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B e d a z z l e d  i n  B a t u m i
 Exquisite architecture and temperate
climate make for the perfect getaway

 This resort town is a seaside haven for
all things relaxing and rejuvenating
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 This resort town is a seaside haven for
all things relaxing and rejuvenating

B E D A Z Z L E D  I N  B A T U M I
 Exquisite architecture and temperate
climate make for the perfect getaway

Happy reading,

editorial team 

nawras

Dear Readers,

This month, we travel to Galle (page 20), a stunning 

coastal city in Sri Lanka whose walls enclose a dose 

of culture, exquisite design and great food. On page 

26, we take you to Salalah, the Omani city whose fine 

frankincense, archaeological marvels and cascading 

waterfalls make for an exciting visit. We head to Bodrum 

(page 32) in Turkey, ideal for a quiet, seaside holiday 

away from the crowd and with much to rejuvenate and 

relax. We also go to Batumi (page 38), a city in Georgia 

where the year-round temperate climate and magnificent 

architecture are just a few among its many charms. We 

always endeavour to bring to you stories about the most 

sought-after destinations across the globe, and we hope 

this issue inspires you to travel the world and soak up all 

that it has to offer!
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Muslims taking part in Ramadan 
eat one meal (sehri) before dawn 
and another (iftar) after sunset

This year, Ramadan begins in the 
evening of May 15, continuing till 
the evening of June 14

Ramadan concludes with Eid 
ul-Fitr, a celebration following 
the period of fasting

rAmAdAn, Across the worLd

1 2 3
Ramadan, a month of fasting, is an annual observance in the ninth month of the Islamic calendar

the short List



events 
cALendAr

Where: nagaland, India
Celebrated by the Ao tribes of Nagaland, this 

marks the end of the planting season with 

singing, dancing, and merrymaking.  

 www.reviewne.com

Where: 
tehran, Iran
Considered one of 

the most important 

book fairs in the 

Middle East, this 

cultural event 

is attended by 

millions of people, 

including various 

renowned authors 

and academicians 

from across 

the globe.

www.tibf.ir

Where: Great Wall of China, China
An electronic music festival, this is held on the 

Great Wall itself. Performers for 2018 include 

Nina Kraviz, Dixon and Chris Liebing. There will 

also be a 5K run, cycling and camping.

www.greatwallfestival.com

Where: el Gouna, egypt
A yearly music festival held on the beaches of 

Egypt since 2013, it incorporates long set times 

and numerous live acts. Performers this year 

include Adam Port, Baher, DJ Tennis and more.

www.sandboxfestival.com

first week of may

Moatsu Festival

may 2 - 12

Tehran International 
Book Fair

may 19 - 20

Great Wall Festival

may 3 - 5

SANDBOX Festival

airarabia.com
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Where: Hnaberd, armenia
This celebrates tolma, a traditional Armenian 

dish. It includes a competition for chefs, along 

with traditional songs and dances.

www.armenia.travel

Where: Colombo, sri Lanka
Also known as the Buddhist Festival of Light, 

colourful lanterns adorn home interiors while 

luminous displays decorate the streets.

www.srilanka.travel

Where: 
st petersburg, 
russia
The Mariinsky 

Theatre of 

ballet and 

opera organises 

this annual 

summer festival, 

incorporating 

array of themes 

and motifs into a 

range of eclectic 

performances.

www.mariinsky.ru

Where: Kiev, 
ukraine 

Officially known 

as the Day of Kyiv, 

this is a Ukrainian 

holiday celebrated 

in the capital on 

the last weekend of 

May. Celebrations 

typically last for 

two days, and ac-

tors and performers 

throng the streets.

www.ukraine-kiev-
tour.com

may 20

Tolma Festival

may 26 - 31

Stars of the 
White Night Festival

may 27

Kiev Day

may 29

Vesak Festival

airarabia.com
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snApshot

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

Focus on

Emilia Clarke

2 Ways
to explore 

Souks

Day IN 
HIsTORy

May 21, 
1932

traveL app

tHe read

City Stopover: Alexandria
12 hours

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

The world’s first 
glow-in-the-dark frog 

Amelia Earhart, in 

her red Lockheed 

Vega plane, 

took off from 

Harbor Grace, 

Newfoundland, 

Canada, and landed 

15 hours later near 

Londonderry, 

Northern Ireland. 

In the process, she 

became the first 

woman - and the 

only person since 

Charles Lindbergh - 

to fly nonstop 

and alone across 

the Atlantic.

FIRST WOMAN
FLIES SOLO
ACROSS ATLANTIC

SEE 

Fort Qaitbey

This dates back to 

the 1480s. Explore 

its stone-walled 

chambers, climb up to 

the roof for panoramic 

views, and visit the 

museums and the 

planetarium here.

EXPERIENCE 

Bibliotheca 

Alexandrina

Located on the shore 

of the Mediterranean 

sea, this is a library 

and cultural centre 

that also houses 

museums and 

organises exhibitions.

DO

Souq District

This is an about-10-

mile long waterfront 

promenade. It offers 

stunning views of 

the sea, particularly 

enchanting in the 

evenings when it is all 

lit up.

SHOP 

Corniche

Located along the 

eastern harbour, this 

gives a peek into 

Egyptian lifestyle, and 

bustles with bakeries, 

cafes, raw-food stalls 

and shops selling 

household items.

1
MINUTE

GUIDE TO
 CIRCUMHORIzONTAL 

ARCSThe narrow lanes of 

khan El-khalili are 

essentially a medieval-

style mall. This group of 

shops, often arranged 

around small courtyards, 

stocks items as diverse 

as soap powder and 

semi-precious stones.

1

a traditional covered 

bazaar dating back 

to the 15th century, 

its more than 4,000 

shops sell a variety 

of goods ranging 

from jewellery to silk 

garments and from 

carpets to leather.

2
GRAND COvERED 

BAzAAR, 
ISTANBUL, TURKEy

KHAN EL-KHALILI,
 CAIRO, EGyPT  

NEW RELEASE – Solo is an upcoming 

American space western film centered on Han 

Solo, a character from the Star Wars franchise. 

This will be the second Star Wars anthology 

film, following the 2016 film Rogue One. 

ThE QUOTE – ”My father always said, ‘Never 

trust anyone whose TV is bigger than their 

book shelf’ – so I make sure I read.“

TrIVIa – In 2010, 

Clarke was cast as 

Daenerys Targaryen 

in the HBO medieval 

fantasy series Game of 

Thrones, based on the 

book series A Song of 

Ice and Fire by George 

RR Martin.

A circumhorizontal 

arc is an optical 

phenomenon from 

the family of ice 

halos formed by 

the refraction of 

light from the sun 

or moon in plate-

shaped ice crystals 

suspended in the 

atmosphere, most 

commonly in cirrus 

or cirrostratus 

clouds. “Fire 

rainbow” is a 

name commonly 

ascribed to this, 

even though it is 

in truth neither 

a rainbow nor 

related to fire in 

any way.

This special fluorescent creature has been discovered in Argentina. 
Boasting a palette of dull greens, yellows and reds under normal light, 
the polka-dot tree frog, also known as Hypsiboas Punctatus, emits a 
bright blue and green glow in the dark. According to scientists, this is 
due to fluorescence i.e. the ability to absorb light at short wavelengths 
and re-emit it at longer wavelengths. The  phenomenon, until now, 
had not been seen in amphibians, although many ocean creatures 
such as corals, fish, and sharks exhibit fluorescence. Among terrestrial 
creatures, it is said to be found in parrots and some scorpions.

TripIt Pro

This app does more 

than notifications on 

reservations and flight 

changes. It sends 

automatic alerts if an 

airline owes money 

for a cancellation or 

delay, and also gives 

up-to-the-minute 

updates on airport 

security wait times 

at a growing list of 

airports. In addition, 

it offers interactive 

airport maps.

MUSIC PLAYLIST  Releasing on May 4, Jon Hopkins’ Singularity 

is said to be influenced by the UK producer’s experiences with 

meditation and trance states. It embraces a wide stylistic range 

that spans rugged techno to transcendent choral music, from solo 

acoustic piano to psychedelic ambient.

“Legendary” by 
Stephanie Garber 

is a colourful, 
mesmerising, and 
immersive sequel 
to her bestselling 

debut novel 
“Caraval”.
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room service

11 MIrrorS DeSIGn HoTeL 

KyIv 

Inspired by world heavyweight champion boxer 

Wladimir Klitschko, the aesthetics of this hotel are 

sleek, modern and minimalist. The design incorporates 

large spaces to let in light, exposed slate, designer 

fixtures and luxurious furnishings. The property 

uses the idea of reflections, bringing together many 

‘mirrors’ to create a multifaceted and a seemingly 

infinite series of reflections.

34A, B Khmelnytskogo St, Kyiv

T: +38 044 581 11 11

www.11mirrors-hotel.com

DreAMS CAve HoTeL

TURKEy

Located amongst the stunning rock formations 

of Cappadocia, this rustic accommodation is on 

the site of an ancient cave home. Most rooms 

are to be found within the caves, with carved 

rock walls and ceilings, neatly combined with 

chic furnishings and modern bathrooms. There 

is also a lovely cave restaurant on site serving a 

daily continental breakfast as well as a range of 

traditional Turkish dishes and light snacks.

50650 Ortahisar/Ürgüp/Nevşehir, Turkey

T: +90 (384) 343 33 93

www.dreamscave.com

sleek 
designs

Rustic 
holiday

A STAy TO rEMEMBEr
With some unique and unusual rooms, these hotels offer a 
great experience you will never forget

ATTrAP reveS

FRANCE

Each room of this hotel is designed as a giant bubble, 

allowing guests to sleep under the stars and observe the 

Milky Way. The habitat is designed entirely with recyclable 

materials to create  interactivity and live a unique experience. 

The bubbles themselves are available in multiple styles, with 

highlights such as wooden furniture, grass flooring, warm 

colours, exotic materials such as bamboo, straw and river 

sand, and more.

Chemin de la Ribassière, 13190 Allauch, France

T: +33 4 91 72 10 89

www.attrap-reves.com

starry sights



interview

an engineer and MBa from leading 

educational institutions in France, life 

clearly had different plans for Michel 

Testard. Skilled in sketching from the 

beginning, he moved on to painting 

with a range of techniques, including 

charcoal, oil and more. Working with 

small, middle and large formats, 

Testard derives inspiration from French 

cartoonists of his youth as well as more 

contemporary names too.

» How did an engineer from ponts et 

Chaussées and an MBa holder from 

Insead become a painter? 

I was actually drawing and sketching 

from a very young age. Born in Japan, 

I used to sketch ghosts, horses and 

cruise liners when I was a child. I kept 

practising at school - my notepads 

have a drawing on almost every page. 

And I continued this as a management 

consultant, as I found that most senior 

executives are visual people. Sketching 

a business situation was often a useful 

synthesis.

»  did you have an interest in art even 

as a child? 

Yes, sketching, cartooning and colouring 

were very natural to me. I was educated 

in a family where art and music were 

important. My father collected art - for 

instance, he collected Japanese screens. 

» Why did you choose to make India 

your muse?  

It happened by chance, or perhaps 

it was a stroke of destiny. I arrived in 

India for the first time in 1999, visiting a 

friend from INSEAD. And I immediately 

fell in love with the country, where I 

rediscovered an ‘East’, an ‘Orient’ that 

was probably asleep inside me after so 

many years spent in Europe. 

» What fascinates you about India?

For me it is an idea, a feeling of the 

‘Orient’, which is half-way between 

where I was born (Japan) and where I 

have been educated (Europe). Many 

things fascinated me in India: the 

magnificent past that you admire 

through India’s grand monuments, forts, 

havelis and ruins. But also, modern 

India, urban India with its bustling 

streets, crumbling buildings and the 

hopeful or scary dream of smart or 

ma(d)xima cities. And the people of 

India - so diverse, colourful, human 

and wise; the musicians of India, the 

extraordinary sitarists or tabla maestros 

whom I happened to listen to and then 

meet through my own journey, learning 

the sitar.

»  Which other countries and subjects 

do you like to paint?

I have sketched many subjects in Japan, 

Africa, and the Middle East during my 

travels. Other subjects range from 

boats (my father worked in a shipping 

company), travel, landscapes with many 

cartoons on people, politicians and even 

gurus, and business situations as well.

