It is also one of the 

most pedestrian-friendly places in the 

world. And you are going to be on foot 

a lot, strolling around and soaking in all 

that it has to offer. Just like I totted up 

thousands of footsteps having lived in 

the city for five years. 

It also gave me enough time to 

explore Munich’s cultural heritage 

which, in part, is a legacy of the city that 

had long been the chief residence of 

Bavaria’s Dukes and, from 1805 to 1918, 

the capital of the Bavarian kingdom. In 

fact, even the popular Oktoberfest — 

which the locals proudly point out is the 

world’s biggest stadtfest or city festival 

— has its origins as a royal wedding 

feast, marking the union of Crown 

Prince Ludwig I and Princess Therese 

Luise of Saxony-Hildburghausen. The 

meadow on which the celebratory 

horse-races were held back in 1810 was 

renamed the Theresienwiese in honour 

of the royal bride. A vast bronze statue 

of Bavaria, in female form, now stands 

there, next to the ruhmeshalle — the 

classical-style hall of fame lined with 

marble busts, celebrating the lives of 

famous Bavarians.

This landmark is just a couple of 

kilometres west of Marienplatz — the main 

square. Flocks of people gather here at 11 

am, noon and 5 pm daily for the chiming 

of the City Hall clock and the procession 

of colourful figures, including spinning 

coopers, dressed in red, whose dance was 

said to rid the city of plague in 1517.

Germany’s largest city palace, the 

Munich residence, is just a couple of 

minutes’ walk from here. Established 

originally as a fortress, the extravagant 

complex still reflects some of the 

enormous wealth and power once 

enjoyed by the Wittelsbach family, 

that ruled over Bavaria for more than 

Opening page: Neuschwanstein castle, 
near Munich; Opposite page top: 
Marienplatz; Below: Siegestor, the 
triumphal arch; This page top: 
Antiquarium at the Munich Residence; 
Below: Tumblingerstrasse Street Art

discover

Munich is also one of the 
most pedestrian-friendly 

cities in the world
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700 years. The Imperial Hall, built to 

host guests at official functions, aptly 

encapsulates the grandeur, but it’s the 

artwork on the arches of the Hall of 

Antiquities that impressed me the most. 

Another highlight in the residence is the 

treasury museum, displaying exquisite 

works by medieval goldsmiths, including 

a beautifully crafted golden statuette of 

St George. 

From the City Centre, horse-drawn 

carriages would have once conveyed 

courtiers to the Nymphenburg Palace, 

established as the Wittelsbach’s summer 

residence in the late 17th century. Tram 

no. 17 now trundles that route, though 

I recommend using ‘Call a Bike’ to hire 

a bicycle and pedal to the palace. The 

discover

Opposite page top: Surfers at one of the 
numerous parks in Munich; Below: People 
enjoying eating out; This page: Street 
view of Landshut, near Munich

stunning Baroque structure is housed 

within a landscaped parkland dotted 

with formal gardens and pavilions, 

including a hunting lodge that is larger 

than most modern homes! 

Another one of my favourite places, 

especially in summers, is the Hofgarten 

— an Italian-style garden that was 

completed 400 years ago, during the 

reign of Maximilian I. The acoustics in 

the Temple of Diana here — the domed 

pavilion at the centre — make the folly 

a good spot to pause and listen to the 

talented buskers playing extracts from 

the likes of Mozart and Bach.

For more on cultural performances, 

head to the National Theatre on Max-

Joseph-Platz. The building is the home 

of the Bavarian State Opera and State 

Ballet companies. 

The technically-minded visitors can 

easily spend a full day at the Deutsches 

Museum. It is the world’s biggest science 

and technology museum and the 

exhibits include aircraft, motor vehicles 

and computing equipment. A series of 

demonstrations are also held throughout 

the day — don’t miss the one explaining 

how lightning strikes occur. There is also 

the famous BMW Museum, telling the 

story of the luxury motor works company 

founded over a century ago. The nearby 

BMW Welt showcases their latest 

vehicles, including rolls royce and Minis. 

Just across the street is the Olympic 

Park, built to host the 1972 Games. For 

an elevated view of the city and the 

Alps, head to the viewing platform,  

190 m up on the Olympic Tower. you 

may even see people abseiling on the 

tent-style roof of the stadium in the Park. 

One of the favourite local activities to get 

an adrenalin rush is on the zip line leading 

from the stadium roof.

In the evenings, the terraces of cafés 

and restaurants in the chic Schwabing 

district are great to grab a meal 

and watch people milling along the 

Leopoldstrasse street.  If you have the 

energy, and can manage a few more 

steps before turning in for the night, it’s 

worth viewing the illuminated Siegestor 

as darkness falls. The triple-arched 

landmark commemorates the end of 

the Napoleonic Wars and is, in every 

sense, a triumphal place to end a day  

in Munich.

The fact that the city has such a 

variety of attractions to experience and 

partake in, and is an easy place to get 

around, makes it a delight to be in. And, 

of course, the Alps are less than a couple 

of hours drive to the south and great for 

some more walking — something for 

another day, perhaps?  

Offering a number of things 
to do and places to see, the 

city is a delight to be in

WheRe To eAT
•  WIRTSHAUS

It is a cosy, traditional 
Bavarian tavern in the 
Au district of the city. 
Waitresses wearing Dirndl 
dresses serve hearty 
dishes such as dumplings 
plus roast duck with red 
cabbage and potatoes. 

•  SCHUHBECkS
This is a stylish, Michelin-
star fine-dining restaurant 
on the Platzl square, where 
renowned chef Alfons 
Schuhbeck’s seasonal 
Bavarian-Mediterranean 
creations are served.
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Jordan’s capital is an ideal getaway — teeming with stunning ancient 
and modern attractions, while giving easy access to popular places 

such as the Dead Sea and Wadi Rum 

AMMAn
Awestruck by

teXt By AftAB husAin koLA
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Abdullah in 1924 on the site of a much 

older mosque, the present mosque stands 

out as an expression of the Ottoman 

style. The architecture, both internal and 

external, make it a marvel worth visiting.

It is difficult to miss the bustling souk 

just across the street from the mosque. 

Comprising five main alleyways, the 

market exudes a charm redolent of the 

Arabian bazaar of folklore, and is brimming 

with all kinds of local merchandise — from 

fruits and vegetables to crafts, jewellery, 

clothing, antique goods and more. I 

couldn’t resist the glossy red, freshly-

picked cherries that were neatly stacked 

in one of the stalls, along with fruits 

such as figs, olives, oranges and grapes. 

Gobbling down a few, I went on to pick 

up other knick-knacks from the market, as 

vibrant colours and  delicious fragrances 

pervaded the air.

When in Amman, you can’t  miss the 

famous kunafa — a crisp orange-coloured 

pastry filled with layers of pistachio. After 

stocking up on the souvenirs, I decided 

to try the melt-in-your-mouth offerings 

in the area, including those at Al-Haj 

Mahmoud Habibah & Sons Co, an iconic 

sweet shop I had heard a lot about. Both 

the shop as well as the dessert lived up to 

the hype for me.

Next on my list now was the 

Amman Citadel or Jabal al-Qala’a, an 

ancient landmark of the roman city of 

Philadelphia tracing its origins to 138 AD. 

Strewn with numerous roman, Byzantine 

and early Islamic vestiges, it is located on 

a hill and gives visitors  not only an insight 

into Amman’s incredible history but also 

provides stunning views of the city. One 

of the most impressive structures here 

comprises the remnants of the stately 

Umayyad Palace on the Citadel Hill. The 

great monumental gateway, with its 

The Dead Sea, Petra, Jerash, Kunafa, 

Wadi rum, Aqaba... there were enough 

reasons for me to want to visit the 

Hashemite Kingdom of Jordan. So 

one fine morning, I decided to not 

procrastinate any longer and landed 

in Amman, the charming capital of  

the country. 

Normally, I like to begin my city tours 

from downtown, and I was especially glad 

I did so in Amman — there is no better 

way to begin exploring this bustling city, 

also known as Philadelphia in the olden 

days. The first sight that riveted me here 

was the imposing Al-Husseini Mosque, 

standing tall in the heart of balad, Arabic 

for downtown. Built by the late King 

Opening page: The Dead Sea, near Amman; 
Opposite page: The ruins of Umayyad 
Palace; This page above: Bedouin sheep 
and goats in Wadi Rum; Below: The ruins 
of Jerash 

escApe

One part of the city is vibrant 
with modernity while the other 

oozes old-world charm

cruciform shape and four vaulted niches, 

leads to a courtyard and a colonnaded 

street. Built between 720 and 750 AD, it 

is largely a ruin now, but is still enough to 

get an idea of the extravagance that the 

rulers must have once enjoyed. 

On the other side of the Citadel 

is the partly re-constructed roman 

amphitheatre, with a seating capacity 

of 6,000. Carved into the hillside, it is a 

sight to behold, transporting one back to 

the bygone era. The theatre is now used 

for a number of cultural events such as 

music concerts, book fairs and more, that 

happen in Amman on a regular basis.

Despite an exhausting outing at the 

Citadel, it was time to travel back in time 

some more. In a sharp contrast to the 

bustling downtown, Jerash seems to be 

stuck in a time warp! Known as Gerasa 

in earlier times, the ruins here are now 

generally acknowledged to be among the 

best-preserved roman provincial towns 

in the world. The city is said to date back 

6,500 years, but flourished the most in 63 

BC, when roman general and statesman 

Pompey conquered it. Now, the famous 

Jerash Festival of Culture and Arts is 

held here every year between July and 

August. The ruins are decked and lit for 

the event and the ancient colonnaded 

streets come to life with dance, music 

concerts and more, including stalls selling 

local handicrafts. If visiting Amman during 

those months, do try and attend the 

festival, it is a unique experience. 

For those interested in art, Darat al-

Funun, Amman’s leading contemporary 

art centre, is another must-visit. An 
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air arabia operates 
14 flights per week 
from sharjah to 
amman

This page top: The Amman Citadel;  
Below: Al-Khazneh treasury in Petra; 
Opposite page: An artist making  
mosaics in Madaba;

exhibition by architect and artist Ammar Khammash 

— exploring Jordan and Palestine his way — is 

currently going on, until September 24.

Amman is also known for its hammams or bath 

houses. Visit the Al-Pasha Turkish Hammam on 

Al-Mahmoud Taha street for a choice of body 

treatments, rejuvenating facials, cleansing scrubs, 

relaxing massages and more that will invigorate you 

for the trip ahead.

Another unmissable site in the area is Madaba, 

about 40 minutes’ drive from the capital. reflecting 

the stunning Byzantine mosaic tradition, Madaba 

is often referred to as the mosaic country, and is 

home to the awe-inspiring mosaic map that uses 

millions of pieces of vividly coloured local stones 

to depict valleys, hills, towns and settlements from 

centuries ago. 

From Madaba, you can take the Desert Highway 

(or even the King’s Highway) to Petra, the bewitching 

and mysterious rock-carved capital of the Nabataean 

Arabs who are said to have lived in this area around 

500 BC. Interestingly, Petra is said to be only 

partially discovered, as most of it is believed to be 

underground. The part that is visible, however, is 

nothing short of marvellous. Nestled within intricate 

geological formations of mountains and gorges, 

the city is carved in sandstone. The Siq, a natural 

sandstone chasm that opens on to the magnificent 

treasury called Al-Khazneh, is especially breathtaking. 

The façade is one of the finest specimens of the 

Nabataean carvings, and even after some two 

millennia, remains astounding.

Continuing on the Desert Highway, one can visit 

the ruggedly beautiful Wadi rum as well as Aqaba, 

Jordan’s sole seaport. The Dead Sea is not very far 

from here either. 

The beauty of Amman is that it is a cornucopia 

of cultural and historical riches as well as a treasure 

trove of all things modern and contemporary.

It is impossible to not be charmed by  

this city. 