» Which technique of painting do you 

enjoy the most and why?

I have learned over the years to try and 

experience all of them. I would not say 

that I really prefer one over the others. 

I am most at ease in sketching and also 

wash. But I am often struggling when it 

comes to colours. Watercolour to me 

is a matter of chance - sometimes it 

works, often it does not! Acrylic is easier 

because you can redo, rework quite 

rapidly. And oil is probably the most 

difficult but also the most rewarding. 

So, in practice, I tend to rotate from one 

technique to the other, mixing sketches 

on easy techniques to preparing for 

larger works on canvas. I often go from 

the small in ink and wash to the medium 

in acrylic to the large in oil. A collage is 

a nice break in the routine. And I often 

practise scales like in music i.e. I try my 

tools on one technique by making short, 

spontaneous sketches, before moving 

on some real work. Sometimes I try 

calligraphy as well, as I love Urdu and 

Arabic calligraphy.  

Inset: Michel Testard; Opposite page: 
Various paintings by the artist

AN ArTISTIC jOurNEy
From sketching as a child to explaining business situations with 

drawings, French painter Michel Testard has had a diverse experience
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destinAtions

At approximately 4,160 miles 
(6,670 km), this is said to be 
the longest river in the world

The name of the river is derived 
from the Greek word “neilos” which 
translates to “river”

river niLe, AswAn, eGypt
The longest river in the world, it is entrenched in centuries of history 

The rich, fertile banks of  the 
Nile were a key reason for the 
prosperity of ancient Egypt
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escApe

teXt By riAAn JAcoB GeorGe

The picturesque walled town of Galle is a traveller’s haven with its 
unique charm and gorgeous architecture

MEETS ChIC
Heritage
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escApe

“If you’re the kind of traveller that seeks 

discreet experiences, a dose of culture, 

exquisite design and great food, then 

this is your kind of town,” says Galle-

based heritage walking specialist 

Shanjei Perumal. Located on the 

stunning southern coast of Sri Lanka 

about 90 minutes from Colombo, 

Galle is easily accessible through the 

Southern Expressway. Once occupied 

by the Dutch, it has always held sway 

over travellers for its unique charm and 

gorgeous architecture, and has seen a 

major revival in the past few years.

Courtesy a host of Sri Lankan and 

international entrepreneurs, chefs and 

designers, Galle has, in recent years, 

emerged as a trendy capital of all things 

cool. Perumal, a former adman from 

Colombo, gave up his corporate job to 

set up Galle Fort Walks, where he takes 

curious travellers around the old Dutch 

Fort, lavishing them with anecdotes, 

funny trivia and giving them an insider’s 

look at the Galle Fort. Set out on your 

own on a walk through the cobbled 

lanes of this old town today and you 

will come across hipster espresso bars, 

heritage boutique hotels, sprawling 

villas and trendy boutiques.

The best place to lay your suitcases 

down would be at the all-new 

Bartizan. This spanking new luxury 

boutique hotel, housed in a heritage 

structure, overlooks the old ramparts 

and features just under a dozen 

OuTSIDE GAllE
The stunning southern 
beaches of Sri Lanka are 
situated just a half hour away 
from Galle Fort. Exit the fort 
and drive along the coastal 
road to explore the different 
beaches and natural lagoons, 
where you can simply get 
off the road and jump into 
the water. The beach bars 
of Unawatuna come alive 
at night, while the surfing 
culture of Weligama and 
Mirissa is worth checking 
out. You can choose to go 
whale-watching or even 
enrol in a surf school at one 
of the many beach towns.

airarabia.com
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Opening Page: South Coast beach; Facing 
page top: Lighthouse in Galle; Top: 
Church Street in the Dutch Galle Fort; 
Bottom: Medieval warehouse building in 
Queens street of old Fort

rooms and suites, reeking of discreet 

luxury. Spend some time admiring 

its understated yet appealing décor 

and the quirky furniture, and go for 

some spa amenities at Spa Ceylon, 

a homegrown luxury spa brand. 

You could enjoy a sundowner at the 

private terrace, where you can also 

capture a few Instagram shots against 

the backdrop of the hotel’s replica 

bartizan (bartizan = a sentinel tower 

in a fort).

While exploring the quaint streets of 

Galle, you will undoubtedly notice its 

many courtyards. Most of the colonial 

villas dating back to the Dutch times 

feature stunning courtyards, which 

have been restored and landscaped 

to perfection. A case in point is the 

Fortaleza restaurant, in the courtyard 

of an old Dutch spice warehouse, which 

serves up gourmet coffee and fabulous 

food. You could also step inside the 

elegant courtyard of the age-old Galle 

Fort Hotel, which has balustraded 

balconies and is entirely shaded with 

frangipani trees. While the swimming 

pool is off-limits for non-resident 

guests, the courtyard restaurant is 

a great place to enjoy a meal. The 

Fort Bazaar boutique hotel also has 

a massive, tree-lined courtyard, with 

a cafe and restaurant attached. The 

Bartizan, too, has a Mediterranean-

inspired courtyard, where you can sip 

on some afternoon tea, served daily.
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EscapE

Though a sunset walk with Galle 

Fort Walks is always recommended, 

you can also spend some time ambling 

through the town’s lanes discovering 

things by yourself. There are multiple 

shopping options to be enjoyed. Stick 

No Bills is a vintage poster and art 

store, a Galle legend of sorts, while TPV 

is a trendy boutique for clothes and 

accessories. Don’t forget to get some 

local souvenirs at the Barefoot store, 

known for its sarongs and textiles.

If you’re looking to enjoy a slice 

of Sri Lankan cuisine, you must try 

the ubiquitous hopper, a Sri Lankan 

pancake eaten with curry. Head over 

to Hoppa, a tiny joint that specialises in 

the humble hopper. From its six tables 

and a glass wall, you can see your 

hoppers being prepared by local chefs. 

Try the egg hoppers with a selection 

of curries for a truly local experience. 

You could also head on over to the 

Dutch Hospital, a shopping and dining 

precinct where you are spoilt for choice. 

For some delicious tuna sushi and crab 

delicacies in the fort, drop in to The 

Tuna & The Crab, a restaurant run by 

celebrity chef Dharshan Munidasat. If, 

instead, interesting menus of fusion 

and traditional Sri Lankan food and 

Western options, are more your style, 

Galle has, in recent years, 
emerged as a trendy capital of 

all things cool

Facing page top: A coconut seller uses 
his bike to transport his goods through 
the old city of Galle; Facing page 
bottom: Traditional fishermen on sticks 
at sunset; Top: A fair at Court Square; 
Bottom: Multicoloured old boat in the 
fishing port

go up the flight of stairs to the trendy 

restaurants Tequila Mockingbird and 

A Minute By Tuk Tuk. For a fine dining 

experience, try the gourmet menu at 

The Fort Printers, where you will be 

charmed not just by the refined fare 

but also by its great design.

A popular hangout for locals and 

tourists alike is Isle of Gelato, a stylish 

ice cream boutique that pegs itself as 

Sri Lanka’s first truly artisanal gelato 

joint. Set up by local entrepreneurs 

Suranjan and Shalini Perera, it offers 

a host of island-inspired flavours like 

jackfruit, lemon curd, coconut and 

tamarind, much loved by visitors. 

AIR ARABIA OPERATES 
ElEvEn flIghTS PER 
wEEk fROM ShARJAh 
TO cOlOMBO. gAllE 
IS ABOuT An hOuR 
And hAlf dRIvE 
fROM cOlOMBO
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From the finest frankincense and archaeological marvels to
 cascading waterfalls and culinary delights, this Omani city is

 replete with much to see, do and sniff 

teXt By GeorGinA heyes

SAlAlAh
A scent of

discover
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fuir
When planning a trip to Oman, I was 

advised to be led by my nose more than 

my eyes. What a thousand beautiful 

pictures will not say, a single bottle of 

the purest frankincense will convey in 

silence. And thus it was, that I found my 

way to a little slice of perfume heaven 

called Salalah. An Arabian Sea port in 

the governorate of Dhofar, it once lay 

at the heart of Oman’s 6,000-year-

old frankincense trade and is also 

home, incidentally, to the world’s first 

frankincense ice cream! Friends in 

the know had assured me that Dhofar 

is also a haven for the Arab world’s 

finest bakhoor – hand-blended incense, 

made using powdered flowers, raisins, 

perfumed oils, ground seashells and 

several other aromatics. Along my 

sojourn in the city, I came across several 

women artisans selling fine bakhoor 

from their homes, at weekly markets 

and at souks. In Oman, burning this 

particular incense is believed to ward 

off bad luck. Quite heartening, then, to 

be welcomed by its aroma at our hotel!

Doing justice to Salalah’s perfume 

and archaeological heritage requires 

at least three whole days, so plan 

accordingly if Salalah is one among 

several stops along your Oman itinerary. 

The best place to begin your tryst 

with the city, as I did, is at the Land of 

Frankincense Museum, which chronicles 

the country’s maritime history from 

2000 BC to the present day. It was here 

that I discovered, much to my surprise, 

that frankincense was once a currency 

– Oman used it for trade between the 

7th century BC and the 2nd century AD! 

Not too far away from the museum is 

the al Baleed archaeological Park, a 

UNESCO World Heritage Site that was 

recently excavated to reveal evidence 

of a historical port city.

More architectural heritage then 

awaited me at Khor Rori, roughly 

an hour’s drive from the Al Baleed 

Opening page: A beautiful beach near 
the city; Left: The Salalah clock 
tower; Facing page top: Al Baleed 
Archaeological Park; Facing page bottom: 
The entrance to the Grand Mosque

discover
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WhErE TO STAy
AL BALEED RESORT 
SALALAH by Anantara 
Offering a luxurious 
experience of Oman’s 
culture, this villa resort is 
everything you need and 
more, for the perfect Omani 
vacation. The first of its 
kind in Salalah, it is inspired 
by Dhofar’s iconic coastal 
fortresses, with intricate 
architectural detailing 
accompanying princely 
comforts and amenities. 

HILTON SALALAH RESORT 
If you seek a spectacular 
view of the Indian Ocean, 
the Hilton is your best bet in 
Salalah. A mere 15 minutes 
by road from the Salalah 
International Airport, it is a 
convenient, accessible and 
comfortable option. 

Archaeological Park. The Hadramite 

kingdom’s fortified town lies here, with 

some of its walls and pillars still intact, 

harking back to an era bygone. More 

modern architectural details can be 

found at Mirbat, a small fishing town 

to the east of Dhofar, renowned for 

its carved shutters, vibrantly coloured 

doors and traditional wooden boats. 

It is also renowned for its natural side: 

it boasts an incredibly diverse bird 

population – including red-necked 

phalaropes, bridled terns and kingfishers 

– that draws birdwatchers from across 

the world.

Far removed from the more busy vibe 

of the northern parts of Oman, Salalah 

is also a natural haven you might not 

have been expecting from what is – 

for all intents and purposes – a desert 

region. One of the only two places on 

the Arabian peninsula that experience a 

delicacies such as Dhofari kak bread 

and khubz lahooh, a fried, slightly sweet 

crepe-like delight.

If a traditional desert vibe is what you 

seek, however, go the tried-and-tested 

way – an exotic safari through the Empty 

Quarter, also known as Rub Al Khali, 

which is one of the largest deserts on 

Earth. Arranging for a guide is advisable 

for a truly enriching experience. You 

can begin with an area within the desert 

called Ramlat Hashman and spend the 

monsoon (the other being Yemen), the 

city transforms once every year into a 

vision in green, with a lush countryside 

punctuated by pristine beaches, 

magnificent waterfalls and diverse 

wildlife. You can spot camels, dolphins, 

whales and turtles aplenty here. One 

absolute must-visit is Mughsayl Beach, 

with its frankincense trees offering you 

plenty of spots to relax and unwind 

in their shade, ideally accompanied 

by a hearty picnic basket full of local 

entire day driving through the bare and 

beautiful landscape, heading back to 

Salalah after sunset.

Before wrapping up my Omani 

holiday, a visit to the famed souks in 

and around Salalah was imperative. 

The Al Husn Souq, nestled in the midst 

of Salalah’s old neighbourhoods, is a 

bubbling cauldron of Omani tradition, 

with exquisite handicrafts on offer. The 

Al Hafah Souq, a mere three kilometres 

from the city, is Oman’s largest 

frankincense market. Surrounded by 

lofty coconut trees, it places on offer 

a vast variety of products including 

traditional textiles, gum, incense, gold 

and silver jewellery, and more. With 

its endless rows of frankincense and 

bakhoor merchants, this souk is the 

closest I’ve been to perfume paradise. 

As far as the jewellery goes, intricate 

neckpieces, carved gold medallions 

and exquisite gold chains abound, and 

they’re not as hard on your pocket as 

you might think!    

In Oman, burning 
bakhoor is believed to ward 

off bad luck

Facing page: Traditional tropical 
outdoor market huts; Top: The beautiful 
lobby of a hotel; Right: An intricately-
carved wooden doorway
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teXt By teresA LisBon

The best hotel 
for soaking in 
the local culture 
and interacting 
with the local 
crowd, Macakizi 

is a wonderful 
combination of 
sophistication 
and indigenous 
charm. Run by 
a mother-son 

duo, it is home 
to 81 rooms 
housed in stone 
cottages that 
cascade down 
the hillside.

MACAKIZI

Considered 
one of the 
most exciting 
properties 
in town, The 
Marmara Bodrum 

is a visual feast. 
A central pool 
tucked into 
the hillside, an 
elegant lounge 
with an exquisite 

outdoor seating 
area and an 
airy restaurant 
are just a few 
among its many 
highlights.

THe MArMArA BoDrUM

eXpLore

WhErE TO STAy

Leaving Cappadocia for Bodrum along my Turkish holiday, my expectations 

were high. Weary from all the dusty hikes the former had afforded me, the 

latter had been presented to me as a poolside paradise by every travel 

website I had visited on the Internet. And for those who might aver that the 

Internet is hardly the best place to glean impressions of a town as exotic 

as this one, I beg to differ – it was as relaxing and luxe as it was made out 

to be. And I was a happy, happy woman. While arriving in the evening as 

part of a packed Turkish itinerary might make you feel like you’ve lost a few 

precious hours of daylight, it’s really the best way to set the tone for the 

next two days, easing you into the experience of a town that is utterly and 

absolutely a haven for rejuvenation.

Ideal for a quiet weekend far from the madding crowd, 
this lazy resort town is a seaside haven for all things 

relaxing and rejuvenating

48 hours in
Bodrum
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I began my first day in Bodrum dozing 

along the pool at my hotel – truly, 

the best way to begin a day on any 

holiday. Gathering up my things just 

before the sun got too high and harsh, 

I was packed and ready to head out 

for a cruise along the Aegean Sea. 

Ordinarily, Aegean cruises depart 

from the harbour at around 10 in the 

morning, and mine was right on time. 

As we set sail, I knew I was headed 

for a few more hours of absolute 

relaxation, with spectacular views 

to boot! I was aboard a traditional 

Turkish wooden gulet manufactured, 

as my guide gave me to understand, 

in Bodrum itself. Comfortable, suitably 

exotic and wonderfully spacious, it 

dAy 1

 

Docking back at the harbour at 5 in 

the evening, my gulet bid me farewell 

as I stepped off, already missing the 

serenity of the cruise. But the town 

had much to offer, and I made my way 

to Bodrum Castle of the Knights of St. 

John, an imposing Crusader fortress 

that attracts quite a bit of attention 

along the waterfront. While there 

is a lot to see here, the underwater 

archaeological exhibits were what 

riveted me, especially the Uluburun 

shipwreck, which is a reconstruction 

of a Bronze Age ship believed to have 

been bound for the Nile, that had been 

discovered in the area loaded with 

exciting cargo that included copper 

Opening page: The historic windmill; 
Facing page top: View of Bodrum Castle 
and Marina; Facing page bottom: A view 
of Bodrum; Bottom: Red Axinella Sponge 
in Axinella cannabina

was like a yacht from a dream. And the 

seven other travellers aboard were as 

smitten with the very feeling of gliding 

along the brilliant blue water as I was, 

the excellent fresh seafood awaiting us 

for lunch serving as a hearty bonus.

A true-blue Turkish meal can be 

quite a belt-busting affair, as I soon 

found out. The fresh seafood we 

had been promised for lunch was 

indeed as fresh as could be, and was 

accompanied by a Turkish mezze 

platter that had me heading straight 

for the plush lounging area once I was 

done gorging on it. There is something 

about a thoroughly satisfying meal 

that makes you want to lie back and 

let the sense of satiation wash over 

you, and as I let the gentle lapping of 

the waves caress my ears, I felt more 

at peace than I had in months.

eXpLore
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eXpLore

AIR ARABIA flIES 3 
TIMES A wEEk fROM 
ShARJAh TO BOdRuM 

ingots, vessels, ostrich eggs and  

gold jewellery!

dAy 2

My second day in Bodrum began with a 

drive. And quite a long one too – three 

hours away from the lazy resort town 

is one of the best-preserved ancient 

cities in the world: Ephesus. Having 

been home to the Greeks as well as 

the Romans, the city was the Roman 

Empire’s Asian metropolis between the 

first and fourth centuries. You’ll need at 

least three to four hours to experience 

this site well enough, and taking a guide 

along is highly recommended. I had the 

good fortune of being guided around by 

the resident architect, who told me that 

the city had originally been established 

as a port and grew to be an extremely 

important commercial centre in the 

region. By the time I embarked on my 

journey back to Bodrum, my mind was 

full of enough information to require the 

next three hours to process. The drive, 

therefore, went by in a blink.

Most of my afternoon had been spent 

exploring Ephesus and as I was making 

my way back to Bodrum, I decided to 

stop for a while at a quaint little town 

called Milas. And it turned out to be a 

wonderful idea – it was perfect for some 

retail therapy! Home to a few fascinating 

relics of its own, Milas is renowned for 

its exquisite carpets and also houses a 

bustling Tuesday market. Picking up 

a few souvenirs, I then proceeded to 

Lake Bafa on the recommendation of a 

local. A quiet cup of tea at a cafe along 

the shore, taking in the view of an old 

monastery and the magnificent Latmos 

Mountains, gave me exactly the repose 

I needed before taking on the evening.

Bodrum has a particularly infectious 

charm in the evenings, and I embraced 

its energy the moment I found myself 

in the heart of the town. Seated along 

the harbour at a plastic table, I indulged 

my senses to a fine Turkish meal: barbun 

(fried red mullet) and deniz börülcesi 

(seaweed salad). As I finish with another 

steaming cup of red tea, the mellow 

sound of Turkish tunes wafts along from 

somewhere in the distance. Perhaps a 

band of musicians is playing somewhere. 

Wrapped in this soulful melody, I begin 

to wish I had more time, for another day 

in this seaside paradise.  

Facing page top: A shore in Bodrum; 
Facing page bottom: Local handicrafts of 
Bodrum; Right: Alleyways and souvenir 
shops of Bodrum town in Mugla
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eXperience

plAy, lOVE
Eat,

With a sprawling promenade, exquisite architecture and
 temperate climate round the year, the seaside city of 

Batumi makes for the perfect getaway

teXt By sArAh LAne
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I wondered how best to relish the piping 

hot khachapuri sitting detectably in 

front of me. Should I just dig in or use 

a knife and fork? Perhaps I should use 

my hands. Confused, I stared at the treat 

on my plate – a boat-shaped flatbread 

filled with molten cheese and egg, 

topped with a slab of butter. Sheepishly, 

I glanced at the gentleman next to me, 

savouring his plate of this Georgian 

delicacy – blending the cheese, egg and 

butter with a fork, breaking a piece off 

the bread and dipping it into the soup 

like blend before enjoying a mouthful. 

“This is how you enjoy khachapuri,” he 

smiled at me, and I smiled back.

That’s the thing about Georgia: 

you feel at home in this country. I 

experienced its warm hospitality in 

Batumi, its most charming seaside city 

Opening page: Aerial view of Batumi;
Facing page: A street in Batumi; Right: 
The Europe Square

(located in the autonomous republic 

of Adjara), the introduction on how to 

eat a khachapuri being the first of many 

great experiences. It was early May 

when I explored the city and felt almost 

obligated to spend most of my time 

outside – such was its dreamy weather. I 

learnt from the locals that the city owes 

its blissful subtropical climate to the 

mountains and sea surrounding it: the 

great and lesser Caucasus Mountains 

in the north and east, respectively; the 

Turkish mountains in the south; and the 

sparkling blue Black Sea in the west. 

My discovery of this beautiful and 

vibrant city began at the Dolphinaruim, 

located inside 6 May Park, a public 

garden. Guided by their instructors, the 

dolphins danced, hugged and performed 

adorable tricks. They leapt, dived 

WhErE TO STAy
HOTEL BRIGHTON
Located in the centre of the 
town, Hotel Brighton is close 
to the Europe Square and 
is a 5-minute walk from the 
Black Sea coast. The terrace 
offers beautiful views of the 
surrounding mountains and 
sea.

SHERATON BATUMI HOTEL
The Sheraton Batumi Hotel 
is just a 15-min drive from 
the Batumi International 
Airport and the Central Train 
Station. The property is pet-
friendly.

airarabia.com
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and walked on their flukes in perfect 

coordination, leaving the audience in 

the amphitheatre, spellbound. The park 

also houses an aquarium and a zoo 

along with a host of other recreational 

and educational attractions.

A stone’s throw away is the Europe 

Square, located in the centre of the 

city and surrounded by magnificent 

buildings. I could not not have found a 

spot more serene for an evening stroll, 

or to make some acquaintances. The 

square’s exquisite pairing of restored 

facades and modern architecture make 

it the perfect place to feel the pulse 

of the city. “But why name it Europe 

Square?” I asked myself, perhaps a tad 

too loud. A charming lady walking by, 

stopped, smiled and explained, “After 

joining the Assembly of European 

Regions, the square was named 

Europe Square, highlighting Georgia’s 

aspirations towards Europe.” Pointing 

to a tall statue in the distance, she 

continued, “That is the statue of Medea, 

a symbol of Georgia’s ancient ties to 

Europe. It is also a reminder of Georgia’s 

cultural connection to many ancient 

civilisations.”

I retired for the night after being 

audience to a spectacular laser, 

music and water show of the Dancing 

Fountains, one of the most beautiful 

attractions of the seven-km-long 

Batumi Boulevard. The fountains, I leant, 

have been functioning in the boulevard 

since 1977.

The following day, the first stop on my 

itinerary was the Nobel Brothers Batumi 

Technological Museum. Founded in 

2007, the museum is located in the same 

building where the Batumi office of the 

Nobel brothers’ oil industry company 

was established. The museum preserves 

a number of interesting items depicting 

the economic and cultural development 

of Old Batumi. There, I acquainted 

myself with the interesting biography 

of Lao Jin Jao, a Chinese scientist who 

eXperience
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eXperience

first started cultivating tea in Chakvi 

(located 13 km away from Batumi) and 

learnt about the history of tea culture in 

the region. 

From there, I moved to the nearby 

Miracle Park, where an electronic 

music concert was on in full swing. I 

joined the crowd and matched steps 

to the rhythmic beats. Surrounded by 

modern architecture and infrastructure 

and located at the heart of the city, 

this area is a world in itself. Two of the 

city’s top tourist attractions are located 

right here: the Alphabet Tower and the 

Batumi lighthouse. A trip to the top of 

Facing page top: Architecture of Piazza; 
Facing page bottom: Moving sculpture 
Ali and Nino; Top: The Piazza Square in 
Batumi old town; Right: The souvenir 
stalls of the tourist market

the 130-m-high Alphabet Tower offers 

a beautiful view of the city and the 

Black Sea. Constructed in the shape of 

a DNA strand, the tower was erected in 

2012 and is dedicated to the Georgian 

alphabet. Equally stunning views of the 

city skyline can also be had from the 

nearby 55-m-tall Panoramic Wheel, a 

ferris wheel.