WheRe To eAT
•   BEIT SITTI 

Situated on Mohammad 
Ali Al Sa’di Street, this 
restaurant makes for an 
amazing dining experience, 
with a choice of traditional  
local  delicacies on offer. 
They also have a ‘cook and 
dine’ set up where you can 
learn how to prepare a 
traditional Arabic meal.

•   hAshem ResTAuRANT 
On the alley off the Al-
Amir Mohammed Street in 
downtown, this place is a 
must-try for the local cuisine. 
They don’t have a menu but 
pretty much always serve 
the same dishes. Do try the 
falafel here.

The New York University Abu Dhabi Institute is a 
major hub of intellectual and creative activity, 
advanced research, and higher education. 
Programs of the greatest rigor and creativity 
incubate and guarantee the formative presence of 
the research performed at the NYU Abu Dhabi. The 
Institute is a center of scholarly community for Abu 
Dhabi, the United Arab Emirates, and the Gulf, 
bringing together faculty and students from 
institutions of higher learning throughout the region.

The Institute sponsors and coordinates major 
research conferences, workshops, lectures, film 
series, exhibitions, and performances in Abu Dhabi 
and New York. Connectivity between the Abu Dhabi 
and New York campus is reinforced by programs 
that take place in both cities, addressing mutually 
relevant topics. By its comprehensive range of 
activities, the Institute forms an intellectual and 
programmatic link between NYU Abu Dhabi and 
NYU's renowned graduate and professional 
schools, and research initiatives.

We look forward to welcoming you to our upcoming 
events at the NYUAD Institute on the Saadiyat 
Island campus.
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corporAte news

Air ArAbiA Adds sohAr to omAn network

Air Arabia, the Middle East and North 

Africa’s first and largest low-cost 

carrier (LCC) announced that, Sohar 

will become the third destination to 

join its Oman network.

The new route complements Air 

Arabia’s existing operations in Oman to 

Muscat and Salalah, boosts travel and 

trade opportunities between the two 

Gulf countries, and provides hassle-free 

travel options to the residents of Sohar. 

The flight will operate three times 

a week, on Sundays, Mondays and 

Wednesdays, departing Sharjah 

International Airport (SHJ) at 

08:00 hours, and arriving at Sohar 

International Airport (OHS) at 08:40 

local time. The return flight will depart 

Sohar at 09:20, landing in Sharjah at 

10:00 local time.

Sohar is an ancient city filled with 

historical and religious significance. 

Air ArAbiA touches down in 
trAbzon, turkey

International Airport at 21:45, and 

arrives at Trabzon International 

Airport at 00:20 local time the next 

day. The return service will depart 

Trabzon at 01:00, landing in Sharjah 

at 05:15 local time. On Tuesdays the 

flight departs Sharjah at 13:15 and 

arrives at Trabzon at 15:50; return 

flights depart Trabzon at 16:30 

and land in Sharjah at 20:45. While 

flights on Sundays depart from 

Sharjah at 16:35 and land in Trabzon 

at 19:10; return flights depart at 

19:50 and arrive at Sharjah at 00:05 

the next day.

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest 

low-cost carrier (LCC) launched its 

inaugural flight to Trabzon as its 

latest Turkish destination.

The new seasonal and direct 

service provides passengers the 

chance to discover Turkey’s historic 

port city, in addition to its already 

existing services to Istanbul.

The flight operates five times 

weekly on Sundays, Mondays, 

Tuesdays, Wednesdays and Fridays. 

On Mondays, Wednesdays and 

Fridays the flight departs Sharjah 

resting on the bank of the 

Black Sea, Trabzon is a city 

filled with historical significance. 

Featuring a unique coastal 

backdrop, this picturesque city 

is known best for its mystical 

architecture and bazaars. 

Situated on the upper east side 

of the country, Trabzon is a 

calm metropolis distant from the 

hustle of Istanbul and Ankara.

Air Arabia currently operates 

flights to 130 routes across the 

globe from five hubs located in 

the Middle East and North Africa.

• sohar becomes Air Arabia’s third destination in oman

• Trabzon joins Istanbul as Air Arabia’s latest Turkish destination
• Five weekly flights connecting sharjah and Trabzon

The strategic location of the port 

of Sohar, which lies at the heart 

of global trade routes between 

Europe and Asia, has made the 

city significantly important to the 

country’s economy, and a hub for its 

industrial activities. 

Air Arabia currently operates 

flights to over 130 routes across the 

globe from five hubs located in the 

Middle East and North Africa.
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cALL centre

 AbOuT 44 M DEEP, THE lAkE flOwS iN THE 
 GHizEr DiSTricT, GilGiT-bAlTiSTAN 

 pHanDer LaKe, paKIstan 

arMenIa

yerevan

+374 10 525499

BaHraIn

Nationwide call centre

+973 1330 0555

BangLaDesH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosnIa anD 

HerzegovIna

Sarajevo 

+387 33295446

CHIna

Urumqi

+86 991 2304855

egYpt

Nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

georgIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

InDIa

Nationwide call centre

+91 -022- 71004777

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 38476601

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

russIa

All Regions

+7 495 9375925

sauDI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI LanKa 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

suDan 

khartoum

+249 183 770977

turKeY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uae

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

uKraIne

kiev

+38 044 4906500

kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

Iraq

Baghdad

+964 77 25461180

Najaf

+964 7819288884/85  

Erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDan  

Amman 

+962 6 4602222

KazaKHstan 

 Almaty

+77272726681/ 

+77273173111

KenYa 

Nairobi

+254-020 

706757149 / +254-

020 736244905

KuWaIt 

kuwait City

+965 222 54071

LeBanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

kathmandu

+97 71 4434925/ +97 

71 4430456

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98

paKIstan

karachi

+92 21 111 272 242

aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 بحيرة فاندر، باكستان. 
 يبلغ عمقها 44 متر، وتتدفق هذه البحيرة في 

 منطقة غيزر، جيلجيت بالتستان 

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

+96264602222

أرمينيا
يريفان

374 10 525499

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(57) 7328791
أوديسا

(48) 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(9851)  38476601
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

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

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

 (92) 524603171\ 72\ 73\ 74\
إسالم آباد

(92) 51 2805345
الهور

(92) 42 35774167/68
ملتان

(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1330 0555

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180

النجف
(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(6)4602222
صاللة

(968) 23297796/98

كازاخستان
آلماتي 

(727) 2726681
(727) 77273173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071

كينيا
نيروبي

(254) 0706757149 /
 0736244905

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

 (01) 4434925/(01)4430456

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (022) 71004777
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 00:20 الساعة  ف��ي  ال��دول��ي  ط��راب��زون 
التالي.  ال��ي��وم  م��ن  المحلي  بالتوقيت 
عند  ط��راب��زون  من  العودة  رح��الا  وتنطلق 
الساعة 01:00 لتهبط في مطار الشارقة 
وفي  المحلي.  بالتوقيت   05:15 الساعة 
يوم الثالثاء تقلع الطائرة من مطار الشارقة 
طرابزون  مطار  في  وتهبط   13:15 الساعة 
العودة  رحلة  لتعاود  15:50؛  الساعة  في 
 16:30 الساعة  في  ط��راب��زون  مطار  من 
الساعة  في  الشارقة  مطار  في  وتهبط 
رحالت  وتقلع  المحلي.  بالتوقيت   20:45

 16:35 يوم األحد من الشارقة في الساعة 

ناقلة  وأكبر  أول  للطيران،  العربية  أعلنت 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  اقتصادية 
إل���ى مدينة  ب���دء رح��الت��ه��ا  اف��ري��ق��ي��ا، ع��ن 
تركية  وجهة  كأحدث  تركيا  في  طرابزون 

للناقلة اإلماراتية.
المباشرة  الوجهة  ه��ذه  وتستقطب 
إلى  يتطلعون  الذين  المسافرين  الجديدة 
زيارة المدينة الساحلية التاريخية في تركيا، 
الخالبة  الطبيعة  اكتشاف  إل��ى  باإلضافة 

لحوض البحر األسود.
وجهة  رحالت  للطيران  العربية  وتشغل 
أسبوعيًا،  رح��الت  خمس  بمعدل  طرابزون 
أي���ام األح���د واإلث��ن��ي��ن وال��ث��الث��اء واألرب��ع��اء 
اإلثنين  أي��ام  في  الرحلة  تقلع  والجمعة. 
واألربعاء والجمعة من مطار الشارقة الدولي 
في تمام الساعة 54:12 وتهبط في مطار 

19:10؛  الساعة  في  طرابزون  في  وتهبط 
 19:50 الساعة  في  ط��راب��زون  من  وتقلع 
لتحط في الشارقة في الساعة 00:05 من 

اليوم التالي بالتوقيت المحلي.
على  تطل  التي  طرابزون  مدينة  وتزخر 
فريدة  وأثرية  ثقافية  بمعالم  األسود  البحر 
التقليدية  األسواق  ضمنها  من  نوعها،  من 
في  طرابزون  وتقع  المعمارية.  والواجهات 
بإيقاع  وتتميز  تركيا،  شرق  شمال  أقصى 
هادئ بعيدًا عن صخب الحياة العصرية في 
إسطنبول  مثل  الرئيسية  التركية  المدن 

وأنقرة.  
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العربية للطيران تبدأ رحالتها الى 
طرابزون التركية

العربية للطيران ُتضيف صحار كوجهة جديدة 
في سلطنة ُعمان

ناقلة  أول وأكبر  العربية للطيران،  أعلنت 
اقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  

عن تدشين رحالتها الى مطار صحار الدولي، 
أول  العربية للطيران  الرحلة تصبح  وبهذه 
ناقلة دولية تهبط في مطار صحار الدولي.

وستتم تشغيل رحلة صحار بمعدل ثالث 
رحالت اسبوعيًا، أيام األحد واألثنين واألربعاء، 

حيث تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة 
الدولي في تمام الساعة 8:00 لتحط في 

مطار صحار الدولي في تمام الساعة 8:40 
رحلة  تقلع  فيما  المحلي.  بالتوقيت  دقيقة 
العودة من صحار في تمام الساعة 9:20 

وتصل إلى الشارقة في تمام الساعة 10:00 
المحلي.  بالتوقيت 

عمليات  مراكز  خمس  من  وجهة   130 إلى  رحالتها  للطيران  العربية  وتشغل  هذا 
تنتشر في الشرق األوسط وشمال افريقيا

الجديدة إضافة مهمة  وتعد هذه الوجهة 
السلطنة  للطيران في  العربية  إلى عمليات 

والتي تحلق حاليًا إلى مسقط وصاللة. 
السياحة  تعزيز فرص  وستعمل على 

الخليجيين  البلدين  بين  التجاري  والتعاون 
وتوفير خيارات سفر مباشرة ومريحة لسكان 

وزوار والية صحار.   



أعلى هذه الصفحة: قلعة َعمان 

المعماري  معرض  سبتمبر   24 وحتى  الحالي 
والفنان عمار خماش الذي يستكشف فيه أراضي 

األردن وفلسطين لكشف خفاياها بطريقته.
أنصحك  التي  عمان  حمامات  أشهر  وم��ن 
بزيارتها هي حمام الباشا التركي الذي يقع في 
خيارات  الحمام  هذا  وُيقدم  طه.  المحمود  شارع 
متعددة لعالجات الجسم، وتجديد شباب الوجه، 
المريح  والتدليك  البشرة،  تنظيف  ومقشرات 
وغيرها من الخيارات التي من شأنها أن تمنحك 

النشاط والحيوية.
مأدبا  مدينة  زي��ارة  إل��ى  ذل��ك  بعد  وتوجهت 
التي تقع على ُبعد حوالي 40 دقيقة بالسيارة 
عمارة  وتعكس  عمان.  األردن��ي��ة  العاصمة  من 
الرائعة،  الفسيفساء  تصاميم  مأدبا  مدينة 
إلى مدينة مأدبا باسم “عاصمة  وغالبا ما يشار 
الفسيفساء  خريطة  وُتشير  الفسيفساء”، 
الرائعة إلى استخدام ماليين من القطع واألحجار 
وال��ت��الل  ال��ودي��ان  لتصوير  الملونة  المحلية 

والبلدات والمستوطنات منذ قرون عديدة.
السريع  الطريق  تأخذ  أن  يمكن  مأدبا،  من 
السريع)  الملك  ط��ري��ق  حتى  (أو  ال��ص��ح��راوي 
وتتوجه إلى مدينة البتراء التي ُتعتبر العاصمة 
عاشوا  أنهم  يقال  الذين  المنحوتة  الصخرية 
قبل  عام   500 حوالي  منذ  المنطقة  هذه  في 

المطاعم
بيت ستي

بإمكان ضيوف الفندق االستمتاع 
بتناول العشاء في المطعم 

الذي يقع في نفس المبنى. وهذا 
المطعم مناسب للنزالء الذين 

يفضلون البقاء في المبنى نفسه. 
ويوجد بالمطعم مكان لطهي 

الطعام بحيث يمكنك تعلم كيفية 
إعداد وجبة عربية تقليدية.