My hotel room overlooked the Black 

Sea, its waters gleaming in the pale 

light of the full moon. In front of me 

lay the sprawling boulevard with its 

illuminated attractions. I could make 

out the lighthouse and the giant wheel, 

AIR ARABIA flIES 3 
TIMES A wEEk fROM 
ShARJAh TO BATuMI 

which looked like a riot of colours from 

the distance. But one sight that pulled 

at my heartstrings was that of the 

rotating statues of a man and a woman. 

The travel brochure that I had picked 

up during the day described them as 

Ali and Nino, popular characters from 

author Kurban Said’s novel of the same 

name. It continued further to explain 

that these were created by Georgian 

artist and sculptor Tamar Kvesitadze 

in 2010, and have become a symbol 

of love and of the crossroads between 

Europe and Asia.

I placed the brochure carefully inside 

my journal and drew the curtains, 

bringing a rather insightful and 

memorable trip to an end. 

a trip to the top of the 
alphabet Tower offers a 
beautiful view of the city
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// corporAte news
// network mAps
// cALL centres

dId You KnoW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca 
and Ras Al Khaimah

dId You KnoW?
Air Arabia has more legroom 
than any other low cost carrier 
with a 32” seat pitch

dId You KnoW?
Air Arabia Group operates 
more than 1,400 flights a week 
to more than 120 destinations

news & routes
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corporAte news

Air ArAbiA Egypt stArts dirEct flights 
bEtwEEn sohAg-KuwAit

depart Kuwait at 0345 hours and 

land in Sohag at 0535 hours local 

time – operating Wednesdays, 

Thursdays and Fridays.

Adel Al Ali, Group Chief 

Executive Officer of Air Arabia, 

said: “Egypt is one of our fastest 

growing markets driven by both 

business and tourist travellers. 

Expanding our existing network 

of direct flights from and to 

Egypt is aligned with our ongoing 

 As part of its route expansion 

strategy, Air Arabia Egypt 

launched a new route linking 

Sohag in Egypt to Kuwait.

The new flight operates three 

times a week, on Tuesdays, 

Wednesdays and Thursdays, 

departing from Sohag International 

Airport (HMB) at 2340 hours and 

arriving in Kuwait International 

Airport (KWI) at 0305 hours, the 

following day. The return flight will 

commitment to offering our 

passengers access to destinations 

at tremendous value.” 

Air Arabia currently operates 

flights to over 148 routes across 

the globe from five hubs located 

in the Middle East and North 

Africa, continues on the mission to 

create an ever-expanding network 

of diverse  destinations, allowing 

for high-quality and cost- 

effective travel.

Air ArAbiA Egypt to stArt sErvicE to
 itAliAn mArKEt

Air Arabia Egypt announced that it 

will commence its direct flights to Italy 

starting from May 4th 2018; serving 

Milan twice a week from its hub in 

Alexandria, Egypt. 

The flight will operate on Fridays 

and Sundays under two different 

timings. On Fridays, the flight will 

depart from Alexandria International 

Airport at 16:10 hours, and will arrive 

at Milan Bergamo International Airport 

at 19:45 hours local time. The return 

flight will depart from Milan at 20:30, 

landing in Alexandria at 24:00 hours 

local time. On Sundays, the service will 

depart from Alexandria International 

Airport at 07:10 hours, and arrive at 

Milan Bergamo International Airport at 

10:45 hours local time. The return flight 

will depart from Milan at 11:30, landing 

in Alexandria at 15:00 hours local time.

A fast-moving metropolis in the 

north of Italy, the city of Milan stands 

as the epitome of art, fashion and 

history. The cobbled streets of Milan 

are filled with luxury and charm in 

equal measure, and hold an abundance 

of boutique stores to browse through 

and shop the industry’s latest trends.

Air Arabia currently operates flights 

to 135 routes across the globe from 

five hubs located in the Middle East 

and North Africa.
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 A BeAUTIFUL LAKe ForMeD By A LAnDSLIDe In 
 THe reGIon 

 attaBad LaKe, Hunza vaLLeY, paKIstan 

cALL centre
aIr araBIa 
InternatIonaL CaLL Centres

arMenIa

yerevan

+374 60 60 3000 

+374 10 22 4020

BaHraIn

Nationwide call centre

+973  1 33 10444 

BanGLadesH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosnIa and 

HerzeGovIna

Sarajevo 

+387 33295446

CHIna

Urumqi

+86 991 2304855

eGYpt

Nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

GeorGIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

IndIa

Nationwide call centre

+91 124 3366444

Iran  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 33 400 437

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

paKIstan

Karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

Qatar 

Doha

+974 4407 3434     

russIa

All Regions

+7 495 9375925

saudI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI LanKa 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

sudan 

Khartoum

+249 183 746768 

+249 183 746769

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 79 75 00003

KazaKHstan 

Astana

+7 717 246 60 80 

Almaty

+7 727 272 6681 

KenYa 

Nairobi

+254 20 44 

52855/537  

+254 70 4860711

KuWaIt 

Kuwait City

+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

LeBanon 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

nepaL 

Kathmandu

+977 1 444 4246

oMan 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98



مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

بحيرة عطا آباد، وادي هونزا، باكستان
 بحيرة جميلة تشكلت من انهيار التربة في 

 المنطقة 

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
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ملتان

(92) 614 586 898 99

البحرين
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اسطنبول
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جميع المناطق
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(94) 11 5 777 999
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مدينة الكويت
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نيروبي
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 0736244905
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بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803
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بتسيير  مصر”  للطيران  “العربية  ب��دأت 
سوهاج  مدينة  م��ن  ال��م��ب��اش��رة  رح��الت��ه��ا 
هذه  تأتي  حيث  الكويت  إل��ى  المصرية 
الشركة  استراتيجية  إط��ار  ف��ي  الخطوة 
إلى  وجهاتها  شبكة  توسيع  إلى  الرامية 

مختلف أنحاء المنطقة.  
الثالثاء  أي��ام  ال��ذه��اب  رح��الت  وتنطلق 
سوهاج  مطار  م��ن  والخميس  واألرب��ع��اء 

لتحط  لياًل،   23:40 الساعة  في  الدولي 
في الكويت في تمام الساعة 03:45 من 
رحالت  تقلع  حين  في  التالي.  اليوم  صباح 
اإلياب من مطار الكويت الدولي أيام األربعاء 
الساعة  تمام  ف��ي  والجمعة  والخميس 
03:45 صباحًا، لتحط في مدينة سوهاج 

في الساعة 05:35بالتوقيت المحلي. 
رحالتها  ل��ل��ط��ي��ران”  “ال��ع��رب��ي��ة  وتسير 

من  انطالقًا  عالمية  وجهة   148 إلى  حاليًا 
متوزعة  رئيسية  عمليات  مراكز  خمسة 
على مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وتسعى قدمًا إلى مواصلة 
من  واس��ع��ة  شبكة  ب��ن��اء  ف��ي  مهمتها 
الوجهات المتنوعة، التي تتيح للمسافرين 
تجربة  على  الحصول  طائراتها  متن  على 

سفر استثنائية بأسعار مناسبة.

العربية للطيران مصر تبدأ تسيير رحالتها 
المباشرة بين سوهاج والكويت

العربية للطيران مصر تطلق أولى 
رحالتها إلى إيطاليا

أعلنت العربية للطيران مصر عن إطالق وجهة 
جديدة من مركز عملياتها في مطار برج العرب 
الدولي في مدينة اإلسكندرية إلى مطار أوريو 
آل سيريو الدولي - بيرغامو في مدينة ميالنو 

اإليطالية ابتداًء من 4 مايو 2018. 
بمعدل  المباشرة  الرحالت  تشغيل  وسيتم 
في  واألح��د  الجمعة  يومي  أسبوعيًا  رحلتين 
يوم  رحلة  تقلع  حيث  مختلفين،  موعدين 
في  ال��دول��ي  ال��ع��رب  ب��رج  مطار  م��ن  الجمعة 
مساًء   16:10 الساعة  تمام  في  اإلسكندرية 
الدولي  سيريو  آل  أوري���و  مطار  إل��ى  لتصل 

مساًء   19:45 الساعة  تمام  في  بيرغامو   –
من  العودة  رحلة  وتقلع  المحلي،  بالتوقيت 
20:30 لتحط في اإلسكندرية  الساعة  ميالنو 
رحلة  أما  المحلي.  بالتوقيت   24:00 الساعة 
الدولي  العرب  برج  مطار  من  تقلع  األحد  يوم 
 07:10 الساعة  تمام  ف��ي  اإلسكندرية  ف��ي 
سيريو  آل  أوري���و  م��ط��ار  إل��ى  لتصل  صباحًا 
 10:45 الساعة  تمام  في  بيرغامو   – الدولي 
صباحًا بالتوقيت المحلي، وتقلع رحلة العودة 
في  لتحط  صباحًا   11:30 الساعة  ميالنو  من 
اإلسكندرية الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وتمتاز ميالنو بكونها عاصمة الفن والموضة 
التاريخي  الجانب  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  اإليطالية 
بين  بتنوعها  ساحرة  ميالنو  فشوارع  الحافل. 
الضيقة  الشوارع  وبين  األزي��اء  عارضي  فخامة 
بالمحال  مليئة  أنها  كما  بالحصى،  المرصوفة 
الصغيرة التي تعكس أحدث صيحات الموضة 

حول العالم. 
ُتشغل  للطيران  العربية  أن  بالذكر  جدير 
135 وج��ه��ة م��ن خ��الل م��راك��ز  إل��ى  رح��الت��ه��ا 
الشرق  ف��ي  المنتشرة  الخمسة  عملياتها 

األوسط وشمال افريقيا. 
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تعلم؟ هل 
مراكز عمليات في لديها  للطيران  العربية  أن 
البيضاء والدار  وعمان  واالسكندرية  الشارقة 

الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

120  وجهة  اإلسبوع الى 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

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

ووجــهــات
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رائع، كما  بمناخ  تتمتع  باتومي 
القوقاز في  بها جبال  تحيط 

والشرق الشمال 

ر العربية للطيران رحالت  ُتسيِّ
3 مرات في األسبوع من 

الشارقة إلى باتومي.

أعلى الصفحة المقابلة:  عمارة بيازا. أسفل الصفحة 
المقابلة:  النحت الحركي “علي ونينو”. أعلى: ساحة بيازا 
في مدينة باتومي القديمة؛ يمين: أكشاك بيع التذكارات 

للسوق السياحي

تعرفت  القديمة. وقد  باتومي  لمدينة  والثقافي 
المثيرة  جاو  جين  الو  سيرة  على  المتحف  في 
بزراعة  قامت  صينية  عالمة  وه��ي  لالهتمام، 
(الواقعة  الشاي ألول مرة في منطقة تشاكفي 
وتعرفت  باتومي)،  من  كيلومتًرا   13 بعد  على 

أيًضا على تاريخ ثقافة الشاي في المنطقة.
وتوجهت من هناك إلى حديقة ميراكل بارك 
القريبة، حيث كان هناك استعدادات إلقامة حفل 
الحضور  إلى  وانضممت  إلكتروني.  موسيقى 
اإليقاعية.  الموسيقى  خطوات  مع  واندمجت 
قلب  ف��ي  تقع  ال��ت��ي  المنطقة  ه��ذه  وُتعتبر 
المدينة هي عالم منفصل بذاته، فهي محاطة 
التحتية.  والبنية  الحديثة  المعمارية  بالهندسة 

الجذب  وأهم مناطق  أشهر  المدينة  ويوجد في 
السياحي في المدينة وهما برج الحروف األبجدية 
ومنارة باتومي. ويمكن القيام بنزهة إلى أعلى 
برج الحروف األبجدية الذي يبلغ ارتفاعه 130 متر 
والبحر  المدينة  على  جميلة  بإطاللة  لالستمتاع 
شكل  ليأخذ  ال��ب��رج  تشييد  ت��م  وق��د  األس���ود. 
التصميم الهيكلي للحمض النووي، في نمطه 
األبجدية  أحرف  المزدوج، مكتوب عليه  الحلزوني 
الجورجية. كما يمكن االستمتاع بالمناظر الخالبة 
ألفق المدينة من عجلة فيريس البانورامية التي 

يبلغ ارتفاعها 55 متر.
وتطل غرفتي في الفندق على البحر األسود 
أمامي  القمر. ويظهر  الالمعة من ضوء  ومياهه 