مطعم هاشم
يقع هذا المطعم على طريق شارع 

األمير محمد في وسط مدينة عمان، 
وُيقدم المطعم المأكوالت المحلية. 

وال يوجد بالمطعم قائمة طعام، 
كما أنه ُيقدم دائمًا نفس األطباق، 
وأنصحك بأن ُتجرب الفالفل التي 

ُتقدم هناك. 

البتراء  مدينة  أن  لالهتمام،  المثير  ومن  الميالد. 
ويعتقد  فقط،  صغير  جزء  إال  منها  ُيكتشف  لم 
أن الجزء األكبر من المدينة الزال تحت األرض ولم 
البتراء  مدينة  من  المرئي  والجزء  بعد.  ُيكتشف 
تشكيالت  بداخل  المدينة  وتقع  رائ��ع،  من  أكثر 
وهي  والممرات،  الجبال  من  معقدة  جيولوجية 
وُتعتبر  الرملي.  الحجر  من  صخور  في  محفورة 
وهي  للبتراء  الرئيسي  المدخل  السيق  هضبة 
الرملي الطبيعي وتفتح على  الحجر  هضبة من 
الخزنة  مبنى  ويتميز  الخزنة،  تسمى  رائعة  خزانة 
في  التاريخية  المعالم  وأجمل  أشهر  من  بأنه 
بعناية  الخزنة  موقع  األنباط  اختار  وقد  البتراء. 
ليكون أول معلم يواجه الزوار بعد دخول المدينة، 
وهي واحدة من أرقى المعالم النبطية المنحوتة 

التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من ألفي عام.
يمكن  السريع،  الصحراوي  الطريق  خالل  ومن 
ميناء  إل��ى  باإلضافة  ال��خ��الب،  رم  وادي  ت��زور  أن 
األردن.  في  الوحيد  البحري  الميناء  وهو  العقبة 
عن  للغاية  بعيدًا  ليس  الميت  البحر  أن  كما 

هذه المنطقة.
ت��ض��م م��دي��ن��ة ع��م��ان ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ث��روات 
الحديثة  والتاريخية، فضاًل عن معالمها  الثقافية 
يرغبون  وتجعلهم  الزوار  تجذب  التي  والمعاصرة 

في زيارتها ُمجددًا. 

تسير  العربية للطيران 
14 رحلة أسبوعية من 

الشارقة إلى َعمان

 \\
 \\
 \\ 
 \\

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

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

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

ووجــهــات عــــطــــالت

airarabia.com
40



airarabia.com

من  بالكثير  الهاشمية  األردنية  المملكة  تزخر 
الميت  البحر  مثل  السياحي  ال��ج��ذب  أم��اك��ن 
وكانت  والعقبة،  رم  ووادي  وج��رش  والبتراء 
هذه األماكن كافية لكي تدعوني إلى أن أتوجه 

مباشرة لزيارة العاصمة األردنية الساحرة عمان.
في أغلب رحالتي ُأفضل أن أبدأ جولتي بزيارة 
بدأت  عندما  جدًا  سعيدًا  وكنت  المدينة.  وسط 
هناك طريقة  فليس  عمان،  مدينة  بزيارة وسط 
المدينة  ه��ذه  الستكشاف  ذل��ك  م��ن  أف��ض��ل 
فيالدلفيا.  باسم  قديمًا  المعروفة  الصاخبة، 
المسجد  هو  هناك  انتباهي  لفت  ما  أول  وكان 
هذه  قلب  في  بشموخ  يقف  ال��ذي  الحسيني 

العربية. المدينة 
في  اهلل  عبد  الملك  المسجد  هذا  بني  وقد 
عام 1924 وكان ُيقام في نفس موقعه مسجد 
المسجد  في  ويتجلى  بكثير.  منه  أق��دم  آخ��ر 
ال��رائ��ع.  العثماني  المعماري  ال��ط��راز  الحالي 
الداخلية والخارجية تجعل  المعمارية  فهندسته 

منه تحفة معمارية تستحق الزيارة.
سوق  للمسجد  المقابل  الشارع  في  ويوجد 
ويزخر  رئيسية.  أزق��ة  خمسة  في  ُمقام  صاخب 
السوق بالبازارات العربية التي تعرض المنتجات 
البضائع  أن��واع  جميع  به  ويوجد  الفولكلورية، 

اســـــتـــــطـــــالع
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الصفحة االفتتاحية: البحر الميت بالقرب من َعمان؛ 
 الصفحة المقابلة: أطالل القصر األموي؛ 

أعلى هذه الصفحة: األغنام والماعز البدوية في وادي رم؛ 
أسفل الصفحة: أطالل جرش

المحلية، حيث ُيباع فيه كل شيء مثل الفواكه 
اليدوية  وال��ح��رف  السلع  وأي��ض��ًا  وال��خ��ض��روات 
العتيقة  وال��س��ل��ع  وال��م��الب��س  وال��م��ج��وه��رات 
لشراء  السوق  هذا  إلى  توجهت  وقد  وغيرها. 
بعض التحف والهدايا ألخذها معي عندما أعود 
النابضة  األلوان  السوق  في  وتنتشر  بلدي.  إلى 

بالحياة والعطور األخاذة.
يفوتك  أن  يجب  ال  عمان،  في  تكون  عندما 
وهي  هناك،  الشهيرة  الكنافة  حلوى  تناول 
البرتقالي  باللون  هشة  معجنات  عن  عبارة 
وطبقاتها مليئة بالفستق. لذلك، قررت أن أجرب 
ُتباع  والتي  الفم  تذوب في  التي  الكنافة  تناول 
الموجودة  الكنافة  ذلك  في  بما  المنطقة،  في 
في أحد المتاجر الشهيرة للحلوى التي سمعت 
حبيبة  محمود  الحاج  متجر  وهو  كثيرًا،  عنها 

في  عالقان  والمتجر  الحلوى  هذه  والزال  وأوالده. 
ُمخيلتي حتى اآلن. 

عمان  قلعة  زي���ارة  إل��ى  توجهت  ذل��ك  بعد 
بمدينة  ق��دي��م  معلم  وه��و  القلعة،  جبل  أو 
إلى  تاريخها  يعود  التي  الرومانية  فيالدلفيا 
من  العديد  القلعة  ه��ذه  وتضم  م.   138 ع��ام 
وتقع  واإلسالمية.  والبيزنطية  الرومانية  اآلث��ار 
القلعة على جبل مرتفع يمنح الزوار منظرًا خالبًا 
كثب  عن  التعرف  جانب  إلى  بأكملها  للمدينة 

على تاريخ عمان العريق.
هو  هنا  لإلعجاب  الُمثيرة  المباني  أكثر  ومن 
قمة  على  الواقع  العريق  األث��ري  األم��وي  القصر 
لها  ضخمة  بوابة  بالقصر  ويوجد  القلعة.  جبل 
ل إلى ساحة المحكمة وشارع  أربعة قضبان ُتوصِّ
 720 عامي  بين  القصر  هذا  ُبني  وقد  األعمدة. 

القصر  057 ميالدي، وحاليًا لم يتبقى من  إلى 
الذي  الترف  مدى  على  للتعرف  كافية  بقايا  إال 

كان يتمتع به الحكام في تلك الحقبة.
المدرج  القلعة  من  اآلخر  الجانب  على  ويوجد 
ويسع  جزئي،  بناؤه بشكل  أعيد  الذي  الروماني 
وقد  شخص.   6000 من  يقرب  ما  المدرج  هذا 
تم نحت المدرج الروماني في الجبل لينقل إلى 
ويستخدم  الماضية.  الحقبة  روع��ة  مدى  ال��زوار 
من  عددًا  عليه  ُيقام  كمسرح  حاليًا  المدرج  هذا 
الموسيقية،  الحفالت  مثل  الثقافية،  الفعاليات 
وم���ع���ارض ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ُت���ق���ام ف���ي ع��م��ان 

بشكل منتظم.
القلعة،  داخ���ل  ج��ول��ت��ي  أن��ه��ي��ت  أن  وب��ع��د 
في  الزيارة  تستحق  أخرى  منطقة  إلى  اتجهت 
أجوائها  تتناقض  التي  مدينة جرش  إنها  عمان، 
وقديمًا  عمان.  مدينة  وسط  صخب  مع  الهادئة 
ويبدو  جيراسا،  باسم  مدينة جرش  ُتعرف  كانت 
إذ  المنطقة،  هذه  على  أث��ره  ترك  قد  الزمن  أن 
بين  من  أنها  ج��رش  مدينة  أط��الل  عن  ُيعرف 
العالم  في  القديمة  الرومانية  المدن  أفضل 

يمكن الوصول بسهولة من 
َعمان إلى المواقع الشهيرة 
مثل البحر الميت ووادي رم

هذه  أن  ويقال  بمعالمها.  محتفظة  الزالت  التي 
المدينة يعود تاريخها إلى 6500 عام، ولكنها 
ازدهرت في عام 63 قبل الميالد. وُتضاء أطالل 
مدينة جرش كل عام في الفترة من يوليو إلى 
الشهير  جرش  مهرجان  ُيقام  عندما  أغسطس 
القديمة  ال��ش��وارع  وتمتلئ  والفنون،  للثقافة 
الموسيقية  والحفالت  والرقص  االحتفال  بأجواء 
األكشاك  إقامة  إلى  باإلضافة  ذل��ك،  من  وأكثر 
إذا  المحلية. وأنصحك  اليدوية  الحرف  تبيع  التي 
تحضر  أن  الفترة  تلك  خالل  عمان  تزور  أن  قررت 

هذا المهرجان الفريد.
المعاصر  الفن  مركز  عمان  في  أيضًا  ويوجد 
للفن  الُمحبين  ال���زوار  سيسعد  ال��ذي  ال��رائ��د 
بزيارته. وُيقام في دارة الفنون بعمان في الوقت 
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كتبته:  روتشا كولكارني

حيث  معالمها  بتنوع  ستسحركم  بالحياة  نابضة  مدينة  إنها 
التسوق، ومراكز  والمعارض  الحديثة  المطاعم  بها  تنتشر 

القديمة واآلثار  الشعبية  األسواق  جانب  إلى 

ان  مدينة َعمَّ
الساحرة  

عــــطــــالت
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أكبر  ري��س��ي��دن��س  م��ون��ي��ت��ش  ق��ص��ر  وي��ق��ع 
ُبعد  على  األلمانية،  المدينة  ه��ذه  ف��ي  قصر 
وقد  هنا.  من  األق��دام  على  سيرًا  دقائق  بضع 
ي��زال  وال  قلعة،  األص���ل  ف��ي  القصر  ه��ذا  ك��ان 
الضخمة  الثروة  يعكس  العتيق  المجمع  هذا 
ويتلشباخ  عائلة  بها  تتمتع  كانت  التي  والقوة 
سنة).   700 من  ألكثر  بافاريا  حكمت  (التي 
القصر  في  الموجودة  إمبريال  قاعة  ُبنيت  وقد 
رسمية.  لمهام  القادمين  الضيوف  الستقبال 
التي  الحقبة  عظمة  مدى  القاعة  هذه  وتعكس 
هي  هناك  أكثر  أعجبني  ما  لكن  فيها،  ُبنيت 
القاعة.  أقواس  على  المنحوتة  الفنية  األشكال 
هو  القصر  ف��ي  ال��ب��ارزة  األخ��رى  المعالم  وم��ن 
من  رائعة  أع��م��االً  يعرض  ال��ذي  الخزانة  متحف 
قبل صائغي القرون الوسطى، بما فيها تمثال 

سانت جورج الذهبي.