األط��راف  المترامي  باتومي  ش��وارع  ألح��د  منظر 
ومعالمه المضيئة. ومن شرفة غرفتي يمكنني 
تلوح  التي  العمالقة،  والعجلة  المنارة  مشاهدة 
المناظر  أكثر  لكن  بعيد.  من  الالمعة  باأللوان 
لتمثالين  مشهد  ه��و  قلبي  خطفت  ال��ت��ي 
السفر  وام��رأة. حيث وصف كتيب  لرجل  ي��دوران 
يعودا  التمثالين  بأن  النهار  في  اشتريته  الذي 
إلى شخصيتي “علي ونينو”، وهما شخصيتان 
شعبيتان من رواية الكاتب كوربان سعيد التي 
شرح  في  الكتيب  واستمر  االسم.  نفس  تحمل 
بتصميم  الجورجيين  والنحاتين  الفنانين  قيام 
رمًزا  ليصبحا   ،2010 عام  في  التمثاالن  ه��ذان 

للحب والوئام بين أوروبا وآسيا.
وقمت بطي الكتيب ووضعته داخل الجريدة 
وأغلقت ستائر حجرتي، لتنتهي إلى هنا رحلتي 

التي ال ُتنسى في باتومي. 
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الحيل  لتؤدي  مدربها  بتعليمات  تسترشد  التي 
والغوص،  القفز  حركات  الدالفين  وتؤدي  الرائعة. 
تنسيق  ف��ي  البعض  بعضها  م��ع  تعوم  كما 
المدرج  في  الجالسين  المتفرجين  تاركًة  مثالي، 
مبهورين بما قدمته. وتضم الحديقة أيًضا حوًضا 
جانب  إل��ى  حيوانات  وحديقة  المائية  لألحياء 
الترفيهية والتربوية  الجذب  أماكن  مجموعة من 

األخرى.
وسط  م��ن  مقربة  على  أوروب���ا  ساحة  وتقع 
أجد  ولم  الرائعة.  المباني  بها  وتحيط  المدينة، 
مكاًنا أكثر هدوًءا من ساحة أوروبا لكي أسير في 
نزهة مسائية، أو لكي أتعرف أكثر على باتومي. 
العصرية  للواجهات  الرائع  االلتقاء  وساعدني 
في الساحة على الشعور بأنها المكان المثالي 
للتعرف على نبض المدينة. وقد تبادر إلى ذهني 
الساحة  هذه  تسمية  سبب  عن  بديهًيا  سؤاًلا 
باسم “ساحة أوروبا”. وقد أجابتني سيدة لطيفة 
ابتسمت لي وأوضحت  كانت تسير بجواري، وقد 
“بعد  قالت  حيث  بذلك،  الساحة  تسمية  سبب 
األوروبية،  المناطق  جمعية  إلى  جورجيا  انضمام 
سميت هذه الساحة بساحة أوروبا، وهذا يسلط 
الضوء على تطلعات جورجيا إلى االنضمام إلى 
تمثال  إلى  السيدة  أشارت  وقد  األوروبي.”  االتحاد 
ميديا،  تمثال  هو  “هذا  وقالت  قليًلا،  عننا  بعيد 
الذي يرمز إلى عالقات جورجيا القديمة مع أوروبا. 
بالعديد  الثقافي  بارتباط جورجيا  تذكير  أنه  كما 

من الحضارات القديمة. “
وقد أخذت قسًطا من الراحة بعد أن استمعت 
الليزر  ع���روض  م��ن  رائ��ًع��ا  ع��رًض��ا  ب��م��ش��اه��دة 
النوافير  ب��ه  تقوم  ال��ذي  وال��م��اء  والموسيقى 
كيلومترات،  سبعة  طولها  يبلغ  التي  الراقصة 
في  الجذب  مناطق  أجمل  من  واح��دة  وُتعتبر 
النوافير  ه��ذه  إنشاء  تم  وق��د  باتومي.  ش��وارع 

الراقصة في شوارع باتومي منذ عام 1977.
األول��ى  المحطة  كانت  التالي،  ال��ي��وم  وف��ي 
ب���رازرز  ن��وب��ل  ب��ات��وم��ي  متحف  ه��و  رحلتي  ف��ي 
التكنولوجي. وقد تأسس هذا المتحف في عام 
تأسس  ال��ذي  المبنى  نفس  في  ويقع   ،2007

النفط نوبل  باتومي لشركة صناعة  فيه مكتب 
العناصر  من  ع��دًدا  المتحف  ه��ذا  ويضم  ب���رازرز. 
االقتصادي  التطور  التي تصور  لالهتمام  المثيرة 

أفضل  عن  أت��س��اءل  كنت  باتومي  زرت  عندما 
الذي  الساخن  خاشابوري  طبق  لتناول  طريقة 
أتناوله  هل  الجورجية.  األك��الت  أشهر  من  ُيعد 
أن  يجب  أو  وال��ش��وك��ة؟  السكين  باستخدام 
الطبق  في  وأحدق  مرتبكة  كنت  يدي.  استخدم 
على  مسطح  خبز  عن  عبارة  وهو  أمامي،  الذي 
والبيض،  ال��ذائ��ب  بالجبن  مليء  ق��ارب  شكل 
وفوقه قطعة من الزبدة. ونظرت إلى الرجل الذي 
بجواري، وهو يمسك  التي  الطاولة  يجلس على 
الجورجي  الطبق  ه��ذا  م��ن  وي��ت��ذوق  الشوكة 
المكون من مزيج الجبن والبيض والزبدة، ويقوم 
الحساء  ويغمسها في  الخبز  بكسر قطعة من 
ابتسامة  وابتسم في وجهي  يتناولها.  أن  قبل 
التي  الممتعة  الطريقة  هي  “هذه  قائًلا  عريضة 

نتناول بها طبق خشابوري.”
هذا هو أول شيء لمسته في جورجيا، وهناك 
في  استمتعت  لقد  وطني.  في  بأنني  شعرت 

الساحلية  المدينة  تلك  الضيافة،  بكرم  باتومي 
الساحرة التي تقع في جمهورية أدجارا المتمتعة 
بالحكم الذاتي، وكانت مقدمة حديثي عن كيفية 
من  العديد  بين  من  الخاشابوري  طبق  تناول 
كانت  هناك.   بها  قمت  التي  العظيمة  التجارب 
جاء  وقد  مايو،  أوائ��ل  في  باتومي  لمدينة  زي��ارة 
بأنني  قرأت عنها وشعرت  لزيارتها عندما  قراري 
المدينة  ه��ذه  في  أي��ام  ع��دة  قضاء  إل��ى  بحاجة 
تتمتع  بأنها  باتومي  سكان  أخبرني  الحالمة. 
جبال  بها  تحيط  كما  رائع،  استوائي  بمناخ شبه 
التركية  والجبال  والشرق،  الشمال  في  القوقاز 
في  المتأللئ  األزرق  األسود  والبحر  الجنوب،  في 

الغرب.
الجميلة  المدينة  ه��ذه  استكشاف  ب���دأت 
دولفيناريوم  زي��ارة  خالل  من  بالحياة  والنابضة 
الذي يقع داخل حديقة 6 مايو، وهي إحدى الحدائق 
الدالفين  رقصات  شاهدت  وق��د  هناك.  العامة 

38

أماكن اإلقامة
فندق برايتون 

يقع فندق برايتون في وسط المدينة 
بالقرب من ساحة أوروبا وعلى بعد 5 

دقائق سيًرا على األقدام من ساحل 
البحر األسود. يوجد في الفندق 15 غرفة 

مكيفة ومجهزة بتلفزيونات وثالجات. 
ويوفر التراس إطالالت جميلة على 

الجبال المحيطة والبحر.

فندق شيراتون باتومي
يقع فندق شيراتون باتومي على بعد 
15 دقيقة بالسيارة من مطار باتومي 

الدولي ومحطة القطار المركزية. كما يقع 
على مقربة من شارع باتومي الشهير 

ومنتزهه الطويل الذي يمتد بطول 
شاطئ البحر األسود. يقبل الفندق 
صفحة االفتتاح: منظر جوي لباتومي. الصفحة المقابلة: اصطحاب النزالء لحيواناتهم االليفة.

شارع في باتومي. اليمين: ساحة أوروبا
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DISCOVER

المترامية الشوارع  ذات  الهادئة  المدينة  هذه  في  باالسترخاء  استمتع 
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اليوم الثاني

في الصباح
بدأت اليوم الثاني لي في بودروم باستقالل السيارة 
ُبعد  على  تقع  التي  أفسس  مدينة  إلى  والتوجه 
ثالث ساعات من ب��ودروم، وهي واح��دة من أفضل 
المدن القديمة في العالم. فقد كانت هذه المدينة 
اآلسيوية  والعاصمة  والرومان  لليونانيين  موطًنا 
والرابع.  األول  القرنين  بين  الرومانية  لإلمبراطورية 
لذلك ستحتاج إلى ما ال يقل عن ثالث إلى أربع ساعات 
الستكشاف هذه المدينة جيًدا، ولكي تتعرف عليها 
بما فيه الكفاية، أنصحك بأن تصطحب معك مرشًدا 
اصطحبت  أنني  حظي  حسن  من  وكان  سياحًيا. 
مهندًسا معمارًيا مقيًما في أفسس، والذي أخبرني 
بأن هذه المدينة قد تم إنشائها في األصل لتكون 
ميناء بحري، ومع مرور الزمن تطورت المدينة لتصبح 
وبحلول  المنطقة.  في  للغاية  مهًما  تجارًيا  مركًزا 
الوقت الذي بدأت فيه رحلتي إلى بودروم، كنت قد 
اكتسبت الكثير من المعلومات التي تجعلني أرغب 

في استكشاف المزيد من المعالم السياحية خالل 
الثالث ساعات التالية.

بعد الظهر
استكشاف  في  الظهيرة  فترة  معظم  قضيت 
إلى  عودتي  طريق  في  كنت  وعندما  أفسس، 
بلدة  في  الوقت  لبعض  التوقف  قررت  ب��ودروم 
رائعة  ُتسمى ميالس. وكم كانت فكرة  صغيرة 
الكثير  ش��راء  من  هناك  تمكنت  حيث  للغاية 
موطًنا  ميالس  ُتعتبر  والمنتجات.  الهدايا  من 
وتشتهر  بها،  الخاصة  الرائعة  اآلثار  من  للقليل 
سوًقا  بها  ُيقام  كما  الرائع،  بسجادها  ميالس 
الثالثاء. وهناك قمت بشراء بعض  يوم  صاخبة 
إلى  ذل��ك  بعد  انتقلت  ثم  التذكارية،  الهدايا 
بحيرة بافا بناء على توصية من بعض السكان 
في  الشاي  من  كوًبا  تناول  ذل��ك  بعد  هناك. 
الشاطئ،  ط��ول  على  الواقعة  المقاهي  أح��د 
أحد  تكشف  التي  الخالبة  بإطاللة  واستمتعت 
وكان  الرائعة،  التموس  وجبال  القديمة  األدي��رة 
من  قسٍط  على  للحصول  أحتاجه  ما  كل  هذا 

الراحة قبل حلول المساء.

في المساء
في  الفريدة  الساحرة  بأجوائها  ب��ودروم  تتميز 
الذي  والحيوية  النشاط  بمدى  وشعرت  المساء، 
إلى  توجهت  لذلك  المدينة.  قلب  ب��ه  يتمتع 
وجلست  الميناء،  على  المطلة  المطاعم  أحد 
في  برغبتي  وشعرت  بالستيكية،  طاولة  على 
وجبة  اخترت  لذلك  شهية،  تركية  وجبة  تناول 
األحمر  البوري  سمك  عن  عبارة  وهي  الباربون 
وختمت  البحرية.  األعشاب  سلطة  مع  المقلي، 
أثناء  وجبتي باحتساء فنجان من الشاي األحمر 
تأتي  التي  التركية  الموسيقى  إلى  االستمتاع 
موسيقية  فرقة  تلعب  فربما  بعيد.  مكان  من 
هذا  ضوء  وعلى  ما.  مكان  في  المعزوفة  هذه 
المزيد من  أن يكون لدي  الهادئ، تمنيت  اللحن 
الواقعة  الجنة  هذه  في  آخر  يوم  لقضاء  الوقت 

على شاطئ البحر. 