تتوافر بالمدينة عدداً من األشياء 
التي يمكنك تجربتها واألماكن 

التي يمكنك زيارتها

إحدى  المدينة  مركز  من  تستقل  أن  ويمكن 
إلى  الخيول  تجرها  التي  المغطاة  العربات 
صيفي  كمقر  ُأنشئ  ال��ذي  نيمفنبورغ  حصن 
عشر.  السابع  القرن  أواخر  في  ويتلسباش  في 
اآلن  يمر  ال��ذي   17 رق��م  ت��رام  رك��وب  ويمكنك 
أوصي  لكنني  القصر،  إل��ى  المؤدي  بالطريق 
“ الستئجار   Call  a  Bike  “ تطبيق  باستخدام 
الهيكل  وي��ق��ع  ال��ق��ص��ر.  إل��ى  ل��ل��ذه��اب  دراج���ة 
مناظر  ذات  حدائق  بداخل  المذهل  الباروكي 
به  ويوجد  وأجنحة،  رسمية  وحدائق  طبيعية 
معظم  من  حجمًا  أكبر  وهو  الصيد،  ُنُزل  أيضًا 

الحديثة! المنازل 
خاصًة  زيارتها  أحب  التي  األخرى  األماكن  ومن 
هوفغارتن.  حديقة  ه��ي  الصيف،  فصل  ف��ي 
اإليطالي،  الطراز  على  الحديقة  هذه  وُصممت 
سنة   400 قبل  إنشائها  من  االنتهاء  تم  وقد 

وُتعزف  األول.  ماكسيميليان  حكم  فترة  خالل 
وهو  ديانا،  معبد  في  هنا  الصوتية  العروض 
عبارة عن جناح ذو قبة، ويمكن أن تقف وتستمع 
يعزفون  الذين  الموهوبين  الموسيقيين  إلى 
مقتطفات من مقطوعات موزارت وباخ الشهيرة.
عن  المعلومات  م��ن  مزيد  على  ولتتعرف 
بالتوجه  قم  هناك،  المقامة  الثقافية  العروض 
إلى المسرح الوطني في ماكس جوزيف بالتس. 
الخاص  األوب���را  مقر  ه��و  المبنى  ه��ذا  وُيعتبر 

بالدولة البافارية وشركات البالية الوطنية.
التكنولوجيا  ُيحبون  الذين  ل��ل��زوار  يمكن 
وهناك  األلماني.  المتحف  في  كامل  يوم  قضاء 
قصة  يحكي  ال��ذي  دبليو،  إم  بي  متحف  أيضًا 
 شركة السيارات الفاخرة التي تأسست منذ أكثر

من قرن.
الحديقة  توجد  الشارع  من  اآلخر  الجانب  على 
األول��م��ب��ي��ة ال��ت��ي ُب��ن��ي��ت الس��ت��ض��اف��ة األل��ع��اب 
بإطاللة  لتستمتع   .1972 عام  في  األولمبية 
األل��ب  وج��ب��ال  المدينة  فيها  ُتشاهد  كاملة 
منصة  إل��ى  فتوجه  مرتفع،  م��ك��ان  على  م��ن 
من  متر   190 ُب��ع��د  على  تقع  ال��ت��ي   ال��ع��رض 

األوليمبي.  البرج 
شرفة  في  الجلوس  يمكنك  المساء،  وفي 
في  ال��م��وج��ودة  المطاعم  أو  المقاهي  أح��د 
الجميلة لكي تتناول وجبة  منطقة ششوابينغ 
الناس وهم يتجولون في  وتستمتع بمشاهدة 
بمزيد  تشعر  كانت  إذا  ليوبولدستراس.  شارع 
على  س��ي��رًا  التجول  فيمكنك  ال��ن��ش��اط،  م��ن 
زيجزتور  مبنى  لمشاهدة  الليل  في  األق���دام 
األثري  الَمْعلم  هذا  تشييد  تم  وقد  المضيئ. 
الحروب  بنهاية  لالحتفال  أق��واس،  الثالثة  ذو 
يرمز  الذي  الَمْعلم  هذا  ويستحق  النابليونية. 
إلى االنتصار أن ُتنهي عنده جولتك في ميونيخ.

مجموعة  ميونخ  مدينة  تضم  الواقع،  وفي 
تستحق  التي  السياحية  المعالم  من  متنوعة 
بالسعادة  يشعر  ميونخ  يزور  من  وكل  الزيارة. 
ألنه يستطيع أن يتجول فيها بسهولة. ويمكن 
أن ُتخصص يومًا آخر لزيارة جبال األلب التي تبُعد 

بضع ساعات بالسيارة عن جنوب ميونخ. 

المطاعم
ويرتشوس

البافارية  الحانة  تقع هذه 
ُأو. ترتدي  التقليدية في حي 

الدرندل،  النادالت فساتين 
الشهية مثل  األطباق  ويقدمن 

البط  إلى  الزالبية باإلضافة 
الملفوف  المقدم مع  المشوي 

والبطاطا. األحمر 

شوهبيك
الحاصل على  المطعم  يقع هذا 

الجيد،  للطعام  نجمة ميشالن 
في ساحة بالتز. يقدم هذا 

البافارية  األطباق  أشهى  المطعم 
التي  الموسمية  المتوسطية 

ألفونز  الشهير  الطاهي  ُيعدها 
شوهبيك.

اســـــتـــــطـــــالع
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التي  المثالية  بأجوائها  ميونيخ  مدينة  تتميز 
حيث  العام،  طوال  زيارتها  على  الجميع  ُتشجع 
التي  األم��اك��ن  من  العديد  المدينة  ه��ذه  تضم 
وسائل  جميع  وج��ود  عن  فضاًل  الزيارة  تستحق 
فصل  في  ميونخ  إلى  توجهت  وسواء  الترفيه. 
فيمكنك  الصيف،  فصل  في  حتى  أو  الشتاء 
بالتعرف على  الجميلة واالستمتاع  الحدائق  زيارة 
أيضا  هي  ميونخ  العريقة.  والقصور  المتاحف 
فإذا  للمشاة.  الصديقة  المدن  أكثر  من  واح��دة 
قدميك،  على  سيرًا  التجول  ُمحبي  من  كنت 
على  لتتعرف  المدينة  حول  التجول  فيمكنك 
سنوات  خمس  قضيت  وقد  الرائعة.  معالمها 
في السير  أعشق  وكنت  ميونخ  مدينة   ف��ي 

 شوارعها للغاية.
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الصفحة االفتتاحية: قلعة نيوششوانستين بالقرب 
من ميونخ؛ أعلى الصفحة المقابلة: ساحة مارين؛ أسفل 

الصفحة: مبنى زيجزتور ذو الثالثة أقواس؛ أعلى هذه 
الصفحة: آثار ميونخ ريزيدنس؛ أسفل الصفحة:

شارع الفن تومبلينجرستراس

من أكثر المدن في العالم التي 
تهتم بُمحبي التنزه، ومن السهل 

للغاية التجول في شوارعها 
على  التعرف  في  إقامتي  مدة  وساعدتني 
المقر  م��ن  ب��داي��ًة  لميونيخ  الثقافي  ال��ت��راث 
من  ج��زًءا  ُيعتبر  ال��ذي  بافاريا  ل��دوق  الرئيسي 
كانت  عندما  طويلة،  فترة  منذ  المدينة  إرث 
عام  ف��ي  البافارية  المملكة  عاصمة  ميونخ 
أيضًا  وت��ع��رف��ت   .1918 ع���ام  وح��ت��ى   1805

به  يفخر  ال��ذي  الشعبي  أكتوبر  مهرجان  على 
في  مهرجان  أكبر  باعتباره  المحليين  السكان 
هذا  أص��ول  وتعود  المدينة.  في  ُيقام  العالم 
بمناسبة  الملكي،  الزفاف  عيد  إلى  المهرجان 
تيريز  واألميرة  األول  لودفيغ  العهد  ولي  زواج 
وقد  هيدلبورغهاوزن.  ساكسونيا  دوقية  لويز 
ثيريزينوييز  باسم  الخضراء  المساحات  ُسميت 
هذه  تجديد  وتم  الملكي.  العرس  لهذا  تكريما 

المساحات الخضراء في عام 1810 لُيقام عليها 
ميونخ  في  ويوجد  الخيل.  سباقات  احتفالية 
وقد  البرونزي،  اللون  ذو  الكبير  بافاريا  تمثال 
أنثى، وتم  التمثال على شكل  تم تصميم هذا 
ذات  قاعة  وهي  المشاهير،  قاعة  بجانب  وضعه 
تماثيل  مجموعة  وتضم  كالسيكي  تصميم 

رخامية تعود إلى مشاهير بافاريا.
بضعة  ُبعد  على  األث��ري  المعلم  هذا  ويوجد 
كيلومترات غرب الساحة الرئيسية في مارينبالتز. 
ويجتمع هنا الكثير من الناس يوميًا في الساعة 
11 صباحًا والساعة 5 مساًء لسماع دقات أجراس 
ساعة قاعة المدينة ومشاهدة عروض ومسيرات 
وهم  النجارين  تضم  التي  الملونة  األش��ك��ال 
رقصاتهم  أن  وقيل  الحمراء.  المالبس  يرتدون 

ت المدينة من الطاعون في عام 1517. نجَّ

اســـــتـــــطـــــالع



كتبته: ستيوارت فورستر

ازدهاره،  بكل  والحاضر  مجده  بكل  الماضي  ميونخ  تعكس 
الرائعة، والمتاحف  والمنتزهات،  المزخرفة،  بالقصور  وتشتهر 

بكثير ذلك  وأكثر من  الجميلة  واالحياء   

 سحر مدينة
ميونخ 
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هذه الصفحة: المكتبة الوطِنة و الجامعية في سراييفو

تسير العربية للطيران
رحالتها طوال األسبوع من

الشارقة إلى سراييفو

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال
WELCOME TO SOUTH DELHI’S NEW 

BUSINESS DESTINATION!

 www.threehands.in  facebook.com/threehandsindia  info@threehands.in   011.43011111, 97187 44474

#TheAddress

Ample 
parking space

24/7 
power backup

24/7 
security

24/7 
surveillance

3 metro stations 
within 500 metres

THREE HANDS INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
An ISO 9001:2008 Certified company

Plot No 62, Okhla Phase-3, New Delhi-110020

PRE-REGISTER NOW
For leasing queries, contact: info@threehands.in

ال  حتى   ’L‘ ح��رف  شكل  على  بناؤه  تم  النفق 
يتعرض للقصف من قبل القوات المعارضة.

تستحق  ال��ت��ي  األخ���رى  المتاحف  بين  وم��ن 
الغازي  مكتبة  متحف  هو  سراييفو  في  الزيارة 
ويشتمل  والكتب.  للمخطوطات  بك  ِخسرو 
وثيقة   1200 من  يقرب  ما  على  المتحف  هذا 
تخص الفن اإلسالمي والتعليم والحياة الدينية. 
اإلسالمي  الخط  زيارة قسم  تفوتك  بأال  وأنصحك 
الموجود بالمتحف، حيث يحتوي على أعمال أبرز 
بالمتحف  أيضًا  ويوجد  البوسنيين!  الخطاطين 
به جهاز فريد  الوقت”، حيث يوجد  “قياس  قسم 
مصنوعتان  ُك��رت��ان  عن  عبارة  وه��و  نوعه،  من 
يدويًا لحساب الوقت بالتحديد. ويمكنك تضمين 
بعض المتاحف األخرى في خط سير زيارتك، مثل 
ألول  الُمخصص  بيكوفيتش  عزت  علي  متحف 
والفنون  األدب  ومتحف  البوسنة،  لدولة  رئيس 

االستعراضية.
مدينة  بأنها  سراييفو  ع��ن  يقال  م��ا  وأق��ل 
من  العديد  فسراييفو  ف��ي  توجد  إذ  خ��ض��راء، 
الُمحبين  ال���زوار  تمنح  التي  الخالبة  الحدائق 
وهناك  والمحبة.  السالم  من  ق��درًا  للطبيعة 
بعض الحدائق المرصوفة بطريق من األحجار التي 
ستجعلك تنغمس في أجواء الطبيعة الساحرة. 

ويمكنك التوجه إلى أي حديقة بالمدينة من خالل 
لها  ليس  بنزهة  واستمتع  األق��دام،  على  السير 
المحيطة.  الهادئة  األجواء  في  التأمل  مع  مثيل 
يمكنك زيارة حديقة مجدان التي تقع على الضفة 
اليسرى لنهر الميلجاكا. وقد كانت هذه الحديقة 
اآلن  الخيول، لكنها  لتجارة  قديمًا موقعًا مزدهرًا 
أصبحت حديقة خضراء بها مقهى نابض بالحياة. 
مثاليًا  طريقًا  بروميناد  ويلسون  منتزه  ويقدم 
أيضًا  وتقع  الزيزفون.  بأشجار  وُمحاطًا  للمشي 
حديقة فيليكي بارك الشهيرة في قلب المدينة 
فريلو  وُتعتبر حديقة فيليكي وحديقة  مباشرة. 
التي  الرائعة  األخرى  المنتزهات  بين  من  بوسن 

تستحق الزيارة.
سراييفو،  زيارة  تجربة  عن  نتحدث  أن  أردنا  إذا 
البوسنية  للقهوة  تجربتي  أذك���ر  أن  فيجب 
الكالسيكية. ففي الواقع، ال يمكن أن تبدأ يومك 
القهوة  تناول كوبًا من هذه  بدون  في سراييفو 
وتتميز  التركية.  القهوة  ما  حٍد  إلى  ُتشبه  التي 
ولونها  السميك  بقوامها  البوسنية  القهوة 
بعد  حتى  فمك  في  مذاقها  وسيظل  الغامق، 
االنتهاء من تناول كوب القهوة. لذا كن مستعدًا 
تقديم  سيتم  حيث  المميزة،  التجربة  لهذه 
هناك  فالقهوة  ف��ري��دة.  بطريقة  إليك  القهوة 

ُتقدم في فنجان تقليدي بمقبض طويل ُيسمى 
الخفيفة،  التركية  الحلوى  بعض  وبجانبه  دزيزفا، 
م إليك أيضًا كوبًا فارغًا ومكعبات سكر.  وسُيقدَّ
كما أنصحك بأال تصب القهوة دفعًة واحدة حتى 
الجزء  ف��ي  المتبقية  القهوة  رواس���ب  تصب  ال 
وأن  ببطء  القهوة  تصب  أن  وعليك  السفلي. 
تقوم بإزالة الرغوة بعناية، وبذلك ستتمكن من 
تناول القهوة على الطريقة البوسنية. وستكون 
تتبادل  وأنت  القهوة  تناولت  إذا  بالطبع  سعيدًا 
تستمتع  ولكي  المحليين.  السكان  مع  الحديث 
أن  يمكن  الشهيرة  البوسنية  القهوة  بتناول 
تتوجه إلى مقهى كافا، أو مقهى ميريس دونجا، 
أو مقهى ميرفيكا أو أٍي من المقاهي المختلفة 

الموجودة في البلدة القديمة.
المدينة،  في  الوقت  بعض  قضيت  وبعدما 
المثالية  المدينة  هي  سراييفو  بأن  أقول  أن  أود 
قائمة  على  تكون  أن  ويجب  المسافرين،  لكل 
القول  يمكنني  وبذلك  السياحية.  خريطتهم 
السفر  لمذكرات  مثالية  بداية  بأن سراييفو هي 

الخاصة بي في أوروبا الشرقية! 
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سراييفو،  على  الغالبة  السمة  التنوع  ُيعتبر 
على  الساحرة  المدينة  ه��ذه  حافظت  بعدما 
ح��ض��ارت��ه��ا ال��ق��دي��م��ة ل��س��ن��واٍت ع��دي��دة إل��ى 
والتطور  التقدم  نحو  ال���دؤوب  سعيها  جانب 
المشرق.  مستقبلها  لتخلق  تدريجي  بشكل 
المدينة  معالم  بداخلها  سراييفو  وتحتضن 
مع  جنب  إل��ى  جنبًا  بالحياة  النابضة  القديمة 
تعرضت  وق��د  المعاصرة.  الثقافية  حضارتها 
تأثيرات  عدة  إلى  واحد  وقٍت  في  المدينة  هذه 
وبفضل  وتركيا.  والبلقان  البوسنة  من  ثقافية 
الحضارة  شملت  التي  المتنوعة  التأثيرات  هذه 
هذه  تمكنت  المطبخ،  وحتى  والثقافة  والتاريخ 
المدينة الواقعة في أوروبا الشرقية من الظهور 
كوجهة  السياحية  الخريطة  على  سريع  بشكٍل 

تستحق الزيارة من قبل كل ُمحبي السفر.
مدينة  تتمتع  ال��ج��غ��راف��ي��ة،  الناحية  وم��ن 
ُتطل  حيث  وخالبة،  رائعة  بتضاريس  سراييفو 
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الميلجاكا  نهر  على  الجميلة  المدينة  ه��ذه 
ُتعطي  التي  األلب،  جبال  بها  وُتحيط  الخصب، 
ألولئك  ومثالي  حالم  طبيعي  منظر  للمدينة 
الطبيعة  األم��اك��ن  إل��ى  السفر  ُيحبون  ال��ذي��ن 
الضيافة  ويتمتع سكان سراييفو بحسن  البكر. 
قضاء  المحليين  السكان  ُيحب  حيث  والترحاب، 
وتناول  ال��زوار  مع  ال��دردش��ة  في  الوقت  بعض 
حول  الحديث  وتبادل  البوسنية،  القهوة  أكواب 

هذه المدينة التي يعشقها الجميع.
القديمة  المعالم  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود  م��ع 
األفضل  من  أنه  قررت  المدينة،  هذه  في  الرائعة 
للمدينة  التاريخي  المركز  بزيارة  جولتي  أبدأ  أن 
في  ج��زء  أق��دم  ُيعتبر  ال��ذي  غ��راد،  وه��و ستاري 
باسكارزيجا  المدينة شارع  المدينة. ويضم مركز 
ذو الهندسة المعمارية العريقة. ويوجد في هذا 
الشارع سوق صاخب يعرض الكثير من البضائع 
المثيرة لالهتمام. وقد تأسست مدينة سراييفو 

يد  على  عشر  الخامس  ال��ق��رن  ف��ي  القديمة 
إيساكوفيتش.  بيغ  عيسى  العثماني  الجنرال 
وُتعتبر المدينة القديمة واحدة من األماكن التي 
على  والغربية  الشرقية  الحضارة  فيها  تندمج 
لمدينة سراييفو وجدت  زيارتي  فعند  حٍد سواء. 
المعمارية  الهندسة  عليها  ُتهيمن  مناطق 
من  آخ��ر  جانب  على  ُيهيمن  بينما  العثمانية 
المجري.  النمساوي  المعماري  الطابع  المدينة 
المعمارية  الهندسة  على  التعرف  ويمكنك 

الصفحة االفتتاحية:: مدينة سراييفو؛ الصفحة المقابلة: 
مركز المدينة القديمة باسكارسيجا؛  هذه الصفحة: لجسر 

الالتيني على نهر ميلجاكا في سراييف؛ 

سراييفو هي مدينة متنوعة 
 ذات تاريخ وثقافة عريقة

 وطعام شهي
خالل  من  أو  فردية  بصورة  في سراييفو  الفريدة 

االنضمام إلى جولة سياحية سيرًا على األقدام.
وتشتهر شوارع البلدة القديمة بالمحالت التي 
من  مختلفة  وأنواع  والسجاد  المجوهرات  تبيع 
المصابيح والكثير من المنتجات التي تجعل من 
أنصحك  التسوق  وبعد  ممتعة.  تجربة  التسوق 
بتجربة وجبة سيفابي الصربية التقليدية، وهي 
وُمضاف  الضأن  لحم  من  ُمعد  كباب  عن  عبارة 
بيتا.  خبز  بداخل  وُمقدم  الزبادي  صوص  إليه 
بعد ذلك يمكن أن ُتخصص بعض الوقت لزيارة 
مسجد  مثل  بالمدينة،  األخ��رى  الهامة  المواقع 
تاريخي  مسجد  أكبر  وه��و  ب��ك،  ِخسرو  الغازي 
على  شاهدًا  ويعتبر  والهرسك،  البوسنة  في 
العمارة العثمانية في منطقة البلقان بأكملها. 
المليئة  قبته  بتصميم  المسجد  هذا  ويتميز 

المطاعم
هذا  تشغيل  يتم  كوهينيا:  م��اال 
من  مجموعة  قبل  م��ن  المطعم 
من  يطلب  المشهورين.  الطهاة 
لديهم  المفضلة  المكونات  الزبائن 
ل��ذي��ذة  وج��ب��ة  بطهي  وي��ق��وم��ون 

باستخدام تلك المكونات.

تستمتع  لكي  ه��ودي��ن��ي:  ب��ي��ن��ك 
اللذيذ،  والطعام  الجاز  بموسيقى 
الفريد  المطعم  ه��ذا  إل��ى  ت��وج��ه 
الموسيقى  فيه  ُتعزف  الذي  واألنيق 
الطعام  مع  الهادئة  األض��واء  تحت 

الشهي.

آخر  مكان  ف��ي  وي��وج��د  الُمقرنصة.  ب��ال��زخ��ارف 
آخر  ُيعد مثاالً  الذي  اإلمبراطور  بسراييفو مسجد 
المدينة  أفق  ُتزين  التي  العثمانية  العمارة  على 
بسطحه  المسجد  ه��ذا  يتميز  كما  القديمة. 
الوقت قد مر سريعًا  أن  الالمع. وستجد  الُمرصع 
ُيعتبر  ال��ذي  اإلم��ب��راط��ور  لمسجد  زي��ارت��ك  عند 
البوسنة  في  فرعية  واح��دة  بقبة  مسجد  أكبر 

والهرسك.
المتاحف  من  مجموعة  أيضًا  سراييفو  وتضم 
التي تسلط الضوء على الكثير من مآثر التاريخ 
القديم والحديث للبالد. ومن بين هذه المتاحف 
الشهيرة يوجد متحف نفق سراييفو، الذي يطلق 
المتحف  هذا  وُيقدم  األم��ل،  متحف  أيضا  عليه 
للزوار تجربة رائعة تجعلهم يتعرفون على حياة 
البوسنيين في فترة التسعينيات. ويبلغ ارتفاع 
وعرض  متر،   1.5 حوالي  سراييفو  نفق  متحف 
هذا  يستخدم  وك��ان  متر،   960 وط��ول  متر،   1
النفق قديمًا لنقل المواد الغذائية والمساعدات 
أيضًا  ويمكنك  ال��ح��ص��ار.  فترة  خ��الل  وال��ن��اس 
المتبقية  األصلية  األج��زاء  بعض  داخل  المشي 
النفق  استكشاف  األف��ض��ل  وم��ن  النفق.  م��ن 
بعض  على  للتعرف  إرش��ادي��ة،  جولة  بصحبة 
أن  مثل  النفق،  ح��ول  المدهشة  المعلومات 
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كتبته:   أنانيا باهل

على الواقعة  الخالبة  والهرسك  البوسنة  عاصمة  تدعوك 
األلب، بجبال  والُمحاطة  الخصب  ميلجاكا  نهر   

الزيارة تستحق  التي  الساحرة  بطبيعتها  االستمتاع  إلى   

ما ال تعرفه عن
 سراييفو
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العالمي. وُتشكل هذه الحديقة اآلن جزًءا من 
الحدائق النباتية الخاصة بجامعة شيراز، وقد 

تمت إضافة مجموعة كبيرة من النباتات والزهور 
واألشجار إلى هذه الحديقة.