ر العربية للطيران  ُتسيِّ
3 رحالت أسبوعيا من 

الشارقة إلى بودروم.

أعلى الصفحة المقابلة: شاطئ في بودروم؛ أسفل 
الصفحة المقابلة: الحرف اليدوية المحلية في بودروم؛ 

اليمين: الحارات و محالت بيع التذكارات في بودروم

airarabia.com
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في الصباح
بدأت أول يوم لي في بودروم باالسترخاء إلى جانب 
حمام السباحة الموجود في فندقي، وقد كان ذلك 
أفضل طريقة لبدء اليوم عند قضاء أي عطلة. بعد 
ذلك قمت بتجهيز أغراضي قبل أن ترتفع الشمس 
في السماء وتشتد حرارتها، وتأهبت للقيام برحلة 
بحرية في بحر ايجه. عادة، تغادر الرحالت الخاصة ببحر 
إيجة من الميناء في الساعة العاشرة صباًحا، وقد 
وصلت إلى هناك في الوقت المناسب. واستعديت 
البحرية  ال��ن��زه��ة  أن ه��ذه  أع���رف  ل��إلب��ح��ار، وك��ن��ت 
االسترخاء  من  أخ��رى  ساعات  ببضع  ستمنحني 
المذهلة  بالمناظر  االستمتاع  جانب  إلى  المطلق 
الُمحيطة بي. رافقني في هذه النزهة البحرية أحد 
المرشدين السياحيين، وأوضح لي بأننا نبحر على 
متن مركب خشبي تركي تقليدي. كان هذا المركب 
مريًحا وواسًعا بصورة استثنائية، وكنت أشعر بأنني 
أبحر على يخت األحالم. وكان المسافرون السبعة 
مغرمون  البحرية  النزهة  هذه  في  لي  المرافقين 

للغاية باإلبحار في المياه الزرقاء الالمعة مثلما أشعر 
تماًما، وقد كنا متحمسين لتناول المأكوالت البحرية 

الطازجة الممتازة التي تنتظرنا في وجبة الغداء.

بعد الظهر
أن  األزرق  اللون  ذات  التركية  األط��ب��اق  تستطيع 
تكسر روتين الحمية الغذائية الذي تتبعه، وتجعلك 
المأكوالت  لنا  ُقدمت  الطعام.  من  الكثير  تلتهم 
المزة  طبق  ومعها  الغداء  في  الطازجة  البحرية 
أتناول  وجعلني  أكثر  فتح شهيتي  الذي  التركي 
طعامي بنهم شديد. وبعد أن انتهيت من تناول 
برغبتي  شعرت  للغاية،  الشهية  الوجبة  ه��ذه 
بالشبع،  اإلحساس  ُيصاحبه  ال��ذي  االستلقاء  في 
األمواج  بصوت  االستمتاع  إلى  أيًضا  بحاجة  وكنت 
أشعر  الحالة  وقد جعلتني هذه  أذن��ي،  يمأل  ال��ذي 
الذي لم أعيشه منذ شهور. بالسالم واالستجمام 

في المساء
بعد أن انتهت نزهتي البحرية في بحر إيجة، عدت 
إلى الميناء في الساعة الخامسة مساًء، وودعت 

عن  أكثر  غاب  أن  إلى  أستقله  الذي كنت  المركب 
نظري كلما بعدت خطواتي عن المرسى. لكن مازال 
في بودروم الكثير والكثير من المعالم السياحية 
التي ُتقدمها، لذلك توجهت إلى قلعة بودروم التي 
بناها فرسان القديس يوحنا، وهو حصن صليبي 
عريق يلقى قدرًا كبيًرا من االهتمام لوقوعه على 
طول الواجهة البحرية. وهناك الكثير من المعالم 
التي يمكن ان نراها هناك، مثل المعروضات األثرية 
سيما  ال  انتباهي،  جذبت  التي  بالمياه  المغمورة 
حيث  ترميمه،  تم  الذي  يولوبورون  سفينة  حطام 
يعود هذا الحطام إلى إحدى سفن العصر البرونزي 
التي يعتقد أنها كانت متوجه لإلبحار نحو النيل. وقد 
تم اكتشافها في بودروم، وكانت مليئة بالبضائع 
الثمينة التي كان من بينها سبائك النحاس واألواني 

وبيض النعام والمجوهرات الذهبية!

افتتاح الصفحة: طاحونة تاريخية. أعلى الصفحة المقابلة: 
إطاللة على قلعة بودروم ومارينا. أسفل الصفحة المقابلة: 

إطاللة على بودروم. أسفل: اإلسفينيال األحمر اإلسفنج في 
أكسينيلال كانابينا
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عندما توجهت إلى تركيا في جولة سياحية لبعض األماكن بها، قررت مغادرة منطقة كابادوكيا 
لزيارة مدينة بودروم التي توقعت بأنها ستكون من أفضل المدن التركية التي زرتها. فقد كنت 
مرهقة من التجول في األماكن الترابية المرتفعة التي زرتها سابًقا، لكني بمجرد أن وصلت إلى 
بودروم شعرت باالستجمام والراحة، فالمدينة عبارة عن حمام سباحة كبير مثلما أوضحت مواقع 
السفر التي تصفحتها على اإلنترنت. وبالنسبة لمن يعتقدون أن اإلنترنت ليس أفضل طريقة 
لتكوين انطباع عن مدينة فريدة مثل بودروم، فأنا أختلف معهم هذه المرة ألنني وجدت فيها 
أشعر  جعلني  ما  وهذا  المساء،  في  بودروم  إلى  وصلت  ُوصفت.  مثلما  والرفاهية  االسترخاء 
بأنني فقدت وقت النهار الرائع، ألن هذا الوقت في الحقيقة هو أفضل طريقة الستكشاف أجواء 
المدينة في اليومين المقبلين إلقامتي بها، وُيسهل عليك التعرف على المدينة التي ُتعتبر 

مقصًدا مثالًيا لتجديد الشباب والحيوية.

كتبه: تيريزا ليزبون

األسبوع  نهاية  في  هادئة  عطلة  لقضاء  مثالية  مدينة 
كافة  بين  تجمع  كما  المزدحمة،  األماكن  بعيًدا عن صخب 

الحيوية وتجدد  االسترخاء  على  تبعث  التي  المقومات 

48 ساعة في

 بودروم

اســتــكــشــاف

ماكاكيزي
مرمرة بودروم

أماكن اإلقامة

من أفضل الفنادق 
التي تعكس الثقافة 

المحلية وتتيح التعامل 
مع السكان المحليين، 

حيث ُيعتبر ها الفندق 
مزيًجا رائًعا من التطور 

والسحر األصيل. يدير 
هذا الفندق ام وابنها، 

ويضم 81 غرفة 
مصممة داخل بيوًتا 
حجرية واقعة أسفل 

التالل.

فندق  يعتبر 
مرمرة بودروم 

المعالم  أكثر  أحد 
الساحرة في 

يضم  المدينة. 

حمام  الفندق 
مركزي  سباحة 

التل،  على جانب 
وبه ردهة جميلة 

مع منطقة جلوس 

خالبة  خارجية 
رائع  ومطعم 

إلى جانب 
العديد من 

المميزة. معالمه 
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من  المزيد  اكتشاف  إل��ى  توجهت  ذل��ك  وبعد 
روري،  المعمارية في منطقة خور  التراثية  المعالم 
من  بالسيارة  واح��دة  ساعة  ُبعد  على  تقع  التي 
حديقة البليد األثرية. وتقع هناك مدينة حضرامت 
الملكية الحصينة، والزالت بعض جدرانها وأعمدتها 
بحالة جيدة حتى اآلن، وتعود هذه المدينة إلى حقبة 
تاريخية قديمة. ويمكنك استكشاف معالم معمارية 
صغيرة  بلدة  وهي  مرباط،  بلدة  في  حداثة  أكثر 
تشتهر بصيد األسماك وتقع في شرق مدينة ظفار، 
وتشتهر هذه البلدة بنوافذها المنحوتة، وأبوابها 
أنها  كما  التقليدية.  الخشبية  والقوارب  الملونة، 
مجموعة  يضم  الذي  الطبيعي  بسحرها  تشتهر 
متنوعة من الطيور الفريدة والنادرة التي تأتي من 
جميع أنحاء العالم مثل طائر فاالروبيس ذو العنق 

األحمر، وطائر الخرشنة المائي أو صائد األسماك.
وبعيدًا عن األجواء المزدحمة في األجزاء الشمالية 
طبيعيًا  م��الذًا  ُتعتبر  أيضًا  صاللة  فإن  عمان،  من 
صحراوية  منطقة  باعتبارها  تتوقعها  لن  بصورة 
حيث يوجد بها كافة ُسبل الجذب السياحي التي 

يمكنك قضاء يوم كامل لالستمتاع فيه بالمناظر 
الطبيعية الساحرة للصحراء، والعودة إلى صاللة 

بعد غروب الشمس.
من  ك��ان  العمانية،  عطلتي  اختتم  أن  قبل 
الضروري أن أقوم بزيارة األسواق الشهيرة في مدينة 
صاللة وحولها. ومن أشهر هذه األسواق هو سوق 
الحصن، الذي يقع وسط أحياء صاللة القديمة، وُيعد 
مرجعًا للتقاليد العمانية، وُتباع فيه الحرف اليدوية 
الرائعة. وهناك أيضًا سوق الحافة، الواقع على ُبعد 
ثالثة كيلومترات فقط من المدينة، هو أكبر سوق 
للبان والبخور في عمان. وُيحاط هذا السوق بأشجار 
جوز الهند الجميلة، وُتعرض فيه مجموعة واسعة 
من المنتجات المحلية مثل المنسوجات التقليدية 
والمجوهرات،  والفضة  والذهب  والبخور،  والصمغ 
جنة  بمثابة  السوق  هذا  وُيعتبر  الكثير.  وغيرها 
العطور، حيث تنتشر فيه العديد من المتاجر التي 
تبيع اللبان والبخور. وستجد هناك أيضًا المجوهرات 
مثل  معقولة  بأسعار  ُتباع  التي  الرائعة  المحلية 
العقود، والميداليات الذهبية المنحوتة والسالسل 

الذهبية الرائعة. 
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إحدى  من  صاللة  مدينة  ُتعتبر  حيث  عنها.  تبحث 
التي  العربية  الجزيرة  شبه  في  الموجودة  األماكن 
تتعرض للرياح الموسمية (إلى جانب اليمن)، ونتيجة 
لذلك تتحول افق الرؤية في هذه المدينة كل عام 
إلى اللون األخضر بفضل ريفها الخصب الذي يتخلله 
البرية  والحياة  الرائعة  والشالالت  البكر  الشواطئ 
الدالفين  جمال  مدى  اكتشاف  ويمكنك  المتنوعة. 
والحيتان والسالحف المنتشرة بكثرة هناك. لذلك 
تنتشر  الذي  المغسيل،  شاطئ  زي��ارة  عليك  يجب 
فيه أشجار البخور المنتشرة في الكثير من األماكن 
في  واالستجمام  االسترخاء  على  ُتساعد  والتي 

الظل، وسترافقك في هذه النزهة مجموعة شهية 
من األطباق المحلية اللذيذة مثل الكعك الظفاري 

والخبز العماني الحلو اللذيذ الذي ُيشبه الكريب.
إذا ك��ن��ت م��ن ُم��ح��ب��ي اس��ت��ك��ش��اف األم��اك��ن 
رحالت  صاللة  في  فستجد  التقليدية  الصحراوية 
الربع  صحراء  داخ��ل  بالمغامرة  المليئة  السفاري 
في  الصحارى  أكبر  من  واح��دة  تعد  التي  الخالي، 
العالم. من المستحسن أن ُيرافقك مرشد سياحي 
لكي ُتضيف إلى رحلتك الكثير من اإلثراء. ويمكن 
أن تبدأ باستكشاف إحدى المناطق الواقعة داخل 
هناك  هاشمان،  رام���الت  ُتدعى  والتي  الصحراء 