بعد الظهر النباتات والزهور واألشجار إلى هذه الحديقة.
توجت  الرائعة،  الحدائق  هذه  في  تنزهت  بعدما 
المدينة  قلب  في  يقع  ال��ذي  فاكيل  ب��ازار  إل��ى 
كافة  من  مجموعة  البزار  هذا  ويضم  مباشرًة. 
التحف اإليرانية، باإلضافة إلى جميع أنواع البضائع 
والزعفران  الرائع  الفارسي  السجاد  مثل  الفريدة، 
المحلية.  والحلويات  والتوابل  والشاي  والفستق 
الحادي  القرن  في  ُبني  قد  البزار  هذا  أن  وُيقال 
رائعة،  ساحات  أيضًا  ال��ب��ازار  ه��ذا  ويضم  عشر. 
المحالت  إلى جانب  وبيت للمسافرين وحمامات، 
المثالي  المكان  هو  البازار  هذا  وُيعتبر  التجارية. 
التذكارية  الهدايا  من  وغيرها  التحف  لشراء 
بلدك.  إلى  عودتك  عند  معك  ستأخذها  التي 
ُتجرب  أن  البزار  هذا  في  تتواجد  عندما  وأنصحك 
مشروب خاكشير الشعبي الذي يتم إعداده من 

البذور المعصورة.

ُتسير العربية للطيران 
8 رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى شيراز
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اليوم الثاني

في الصباح
ُتعتبر شيراز موطنًا لمجموعة من أجمل 

الحدائق في العالم. ويسعد اإليرانيون مع 
عائالتهم بقضاء وقت فراغهم في تلك الحدائق، 

كما يتوافدون عليها في األيام المشمسة 
ويصطحبون معهم الرمان، والليمون، والتين 

وغيرها من الفواكه، وُيحب بعضهم التجول في 
المساحات الخضراء. ويوجد في مدينة شيراز 
العديد من الحدائق بحيث يمكن أن ُتخصص 

عدة أيام للتنزه فقط في تلك الحدائق الرائعة، 
لذلك أنصحك بأن ُتخصص النصف األول من 

يومك لزيارتها. وفي بداية يومي الثاني قمت 
بزيارة حديقة أرم، وهي واحدة من أكثر الحدائق 

شهرة في المدينة، وتقع على نهر خوشك. 
وقد تم تصميم هذه الحديقة على نفس طراز 

الحدائق الفارسية التقليدية، باإلضافة إلى وجود 
نوافير مياه كبيرة في وسطها. وقد أدرجت 
اليونسكو هذه الحديقة ضمن قائمة تراثها 
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في المساء
فاكيل  لزيارة مسجد  توجهت  اليوم  نهاية  وفي 
حي  في  ال��ب��ازار  من  بالقرب  يقع  ال��ذي  المذهل 
فاكيل التاريخي. وقد ُبني هذا المسجد في عام 
1773 خالل فترة حكم كريم خان. وتبلغ مساحة 
هذا المْعلم العمالق 11 ألف متر مربع، وبه 48 عمود 
المسجد  هذا  تزيين  وتم  بالمنبر.  ُيحيط  ضخم 
وإذا  الرخامي.  رانجى  وب��الط  جميلة  بمنحوتات 
بزيارة مدينة شيراز وتعرفت على عمارتها  قمت 
الرائعة  وحدائقها  المذهلة،  وآث��اره��ا  العريقة، 
أنها واحدة من  بالحياة، ستدرك  النابض  وبازارها 
ويمنح  أخرى.  مرة  الزيارة  تستحق  التي  األماكن 
تاريخ شيراز الحالي الفريد تجربة ساحرة تعكس 

طابع الحياة اإليرانية في أفضل حاالتها. 

أعلى هذه الصفحة: السجاد الفارسي الشهير؛ أعلى 
 الصفحة المقابلة: جزء من مسجد فاكيل؛

  أسفل الصفحة: قبر قورش الكبير بالقرب من شيراز
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الصفحة االفتتاحية: مسجد نصير الملك؛ هذه الصفحة: 
جزء من ضريح شاه جراغ؛ أعلى الصفحة المقابلة: نقش 

رستم في مقاطعة فارس؛ أسفل الصفحة: أطالل 
 بيرسيبوليس

في الصباح
مسجد  بزيارة  شيراز  مدينة  في  جولتي  ب��دأت 
المسجد  باسم  أيضا  المعروف  الملك،  نصير 
ال����وردي. وأن��ص��ح ك��ل م��ن ي��رغ��ب ب��زي��ارة ه��ذا 
الباكر  الصباح  إلى هناك في  بالذهاب  المسجد 
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اليوم األول
الشمس  ألشعة  األخ���اذ  بالمنظر  لالستمتاع 
الرائعة،  الملونة  الزجاجية  النوافذ  تخترق  وهي 
بظالله  ُيلقي  ال��ذي  للضوء  الخالب  فالمنظر 

داخل المسجد يستحق المشاهدة.
داخل  جولتك  لبدء  األخ��رى  المميزات  وم��ن 
لديك  سيكون  أنه  هو  مبكر  وقت  في  المدينة 
للمسجد  زيارتك  من  االنتهاء  بعد  كافيًا  وقتًا 
إلى موقع  أخرى  بجولة  القيام  تتمكن من  لكي 
تقريبًا من  واحدة  يبُعد ساعة  الذي  برسبوليس 

عبارة  السابق  في  الموقع  هذا  كان  فقد  شيراز. 
عن قاعة كبيرة لالحتفاالت، حيث كان يأتي إليها 
والئهم  لتقديم  صوب  كل  من  والوزراء  الملوك 
الذي كان يحكم واحدة من أعظم  البالد  لحاكم 

اإلمبراطوريات في ذلك الوقت.
قائمة  إلى  برسبوليس  موقع  ضم  تم  وقد 
هذا  يشتمل  حيث  لليونسكو،  العالمي  التراث 
يعود  التي  المذهلة  اآلث��ار  بعض  على  الموقع 
وهذا  الميالد.  قبل   515 عام  إلى  أحدثها  تاريخ 
العريقة  العمارة  على  ُمبهر  مثال  هو  الموقع 
ذات الحجم الهائل. وقد تمت إقامة هذا المْعلم 
كان  فقد  طويلة،  قرون  منذ  الجبال  على  األثري 
اإلمبراطورية  إليه سكان  يأتي  الذي  للحج  مكانًا 
الفارسية لتقديم والئهم. وقد أصبح هذا المكان 
اليوم واحدًا من مناطق الجذب السياحي األكثر 

شعبية في إيران.

بعد الظهر
الصحراء،  في  الرائعة  جولتي  أنهيت  بعدما 
الغداء  وبعد  شيراز،  مدينة  إلى  أخرى  مرة  عدت 
توجهت لزيارة قلعة كريم خان زند التي تقع في 
إلى  القلعة  هذه  تاريخ  ويعود  المدينة.  وسط 
القرن  أوائل  في  الوسطى، حيث شيدت  القرون 
البازار  من  بالقرب  القلعة  وتقع  عشر.  الثامن 
القلعة  هذه  ُبنيت  وقد  المدينة.  في  الرئيسي 
وتوجد  للملك.  إقامة  تكون حصنًا ومكان  لكي 
األنيقة  الغرف  من  كبيرة  مجموعة  القلعة  في 
بلوحات  وم��زخ��رف��ة  ممتدة  بساحة  المحاطة 
رائعًا  مثاالً  القلعة  هذه  وُتعتبر  رائعة.  جدارية 
ينبغي  التي  القديمة  الفارسية  العمارة  على 

على الزوار التعرف عليها.

في المساء
المدينة،  في  النهارية  جوالتي  أنهيت  أن  وبعد 
المقابر  لزيارة  المساء  في  بجولة  أقوم  أن  قررت 
األثرية. لذلك بدأت بزيارة ضريح حافظ الذي ُدفن 
الشيرازي.  حافظ  الشهير  الشيرازي  الشاعر  فيه 

البسيط، وقد  األبيض  الحجر  القبر من  وتم بناء 
نحاسية  قبة  ذات  رخامية  بمقصورة  القبر  ُظلل 
ثماني  وبها  ال��زرق��اء  بالفسيفساء  ُمطعمة 
زيارة  الشعر  ُمحبي  على  يجب  بيضاء.  أعمدة 
يزورها  سياحية  وجهة  ُيعتبر  الذي  الضريح  هذا 
الشيرازي  حافظ  يعتبرون  ال��ذي��ن  اإليرانيين 
إلى  اإليرانيين  ويذهب  شاعر.  مجرد  من  أكثر 
عن  التخفيف  إلى  بحاجة  كانوا  إذا  الضريح  هذا 
همومهم أو عندما يحتاجون إلى نصيحة بشأن 
طاولة  حول  العائالت  تتجمع  كما  مستقبلهم. 
االحتفال  ذك��رى  في  قصائده  بقراءة  ويقومون 
عليها  ُيطلقون  والتي  السنة  في  ليلة  بأطول 
اسم “ليلة يلدا”. كما يمكنك زيارة ضريح الشاعر 
ضريح  جانب  إلى  أيضًا  بنائه  تم  الذي  السعدي 
األضرحة  لهذه  زيارتي  أنهيت  وعندما  حافظ. 
لمدينة  الرائعة  ال��ع��ادات  إح��دى  على  تعرفت 
خارج  المنتشرين  الباعة  وج��دت  حيث  ش��ي��راز، 
تقديم  ال��زوار  من  يطلبون  وهم  المقابر  بوابة 
تبرع بسيط وبعدها يختار عصفور الكناري ورقة 
شعرية  أبيات  يضم  الذي  الصندوق  من  صغيرة 

ألحد الشعراء اإليرانيين.
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ُتعتبر مدينة شيراز واحدة من أقدم المدن في بالد فارس القديمة، وتشتهر دائمًا بثروتها الفنية، إذ أنها 
واألدب، كما كانت مركزًا  والشعر  الفن  ُيطلق عليها مدينة  الماضي، وكان  تمتع بشعبية كبيرة في 
رئيسيًا للحرف اليدوية والفسيفساء. وباإلضافة إلى ما سبق أصبحت شيراز اليوم سادس أكبر مدينة 
ُمزدحمة بالسكان في إيران وعاصمة مقاطعة فارس. كما أصبحت اآلن مركزًا إلنتاج الصناعات الرئيسية 
مثل األسمنت والسكر واألسمدة واإللكترونيات والمنسوجات وغيرها. وباختصار، فإن التطور والتقدم 
ر الزمن، باإلضافة إلى التمسك الدائم لهذه المدينة المزدهرة بجذورها  في شيراز كان في ازدياد مع تغيُّ
الثقافية. وأصبحت شيراز واحدة من الوجهات السياحية األكثر شعبية، ليس في إيران وحسب، ولكن 
تجذب  التي  والطبيعية  السياحية  المعالم  من  الكثير  لديها  فشيراز  أيضًا.  العالم  أنحاء  جميع  في 

السياح، فضاًل عن حضارتها التاريخية والفنية والشعرية.

كتبه:    بول في والترز

العريقة  حضارتها  على  المحافظة  من  اإليرانية  المدينة  هذه  تمكنت 
إلى  باإلضافة  والمعماري  والشعري  األدبي  تراثها  على  انعكست  التي 

الكثير ذلك  وغير  المميز  ومطبخها  اليدوية  حرفها 

48 ساعة في

شيراز 

اســتــكــشــاف

18

إليسي فندق 
فندق إرم

أماكن اإلقامة

فندق إليسي هو 
فندق رائع بتصنيف 

4 نجوم. وغرف 
الفندق كبيرة 

وحديثة وفاخرة 
وُمزودة بواي فاي، 

ويوجد بالفندق 
مطعم وبوفيه 

لتناول اإلفطار 
والعشاء. كما 

يتحدث موظفو 
الفندق اإلنجليزية 

بشكٍل جيد.
الفندق  ُيصنف هذا 
الفنادق  ضمن فئة 

األعلى من 3 نجوم. 
وقد تم تجهيزه 
الخدمات  بجميع 

فغرفه  المعتادة، 
وحديثة،  مريحة 

موظفو  ويتحدث 
اإلنجليزية  الفندق 

جيد. بشكٍل 



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

الصين في  قانسو  بمقاطعة  دانكسيا  تشانغيه  الجيولوجية  الوطنية  الحديقة  في  تقع  الملونة  دانكسيا  جبال 

ويعتقد أنها قد تشكلت من الحجر الرملي 
مع  إيداعها  تم  التي  والطمي  الطباشيري 

الحديد والمعادن منذ ماليين السنين

تم إدراج هذه الجبال الملونة ضمن
 قائمة التراث العالمي لليونسكو في

2009-10 ٣ ٢ ١
الصين قزح،  جبال قوس 
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األل��وان  من  بمجموعة  الجبال  هذه  تتميز 
واألصفر  ال��داك��ن  األحمر  مثل  المتناقضة 
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التصوير  إل���ى  ت��ري��ب��ودي  أتيليو  ش��غ��ف  ق���اد 
عمل  فقد  ب��ه.  ُيحيط  م��ا  لكل  الفوتوغرافي 
جرافيك،  ومصمم  فنيًا  مديرًا  اإليطالي  الُمصور 
لألشخاص  بعفوية،  الصور  التقاط  ُيحب  وك��ان 
وه��ذه  ن��ظ��ره.  تلفت  التي  واألش��ي��اء  واألم��اك��ن 
فذاكرته  تريبودي،  على  غريبة  ليست  الموهبة 
التي  الملونة  الجميلة  الذكريات  الكثير من  بها 
ما  ولكن  س��ف��ره.  س��ن��وات  م��دى  على  تكونت 
الصور  آالف  أن  الشيء، هو  الدهشة بعض  يثير 
صغيرًا  ك��ان  عندما  شاهدها  التي  القديمة 
تم  لو  كما  اآلن،  حتى  ذاكرته  في  عالقة  الزال��ت 

التقطها باألمس.

بالتصوير  االهــتــمــام  لــديــك  نــمــى  كــيــف 
الفوتوغرافي؟

حياة  ُتشكل  التي  هي  االهتمامات  أن  أعتقد 
اإلنسان وتحدد االتجاه المستقبلي الذي سنتبعه 
أي خطط  لدينا  أن يكون  الحقًا، ويحدث هذا دون 
مقصودة. فعندما كنت صغيرًا، كنت أحب تصفح 

شغف وموهبة ُمصور
المحطات  من  الكثير  تريبودي  أتيليو  المصور  حياة  رحلة  في 
ألبومات  يتصفح  صغيرًا  طفاًل  كان  فبعدما  لالهتمام،  المثيرة 

العالم أنحاء  ُتعرض في جميع  أعماله  اآلن  أصبحت  أسرته، 

وال��داْي.  غرفة  داخ��ل  الموجودة  الصور  ألبومات 
وصوري  وأب��ي،  أمي  صور  مشاهدة  أحب  وكنت 
كنت  وك��م  أق��ارب��ي،  ص��ور  وحتى  إخوتي  وص��ور 
مولعًا جدًا بالصور. وأعتقد ان شغفي األساسي 

بالتصوير الفوتوغرافي نشأ في تلك اللحظات.

السفر  على  الفوتوغرافية  صورك  في  ُتركز 
الخاصة  تجاربك  عن  أخبرنا  لــذا  والثقافة، 

بهذا الصدد؟
أح��ب زي���ارة األم��اك��ن ب��دون أي أه���داف ُم��ح��ددة، 
بعض  بتبادل  قيامي  ف��ي  يتلخص  فسفري 
مع  واالبتسامات  اإلي��م��اءات،  وبعض  الكلمات، 
للتعرف  أسعى  أنني  كما  المحليين.  السكان 
ادعاء  أي  بدون  للمكان  الحقيقي  الجوهر  على 
لكن  تلقائيًا،  ذلك  يحدث  أن  يمكن  وال  تحيز.  أو 
أن  وأرى  غامرة.  تحقق ذلك سأشعر بسعادة  إذا 
رحالتي إلى الهند هي من أهم تجاربي حتى اآلن. 
بالحيوية  ومفعمة  وجميلة  رائعة  بلد  فالهند 
أمثالي ممن  ُتثير شغف  التي  الخالبة  والمناظر 

التصوير. ُيحبون 

خاصة  مكانة  لها  بعينها  صور  هناك  هل 
في قلبك؟

 ،2012 عام  في  الهند  إلى  األولى  زيارتي  خالل 
تاريخ  ذات  دول��ة  وهي  راجستان،  زرت  قد  كنت 
الرائعة،  والمعابد  القصور  بعض  وبها  عريق 
ولديهم  للغاية  ودودي��ن  المحليين  وسكانها 
وفي  ال���زوار.  مع  والتحاور  للتصوير  استعداد 
من  لطيفة  مجموعة  التقطت  ال��رح��ل��ة  تلك 
“ناماستي”. وقمت  اسم  عليها  وأطلقت  الصور 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الصور  ه��ذه  بعرض 
المجموعة  هذه  في  الصور  من  العديد  وهناك 

الصور:  أتيليو تريبودي؛
الصفحة المقابلة:  أعمال متنوعة لتريبودي

لها مكانه خاصة في قلبي. فما زلت أتذكر وجه 
بيدها  ابتسامتها  بتغطية  سيدة خجولة قامت 
عندما قمت بتصويرها في أودايبور، وكانت هذه 

لقطة عفوية رائعة بالنسبة لي.

ما الذي يدور في ذهنك عندما تلتقط الصور؟
ووضعية  كخلفية  طبيعي  منظر  إل��ى  أحتاج 
تلفت  بتعابير  ووجه  للتصوير  مناسبة  وقوف 
انتباهي لكي ألتقط صورة فوتوغرافية. وعندما 
في  شيء  أي  في  أفكر  ال  الصور  بالتقاط  أقوم 
تظهر  أن  على  أح��رص  ولكنني  اللحظة،  هذه 
الصورة طبيعية للغاية مثلما تبدو في الواقع. 
في  بصري  توازن  هناك  يكون  أن  أيضًا  وينبغي 
األرجح  على  النزعة  وتنبع هذه  الصورة،  تصميم 
من خلفيتي كُمصمم جرافيك. وعندما تنسجم 
بطريقة  الُمصور  لدى  والعقلية  الفنية  العناصر 

متوازنة، سُيقدم صورًا فريدة من نوعها.

ــه لــكــي تــســتــرخــي في  ــقــوم ب ــا الـــذي ت م
وقت فراغك؟ 

إلى  أستمع  أن  أحب  بالتصوير،  أق��وم  ال  عندما 
الشعر،  أكتب  أو  أنواعها،  بمختلف  الموسيقى 
الصوتية على  الموسيقى  ُأؤلف  أنني  فضاًل عن 
الموسيقية  مؤلفاتي  أط��رح  أن  وآم��ل  الغيتار 
البصري  الفن  أحب  كما  ما.  يومًا  دي  سي  على 
صاالت  دوم��ًا  وأزور  التعبيرية،  أشكاله  بجميع 

العرض والمتاحف، وما شابه ذلك. 



الغرف خدمة 

فندق تري هوتل 
هارادس، السويد

 ُمحاط بأشجار الصنوبر الطويلة، ويضم الفندق سبعة أنواع 
مختلفة من "الغرف الُمحاطة باألشجار"، وتقع جميعها على ارتفاع 

6-4 متر فوق سطح األرض. وإذا رغبت في اإلقامة في الحجرة 

المعلقة، فيمكنك الوصول إليها عن طريق ساللم خشبية أو 
الساللم الكهربائية. وهذه الغرف ذاتية الخدمة ومبنية على 

أشجار حقيقية أو حولها، وتحتوي على أرضيات خشبية خالية من 
المواد الكيميائية وبها نظام تدفئة تحت األرض.

T: +46 (0)928-103 00

www.treehotel.se

فندق أتالنتس النخلة
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

يقدم هذا الفندق الفاخر أجنحة تحت الماء لتمنح النزالء 
شعور العيش تحت البحر. ويطل جناحي بوسيدون 

ونبتون على حوض سباحة أمباسادور الغون الذي يضم 
ما يقارب 56 ألف كائن بحري. كما يضم كل جناح مرافق 

الصابون المصنوع من الرقائق الذهبية عيار 24، ووصيف 
خاص على مدار 24 ساعة، وغيرها الكثير. 

T: +971 4 426 2000

www.atlantisthepalm.com

إقامة حالمة

دلل نفسك

فندق فقاعة أتراب ريف
ألوش، فرنسا

تم انشاء غرف هذا الفندق على شكل فقاعات شفافة في وسط 
الغابة، وتمتع بإطاللة بانورامية على المناطق الخضراء. وتوفر الغرف 

للنزالء فرصة النوم تحت النجوم. وتم تصميم الفقاعات المحيطة 
بالغرف باستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير، وتتنوع الغرف بين خمسة 

خيارات وهي جناح شيك، 1001 ليلة، زن، البهجة والطبيعة. وكل 
الفقاعات مفروشة بالكامل، ولها مدخلها الخاص، ويمكن تغطيتها 

ليال لمزيد من الخصوصية.

T: +33 4 91 72 10 89

www.attrap-reves.com

إطاللة على 
األعماق

الزجاجية  الفقاعات  وغرف  المعلقة  الغرف  إلى  الماء  تحت  الموجودة  الفندق  غرف  من 
أو أقمت فيها من قبل رأيتها  أية غرف أخرى قد  الفريدة عن  الغرف  - تختلف هذه 

إقامة جديدة ومختلفة

airarabia.com
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airarabia.com
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القراءة

قائمة الموسيقى  تحتفل فرقة الروك جينز إديكشنز بالذكرى الخامسة 
 Ritual de lo Habitual والعشرين إلطالق ألبومها الكالسيكي

 Alive at 25 وسُتعيد غنائها مرة أخرى لطرحها على دي في دي بعنوان
في 4 أغسطس المقبل. ويوجد باأللبوم حفالتها الُمقامة في عام 2016 

على مسرح إيرفين ميدوس أمفي في كاليفورنيا.

وقفة في مدينة :  كاتماندو
استجم 

جولة بالهليكوبتر 
فوق قمة إيفرست

يجب أن ال تفوت هذا 
عندما تزور  نيبال. و 
بامكانك االنضمام  

إلى واحدة من الجوالت 
المتاحة فوق أعلى قمة 

الجبل في العالم.

تذوق 
يوماري

ل هذه الزالبية على  ُتشكَّ
شكل سمكة وُتطهى 

على البخار، وتؤكل 
بمناسبة االحتفال بعيد 

يوماري بونهي الذي 
ٌيقام في نيبال لالحتفال 

بحصاد األرز.

جرب 
تنزه في حديقة 

شيفابوري الوطنية
 لمحبي الحيوانات

 زيارة هذه الحديقة 
الرائعة. سوف تتقوم  

 على اكتشاف
 الحيوانات النادرة 

والطيور هنا.