هناك اعتقاد سائد في عمان 
بأن حرق البخور يطرد الحظ 

السيء

الصفحة المقابلة: سوق شعبي استوائي مفتوح؛ أعلى 
الصفحة: ردهة جميلة ألحد الفنادق؛ يسار الصفحة: مدخل 

خشبي منحوت بِحرفية عالية

اإلقامة أماكن 
إقامة  الفاخر  المنتجع  يقدم هذا 
بإدارة  البليد صاللة  منتجع 
أنانتارا

العماني  الطابع   فخمة على 
التقليدي، وستجد في هذا 
لتسمتع  تحتاجه،  ما  المنتجع كل 
المنتجع  وهذا  مثالية.  بعطلة 
هو األول من نوعه في صاللة، 
وتصميمه مستوحى من حصن 
إلى جانب تفاصيل  ظفار الساحر، 
بجانب وسائل  معمارية معقدة 
الحديثة. والمرافق  الراحة 

صاللة هيلتون  منتجع 
إذا كنت تبحث عن إطاللة خالبة 
الهندي، فستجد  المحيط  على 
في منتجع هيلتون صاللة ما 
المنتجع على بعد  تبحث عنه. يقع 
51 دقيقة فقط من مطار صاللة 
الدولي، وهو خيار مريح ومناسب، 
إليه. الوصول  ويسهل 

العربية للطيران تسير 
رحالت يومية من الشارقة 

إلى صاللة

إســـــتـــــطـــــالع
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عندما قررت أن أقوم برحلة سياحية إلى مدينة صاللة 
الُعمانية، نصحني أحد األصدقاء بأن أدع حاسة الشم 
هي التي تستكشف هذه الوجهة أكثر من حاسة 
البصر. وكم كان ُمحقًا للغاية، فمهما كان وصفي 
المدينة فلن أستطيع أن أعطيها ما  لجمال هذه 
تستحق، فزجاجة واحدة من أنقى نفحات عطر العود 
الُعماني كفيلة بأن تقول ما أريد. وبعد أن وصلت 
جنة  في  أتواجد  بأنني  شعرت  الوجهة،  هذه  إلى 
العطور أو ما ُتسمى بمدينة صاللة. وتقع صاللة على 
ميناء بحر العرب في محافظة ظفار، وتشتهر هذه 
المدينة بأنها المركز التجاري األكبر في عمان لتجارة 
البخور منذ 6000 عام، وكانت أيضًا أول مدينة في 
العالم تصنع األيس كريم بنكهة البخور. وقد أكد 
لي أحد األصدقاء أن مدينة ظفار هي أيضًا من أفضل 
وهو  العربي،  البخور  أنواع  أرقى  ُتنتج  التي  الُمدن 
البخور المخلوط يدويًا المصنوع من مسحوق الزهور 
والزبيب والزيوت العطرية واألصداف البرية والعديد 
من النفحات العطرية األخرى. وطوال فترة إقامتي 
في المدينة، شاهدت العديد من النساء الحرفيات 
الالتي يبعن البخور الرائع من منازلهم، وفي األسواق 
اعتقاد سائد  التجارية. وهناك  والمراكز  األسبوعية 
في عمان بأن حرق البخور يطرد الحظ السيء. وقد 
سررت للغاية عندما وجدت بعض البخور الترحيبي 

الفواح في الفندق الذي أقمت به. 
األثري  وتراثها  صاللة  عطور  أستكشف  ولكي 
البد أن أقضي ثالثة أيام هناك على األقل، لذا يجب 
أن تضع هذا في اعتبارك إذا كانت صاللة واحدة من 
بين عدة محطات سياحية ستزورها في عمان. ومن 
أفضل األماكن التي يمكن أن تبدء منها جولتك 
في هذه المدينة مثلما فعلت، هو متحف اللبان 
والبخور، وُيسلط هذا المتحف الضوء على التاريخ 
البحري للبالد منذ 2000 عام قبل الميالد وحتى 
يومنا هذا. وقد اندهشت للغاية عندما اكتشفت أن 
اللبان كان في أحد األيام عملة نقدية استخدمتها 
عمان في التجارة في الفترة بين القرن الثاني والقرن 
هذا  من  قريب  مكان  وف��ي  الميالد.  قبل  السابع 
المتحف، تقع حديقة البليد األثرية، وهي إحدى مواقع 
اكتشافها  تم  التي  لليونسكو  العالمي  التراث 
آثار ومعالم ُتشير إلى المدينة  مؤخرًا وُوجد فيها 

التاريخية الساحلية القديمة.

إســـــتـــــطـــــالع
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الصفحة االفتتاحية: شاطئ جميل بالقرب من المدينة؛ 
يمين الصفحة: برج الساعة في صاللة؛ أعلى الصفحة 

المقابلة: حديقة البليد األثرية؛ أسفل الصفحة المقابلة: 
مدخل المسجد الكبير
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على  تتنافس  طبيعية  لوحات  أبرزها  و  والجمال  السحر  مدينة  صاللة 
الجمال  تاج 

صاللة مدينة
التراث والجمال 

كتبه: أنانيا باهل
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مقابل الصفحة أعاله: بائع جوز الهند يستخدم دراجته 
لنقل بضائعه عبر مدينة غالي القديمة. مقابل الصفحة 

أدناه: صيادون تقليديون على العصي عند غروب 
الشمس. أعلى: معرض في ساحة المحكمة. أدناه: قارب 

قديم متعدد األلوان في ميناء الصيد.

23

المقيمين  غير  ال��ن��زالء  على  يحظر  سباحة 
هو  الفناء  ساحة  مطعم  وُي��ع��د  استخدامه. 
شهية.  وجبة  بتناول  لالستمتاع  رائ��ع  مكان 
على  أيًضا  البوتيكي  فورت  بازار  فندق  ويحتوي 
مقهى  مع  باألشجار  محاطة  كبيرة  فناء  ساحة 
أيًضا  بارتيزان  فندق  ويضم  ملحق.  ومطعم 
األبيض  البحر  أجواء  من  مستوحاة  فناء  ساحة 
الذي  الشاي  احتساء  يمكنك  حيث  المتوسط، 

الظهيرة. بعد  يومًيا  ُيقدم 
غالي  مكتب  جوالت  إلى  باالنضمام  وُينصح 
سيًرا  للتجول  نزهة  ُتنظم  التي  ووكس  فورت 
قضاء  أيًضا  يمكنك  أنه  إال  الغروب،  وقت  في 
المدينة  حارات  داخل  التجول  في  الوقت  بعض 
بنفسك.  األش��ي��اء  م��ن  ال��م��زي��د  لتستكشف 
فهناك العديد من خيارات التسوق التي يمكن 
استك  متجر  هناك  يوجد  حيث  بها.  االستمتاع 
الكالسيكية،  والفنون  للملصقات  بيلز  نو 
عصري  متجر  ه��و   TPV متجر  أي��ًض��ا  وي��وج��د 
أث��ن��اء  ت��ن��َس  وال  واالك���س���س���وارات.  للمالبس 
المحلية  التذكارية  الهدايا  بعض  شراء  جولتك 
باألقمشة  وال��م��ش��ه��ور  ف���وت،  بير  متجر  م��ن 

والمنسوجات.

بعض  بتذوق  االستمتاع  في  ترغب  كنت  إذا 
طبق  تجرب  أن  فيجب  السريالنكية،  األطباق 
عن  عبارة  وهو  سريالنكا،  في  األشهر  القادوس 
فطيرة سريالنكية يتم تناولها مع الكاري. لذلك 
والمتخصص  الصغير  هوبا  كشك  إلى  توجه 
يضم  الشهي.  ال��ق��ادوس  طبق  تقديم  ف��ي 
بحيث  زجاجي  حائط  وبه  طاوالت  ستة  الكشك 
الطهاة  ُيعده  الذي  القادوس  مشاهدة  يمكنك 
البيض  قواديس  تجربة  ويمكنك  المحليين. 
حقيقية.  محلية  بتجربة  لتستمتع  الكاري  مع 
المستشفى  حي  إل��ى  التوجه  أيًضا  يمكنك 
وتناول  للتسوق  منطقة  وه��ي  الهولندي، 
بالخيارات  االستمتاع  يمكنك  حيث  الطعام 
اللذيذة  التونة  أطباق  ولتجربة  الموجودة هناك. 
إلى  الذهاب  يمكنك  القلعة،  في  والسوشي 
الشيف  يديره  الذي  كراب  ذا  آند  تونا  ذا  مطعم 
أيًضا  ويمكنك  مونيداسات.  دارش��ان  الشهير 
والتي  ُتحبها  ال��ت��ي  الطعام  ق��وائ��م  اختيار 
التقليدية  ال��س��ري��الن��ك��ي��ة  األط���ب���اق  ت��ع��رض 
إلى  الذهاب  يمكنك  لذلك  الغربية،  واألطباق 
موكينجبيرد  تكيال  مثل  العصرية  المطاعم 
الطعام  ولتجربة  ت���وك.  ت��وك  ب��اي  وأم��ن��ي��وت 

فورت  ذا  مطعم  أطباق  تجربة  يمكنك  الفاخر، 
المناسبة  بأسعاره  أيًضا  يتميز  الذي  برينتيرز، 

أيًضا. الرائع  وبتصميمه 
أنيًقا  متجًرا  جيالتو  هانجل  متجر  يعتبر 
السواء،  على  المحليين  والسكان  للسياح 
متجر  أول  وهو  كريم  لأليس  أنيق  متجر  وهو 
سريالنكا.  في  يدوًيا  المصنع  الجيالتي  يقدم 
األع��م��ال  رواد  ي��د  ع��ل��ى  المتجر  ه��ذا  ت��أس��س 
ويقدم  بيريرا،  وشاليني  سورانجان  المحليين 
فاكهة  من  المستوحاة  النكهات  من  مجموعة 
الكاكايا،  مثل  ال���زوار  ُيحبها  ال��ت��ي  ال��ج��زي��رة 

الهندي.  والتمر  الهند  والليمون، وجوز 

تسيير العربية للطيران 11 
رحلة أسبوعيا من الشارقة 

إلى سيريالنكا. تقع جالي على 
بعد ساعة ونصف بالسيارة 

منكولومبو
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مدينة  في  المقيم  بيرومال،  شانجي  يقول 
“إذا  الثقافي،  تراثها  في  والمتخصص  غالي 
الباحثين  المغامرين  المسافرين  من  كنت 
ال��رائ��ع  ال��م��ع��م��اري  والتصميم  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ن 
المدينة كل  اللذيذ، فستجد في هذه  والطعام 
الساحل  على  غالي  تقع  شغفك.”  يلبي  ما 
دقيقة   90 ُبعد  على  لسريالنكا،  الجنوبي 
إليها  الوصول  ويمكن  كولومبو،  من  تقريًبا 
ومنذ  الجنوبي.  السريع  الطريق  عبر  بسهولة 
المسافرين  تأسر  الهولنديون، وهي  احتلها  أن 
وهندستها  الفريدة  الساحرة  طبيعتها  بفضل 
تطورًا  غالي  شهدت  وقد  الرائعة.  المعمارية 

الماضية. القليلة  السنوات  في  كبيًرا 
شهدتها  التي  الطفرة  في  الفضل  ويعود 
عاصمة  لُتصبح  األخيرة  السنوات  خالل  غالي 
مجموعة  إل��ى  وم��ت��ط��ور  ع��ص��ري  ه��و  م��ا  لكل 
والمصممين  وال��ط��ه��اة  األع��م��ال  رج���ال  م��ن 
النماذج  بين  ومن  والدوليين.  السريالنكيين 

ال��ت��ي س��اع��دت ع��ل��ى ن��ه��وض غ��ال��ي شخص 
يعمل  كان  بيرومال من كولومبو، حيث  ُيدعى 
لكنه  س��ن��وات،  ع��دة  قبل  اإلع��الن��ات  مجال  في 
مكتب  إنشاء  وقرر  الشركة  في  وظيفته  ترك 
على  مكتبه  يعمل  حيث  ووكس،  فورت  غالي 
الُمحبين  للمسافرين  سياحية  جوالت  تنظيم 
القديم،  الهولندي  الحصن  لزيارة  للمغامرة 
المضحكة  والنوادر  الحكايات  عليهم  ويقص 
وفي  غالي.  قلعة  داخ��ل  جولة  في  ويأخذهم 
عبر  نزهة  في  بمفردك  االنطالق  يمكنك  غالي 