شاهد
هانومان دوكا

يمتد هذا المجمع الملكي 
على مساحة أكثر من 

خمسة أفدنة، ويوجد به 
فناء ومعبد وغيرها من 

الهياكل التي بناها ملوك 
مدينة ماال القديمة في 

نيبال. وهناك أيضا متحف.

12 ساعة

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

ميالد أورفيل رايت

ولد ُمخترع الطيران في 
هذا اليوم في مدينة 
دايتون بوالية أوهايو 

األمريكية. في عام 
1903، قام أورفيل 

وشقيقه ويلبر رايت، 
بأول رحلة ناجحة في 

العالم باستخدام 
طائرة تعمل بمحرك، 

بعد سنوات من تجربة 
الطائرات الورقية 

والطائرات الشراعية. 
وكان آخر مشروع 

رئيسي أورفيل اإلشراف 
على استصالح والحفاظ 

على 1905 رايت 
فالير الثالث.

يساعد هذا التطبيق 
على استكشاف المدن 

واألماكن الهامة من 
حولك مثل استكشاف 

المتاجر، المطاعم، 
المتاحف، أماكن 

التسوق، وغيرها 
 .GPS باستخدام نظام
وُيقدم التطبيق فرصة 

العثور على األماكن 
المثيرة الهتمامك مثل 

تحديد أفضل الُطرق 
الُمضاءة في الليل.

تطبيق 
sidekix

يوم في 
التاريخ

19 أغسطس 
1871

طرائف –  لم يحصل 
النجم على أي دروس 

في التمثيل، لكنه 
يقول إنه يثق دائما 

في قدراته التمثيلية، 
“استنادا إلى المهارة 

 التي كان يكذبها 
على والديه”.

1

أقدم فقاريات على 
سطح األرض

 ُيعتبر قرش جرينالند من الفقاريات التي يمكن أن تعيش إلى ما يقارب 
 400 سنة! وأظهرت دراسة لتحليل الكاربون المشع على 28 أنثى من 

أسماك القرش في جرينالند أن أسماك القرش هذه هي أطول الفقاريات عمرًا 
على كوكب األرض حتى اآلن، حيث يبلغ متوسط عمرها 272 عام، ويصل عمر 
أكبرها إلى 512 عام. وقد ُوجدت ثاني أكبر أسماك القرش اآلكلة اللحوم في 

العالم، في أعماق المحيط المتجمد الشمالي.

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

تحت العدسة

ريان رينولدز

الرعدية العواصف 
 المغبرة 

البرق  باسم  أيضًا  ُتعرف 
ظاهرة  وهي  البركاني، 

الطقس،  في  نادرة 
البرق  ينتج  عندما  تحدث 

بركانية.  سحابة  من 
أن  العلماء  ويعتقد 

الكهربائية  الشحنات 
تصطدم  عندما  تحدث 
وشظايا  الرماد  جزيئات 
تتسبب  التي  الصخور 
متوهجة  انفجارات  في 
وعادة  السماء  تضيء 

أمواج  تتبعها  ما 
انها  ويبدو  صدمية. 
في  نسبيا  شائعة 
ساكوراجيما  جبل 

اليابان. في 

تقع واحة تافياللت على 
ضفاف نهر زيز، وهي 

واحدة من أكبر الواحات 
في العالم. وُتحاط 

هذه الواحة بالصحراء، 
وتشتهر بإنتاج التمور 

اللذيذة.

1

أخر األعمال – يخوض ريان رينولدز تجربة جديدة في فيلم 
“The“ Hitman’s Bodyguard وهو من نوع األكشن 

كوميدي، وسيتم طرحه في 18 أغسطس. ويلعب رينولدز 
دور حارس شخصي لحراسة أحد القتلة المأجورين.

االقتباس –  “هناك عدد قليل جدًا من المفاجآت التي 
ُتقدمها لنا الحياة...  فنحن جيل غوغل الذي ُيريد اإلجابة 

على كل شيء في الحال!”

واحة سيوة، مصر

تقع واحة سيوة بين 
القطارة  منخفض 

المصري  الرمال  وبحر 
بها أشجار  يحيط 
والنخيل،  الزيتون 
بينابيع  وتزدهر 

الطبيعية  المياه 
الصافية.

2

دليل في 
دقيقة  

طريقتان  
الكتشاف 

الواحات الخالبة

airarabia.com
11

airarabia.com
10

واحة تافياللت، 
المغرب

تعود صبا طاهر 
صاحبة أكثر الكتب 

مبيعًا بحسب تصنيف 
جريدة نيويورك تايمز 
2015، برواية “مشعل 

في الليل”.



المكان: باريس، فرنسا
يضم هذا المهرجان أربعة مسارح ُتقام في الهواء الطلق، إلى جانب 
منطقة تخييم لمن يريدون البقاء حتى عطلة نهاية األسبوع. وُيقام 
هذا المهرجان الموسيقي في حديقة سان كلو الوطنية، وسُيشارك 

فيه عدة فرق موسيقية مثل إليمنت 4 وفرقة كاباج وغيرها. 
www.rockenseine.com

25 – 27 أغسطس   

مهرجان الروك على نهر السين 

9
airarabia.com

المكان:  لندن، المملكة المتحدة
تعقد فعاليات الدورة السادسة عشرة لبطولة العالم أللعاب 

القوى كل سنتين وُيقام فيها عددًا من المسابقات، مثل سباق 
العدو، وسباقات الجري، وسباق المشي، وماراثون الجري وغيرها 

الكثير. يمكن أن يفوز العداء أوسين بولت في هذه البطولة 
مثل الدورة السابقة.

www.iaaf.org

جدول
الفعاليات

المكان:  سراييفو، البوسنة والهرسك
ُيعرض في هذا المهرجان مجموعة متنوعة من األفالم الدولية واألفالم 
القصيرة، مع التركيز بشكل خاص على أفالم جنوب شرق االتحاد 
األوروبي. وشاك في هذا المهرجان عددًا من المشاهير مثل روبرت دي 
نيرو وأنجلينا جولي.     
www.sff.ba

المكان: بيدينغويزن، 
هولندا

يعرض مهرجان 
الفنون البديلة الحفالت 

الموسيقية، واألفالم، 
ومسرح الشارع الذي 

ُيقدم العروض الكوميدية 
وغيرها. وُيقام في 

المهرجان 12 مسرح 
لتقديم عروض ل� 250 

ممثل. ويشارك في 
هذا الحدث الموسيقي 

مجموعة من أشهر النجوم 
مثل فرقة مومفورد اند 
سونز، وفرقة ألت - جيه 

وغيرهم.
lowlands.nl

18 – 20 أغسطس

مهرجان األراضي المنخفضة

5 – 13 أغسطس

بطولة العالم أللعاب القوى

8
airarabia.com

19 – 20  أغسطس

مهرجان روستيك الدولي 
لأللعاب النارية

المكان: موسكو، روسيا
سُتشارك في هذا المهرجان فرقًا من النمسا وأرمينيا والبرازيل والصين 
ورومانيا وكرواتيا واليابان، إلى جانب المضيفين الروس. وسيقدم المهرجان 
عروضًا مذهلة باستخدام ما يقرب من 27 طن من األلعاب النارية التي سيتم 
إطالقها على ارتفاع 200 م. وسُتقام أيضًا عددًا من الحفالت الموسيقية 
ومسابقات الشعر، والفعاليات الرياضية، ومأدبة الطعام.
pyrofest.ru

31  أغسطس

مهرجان ال بيرل

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ُيعتبر هذا المهرجان أول استعراض حي في دبي، وسيقدم 
المهرجان 65 فنان استعراضي لتقديم عروضًا فريدة على المسرح 
المائي وفي الهواء. وسيتم ملء بركة بحوالي 2.7 مليون لتر 
من الماء. كما سُيقام عرضين لمدة خمسة أيام في األسبوع، على 
مسرح تم تصميمه ُمخصصًا على أحدث طراز في مدينة الحبتور. 
laperle.com

25 – 27  أغسطس

مهرجان كوفيلونغ بوينت 

المكان:  تشيناي، الهند
يجمع هذا الحدث السنوي بين مسابقات التزلج على األمواج 
والموسيقى واليوغا، حيث يأتي المتزلجون من جميع أنحاء العالم 
إلى األمواج للتسابق. وُتعزف على الشاطئ مختلف أنواع الموسيقى، 
مثل موسيقى الفولك والموسيقى التأملية والموسيقى البديلة 
واإللكترونية، والميتال وأكثر من ذلك. كما ُتعقد جلسات اليوغا في 
جميع أنحاء المنطقة أثناء فترة المهرجان. 
www.covelongpoint.com/festival

11 – 18 أغسطس

مهرجان سراييفو السينمائي

26 – 28  أغسطس

سباق ماراالل السنوي للهجن

المكان:  ماراالل، كينيا
هذا المهرجان هو أحد سباقات اإلبل األكثر شهرة في أفريقيا، وُيشكل 

هذا السباق أهمية لكاًل من المشاركين وكذلك المتفرجين. وُتشارك 
أرقى أنواع اإلبل في السباق، ويشارك أيضًا المنافسين الدوليين 

والمحليين إلى جانب المحترفين والهواة. وُيقام خالل فترة المهرجان 
سباق للدرجات كما تمتلئ شوارع ماراالل خالل فترة السباق باالحتفاالت. 



القائمة المختصرة 
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أغسطس  8 البالد، وسوف يعقد في مدينة كاندي حتى  واحدة من أقدم وأكبر األحداث في 

يتميز هذا المهرجان بالمسيرات الملونة، 
التي ُيشارك فيها الراقصون والطبالون 

والفيلة المزينة وأكثر من ذلك

يقدم الراقصون المشاركين بالمهرجان 
 عددًا من العروض الثقافية مثل الرقص

 مع النيران

ُيشارك أيضًا في هذا المهرجان مجموعة 
الذين  والبهلوانات  الموسيقيين،  م��ن 

يلعبون بالنيران، وغيرهم

سريالنكا  ،2017 بيراهيرا  إيساال  مهرجان 



8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

12  خدمة الغرف
من غرف تحت الماء إلى 
غرف فقاعات الزجاج - هذه 
الفنادق بها غرف فريدة جدا

14  مقابلة
المصور أتيليو تريبودي 
يتحدث عن أعماله، وافتتاح 
المعارض في جميع أنحاء 
العالم، وأكثر من ذلك

30  سحر مدينة ميونخ
ماضي  ال��م��دي��ن��ة  وت��ع��ك��س 
ألمانيا بكل مجدها وحاضرها 
بكل ازدهاره

41  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44  خريطة 
وجهات العربية للطيران

18   48 ساعة في شيراز 
المدينة لديها ثقافة غنية، تنعكس 

على تراثها األدبي، والشعر، والهندسة 
المعمارية وأكثر من ذلك

24  ما ال تعرفه عن سراييفو
سراييفو هي مدينة متنوعة ذات تاريخ 

وثقافة عريقة وطعام شهي

ان لساحرة 36  مدينة َعمَّ
وهي مدينة نابضة بالحياة مع العديد من 
المعالم - المطاعم الحديثة والمعارض 
ومراكز التسوق، فضال عن األسواق القديمة 
واألطالل القديمة

Sata 
AD
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48 HOURS IN SHIRAZ
 The Iranian city’s rich artistic heritage is
 reflected in everything from poetry and
architecture to handifcrafts and lifestyle

 AweStRUck by AmmAN
 With ancient and modern attractions galore
 as well as easy access to popular places such
as the Dead Sea, the city is an ideal getaway

48 ساعة في شيراز

تنعم هذه المدينة اإليرانية بتراث رائع انعكس على 
حضارتها المعمارية والشعرية وحرفها اليدوية 

وأسلوب معيشتها

ان الساحرة مدينة َعمَّ
 مدينة   عريقة   ستسحركم    بمعالمها   الحديثة   التي  

 تجذب   الزوار   وتجعلهم   يرغبون   في   زيارتها   ُمجددًا 
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