بالديكور  االستمتاع  في  الوقت  بعض  قضاء 
به  يتميز  ال��ذي  الفريد  الرائع  واألث��اث  البسيط 
بوسائل  أيًضا  االستمتاع  ويمكنك  الفندق. 
تجارية  عالمة  وه��ي  سيلون،  سبا  في  الراحة 
ومشاهدة  االستجمام  يمكنك  للسبا.  فاخرة 
ال��خ��اص،  الفندق  ت��راس  م��ن  الشمس  غ��روب 
التي  الصور  بعض  التقاط  أيًضا  يمكنك  حيث 
ال��ذي  ب��ارت��ي��زان  فندق  خلفية  فيها  ستظهر 

القلعة. برج  إلى حارس  ُيشير اسمه 
ال��ج��ذاب��ة،  غ��ال��ي  ش���وارع  استكشاف  أث��ن��اء 
حيث  الساحات.  من  العديد  بها  أن  ستالحظ 
التي  االس��ت��ع��م��اري��ة  ال��ف��ي��الت  معظم  ت��ض��م 
ساحات  الهولندية  الحقبة  إلى  تاريخها  يعود 
بصورة  لتظهر  وتجميلها  ترميمها  تم  عريقة 
مطعم  ذلك  على  األمثلة  ومن  للغاية.  رائعة 
التوابل  مستودع  ساحة  في  الوقع  فورتاليزا، 
المطعم  ه���ذا  وي��ق��دم  ال��ق��دي��م.  ال��ه��ول��ن��دي 
ويمكنك  الشهي.  والطعام  المميزة  القهوة 
في  األنيقة  الفناء  ساحة  إل��ى  ال��دخ��ول  أيًضا 
على  يحتوي  والذي  العتيق،  فورت  غالي  فندق 
بأشجار  بالكامل  ومظلل  مسقوفة  شرفات 
حمام  الفندق  هذا  في  ويوجد  الفرانجيباني. 

خارج مدينة 
غالي

الخالبة  الجنوبية  الشواطئ  تقع 
لسريالنكا على بعد نصف ساعة 
من قلعة غالي. يمكنك الخروج من 
متوجًها  السيارة  وتستقل  القلعة 
الساحلي الستكشاف  الطريق  نحو 
والبحيرات  المختلفة  الشواطئ 
الخروج  ببساطة  ويمكنك  الطبيعية، 
الماء. وتتميز  من الطريق والقفز في 
بالحياة  أوناواتونا  بارات الشاطئ في 
الليلية الصاخبة، في حين أن رياضة 
األمواج في فيليغاما وميريسا  ركوب 
الذهاب  ويمكنك  التجربة.  تستحق 
التسجيل  أو حتى  الحيتان  لمشاهدة 
في مدرسة لتعليم ركوب األمواج في 
المدن الشاطئية. واحدة من 

صفحة االفتتاح: شاطئ الساحل الجنوبي في غالي. أعلى
الصفحة المقابلة: منارة في جالي. أعلى: شارع الكنيسة 

في حصن غالي الهولندي.أسفل: مبنى مستودع 
للعصور الوسطى في شارع كوينز في القلعة القديمة

المدينة  ف��ي  بالحصى  المرصوفة  ال��م��م��رات 
تراثية  وفنادق  إسبرسو،  بارات  وستجد  القديمة، 
صغيرة، وفيالت كبيرة مترامية األطراف ومحالت 

عصرية.
في  فيه  تقيم  أن  يمكن  م��ك��ان  وأف��ض��ل 
غالي هو فندق بارتيزان الجديد كلًيا. ويقع هذا 
مبنى  في  الجديد  الفاخر  البوتيكي  الفندق 
هذا  ويضم  القديمة.  األسوار  على  ُمطل  تراثي 
مصممة  وج��ن��اح  غ��رف��ة  عشر  اثنتي  الفندق 
ويمكنك  األنيق.  الفاخر  الطراز  على  جميعها 

المسافرين  إذا كنت من 
المغامرين، فستجد في هذه 

يلبي شغفك المدينة كل ما 

عــــطــــالت
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كتبه: ريان جاكوب جورج

الخالبة الطبيعية  بالمناظر  تتمتع  التي  الساحرة  غالي  مدينة  ُتعد 
الفريد الطبيعي  الجمال  عن  الباحثين  للسياح  مثالًيا  مقصًدا   

العريقة المعمارية  والهندسة   

 واالزدهار
مدينة التراث

عــــطــــالت



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

األرض منذ قرون قديمة  العالم، وتاريخه متأصل في هذه  أطول نهر في 

يقال أن نهر النيل هو أطول نهر في العالم، 
إذ يبلغ طوله 4160 ميل )6,670كم(.

اس������م ال���ن���ه���ر م���ش���ت���ق م����ن ال��ك��ل��م��ة 
“النهر” تعني  التي  “نيلوس”  ٣اليونانية  ٢ ١

أسوان، مصر النيل،  نهر 

 \\
 \\
 \\
 \\

يتمتع النيل بضفاف خصبة كانت السبب 
الرئيسي في ازدهار مصر القديمة

إس������ت������ط������الع
إس���ت���ك���ش���اف

ع�����ط�����الت

ال����ت����ج����رب����ة



م��ق��اب��ل��ة

سارت حياة المهندس ميشيل تيستارد الحاصل 
أع��رق  م��ن  األع��م��ال  إدارة  ف��ي  ماجستير  على 
بنهٍج  فرنسا  في  الرائدة  التعليمية  المؤسسات 
الرسم  بموهبة  تستارد  يتمتع  حيث  مختلف. 
منذ الصغر، وقد نمت موهبته الفنية باالستعانة 
بمجموعة من التقنيات الفنية مثل الفحم والنفط 
من  إلهامه  تيستارد  ويستمد  ذل��ك.  من  وأكثر 
رسامي الكاريكاتير الفرنسيين القدامى باإلضافة 

إلى عدد من الفنانين العصريين.

« كيف أصبح المهندس الذي تخرج من جامعة 
إدارة  ماجستير  على  والحائز  شوسيه  پون 

األعمال من جامعة إنسيد رساًما؟
فقد  ج���ًدا.  صغير  عمر  م��ن  أرس��م  كنت  حقيقًة 
اليابان وهناك اعتدت على رسمخيول  ولدت في 
وبطوالت بحرية عندما كنت طفاًل. ظللت أمارس 
هوايتي في المدرسة لدرجة أن كراساتي كان بها 
رسومات في كل صفحة تقريًبا. وواصلت ممارسة 
هوايتي في الرسم عندما كنت مستشاًرا إدارًيا، 
حيث وجدت أن معظم المديرين التنفيذيين هم 
في  الرسم  استخدام  فكان  بصريون.  أشخاص 

وضع خطط العمل بمثابة توليفة مفيدة.

مسيرة فنية
يتمتع الرسام الفرنسي ميشيل تيستارد بخبرة فنية متنوعة منذ أن كان طفاًل 

يهوى الرسم إلى أن أصبح يعتمد على الرسم في شرح خطط عمله 

كنت  عندما  بالفن  اهتمام  لديك  كان  هل   »
طفالً؟

نعم، كان الرسم والرسومات الكرتونية والتلوين 
في  نشأت  فلقد  لي.  بالنسبة  ج��ًدا  ضروريًا  أم��رًا 
عائلة تهتم بالفن والموسيقى. فكان والدي على 
اليابانية  السينمائية  الصور  المثال يجمع  سبيل 

ويحتفظ بها.

« لماذا اخترت الهند لتكون مصدر إلهامكِ؟
حدث ذلك بمحض الصدفة، أو ربما ساقني القدر 
األولى  للمرة  الهند  إلى  سافرت  فعندما  لذلك. 
يدرس  كان  الذي  صديقي  لزيارة   ،1999 عام  في 
وأنا  األعمال،  إلدارة  إنسيد  في  معهد  في  معي 
أحب الهند التي جعلتني استكشف “الشرق” من 
جديد الذي كان حبه مختبًئا بداخلي بعد سنوات 

عديدة قضيتها في أوروبا.

« ما الشيء الذي جعلك مبهوًرا بالهند؟
فكرة  إلى  يعود  بالهند  انبهاري  سبب  أن  أعتقد 
المكان  بين  يربط  ال���ذي  ال��ش��رق  إل��ى  الحنين 
تلقيت  ال��ذي  والمكان  (اليابان)  فيه  ول��دت  ال��ذي 
األشياء  الكثير من  (أوروب��ا). وهناك  دراستي فيه 
الرائع  الماضي  منها  الهند  في  جذبتني  التي 
والحصون  المعالم  في  يتجلى  ال��ذي  وال��خ��الب 
جانب  إل��ى  العمالقة.  الهندية  واآلث���ار  والحصى 
الحضارة الهندية الحديثة ذات المظاهر الحضرية 
والمدن  الشاهقة  والمباني  الصاخبة  والشوارع 
الذكية الواعدة. وشعب الهند الذي يتمتع بثقافة 
والموسيقيين  حكيمة.  إنسانية  وطباع  متنوعة 
الطبلة  على  العازفين  أو  المميزين  الهنديين 
الذين استمعت إليهم ثم قابلتهم خالل رحلتي 

الخاصة وهم يتعلمون العزف على الجيتار. 

« ما هي الدول والموضوعات األخرى التي تحب 
أن ترسمهاً؟

الموضوعات  م��ن  العديد  رسمت  رح��الت��ي  خ��الل 

وتتراوح  األوس��ط.  والشرق  وأفريقيا  اليابان  في 
القوارب  بين  رسمتها  التي  األخ��رى  الموضوعات 
أب���ي يعمل ف��ي ش��رك��ة ش��ح��ن)،  (ح��ي��ث ك���ان 
من  وال��ع��دي��د  الطبيعية  وال��م��ن��اظ��ر  وال��س��ف��ر، 
للناس،  رسمتها  التي  الكاريكاتيرية  الرسومات 
الروحيين،  المعلمين  وحتى  والسياسيين، 

وكذلك األوضاع التجارية.

تحب  التي  الرسم  تقنيات  أكثر  هي  ما   »
استخدامها؟ ولماذا؟

لقد تعلمت على مر السنين تجربة كل تقنيات 
أخرى.  على  تقنية  تفضيل  يمكنني  وال  الرسم. 
وفي الغالب أحب الرسم باستخدام التقنية التي 
لكنني  بسهولة.  الرسومات  غسل  من  تمكني 
فاختيار  باأللوان.  األمر  يتعلق  عندما  قلياًل  أعاني 
 - مصادفة  مجرد  لي  بالنسبة  المائية  األل��وان 
كثير  وف��ي  إزالتها،  يمكن  األح��ي��ان  بعض  ففي 
األكريليك هي أسهل في  ال! واأللوان  األحيان  من 
االستخدام ألنها قابلة لإلزالة بسرعة كبيرة. وربما 
بفائدة  يتمتع  ولكنه  األصعب،  هو  النفط  يكون 
إلى  أميل  العملية،  الناحية  فمن  أيًضا.  كبيرة 
التبديل من تقنية إلى أخرى، مع خلط الرسومات 
باستخدام تقنيات سهلة لتجهيزها لتكون أعماالً 
برسم  أقوم  الغالب  وفي  القماش.  على  كبيرة 
ثم  األكريليك  وأغسلها  بالحبر  صغيرة  رسومات 
األحيان  بعض  وفي  بالزيت.  الكبير  الحجم  أرسم 
ألجأ إلى فن استخدام الملصقات كنوع من كسر 
الرسم  المقاييس في  أمارس  ما  الروتين. وغالبًا 
مثل الموسيقى، بمعنى أنني أجرب أدواتي على 
قصيرة  رسومات  رسم  طريق  عن  واح��دة  تقنية 
الحقيقي. وأحيانًا  العمل  البدء في  وعفوية قبل 

أجرب الخط أيضًا، فأنا أحب الخط العربي. 

صورة: ميشيل تيستارد. الصفحة المقابلة: لوحات مختلفة 
من للفنان
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11 مرورز ديزاين هوتل
كييف

جماليات هذا الفندق األنيقة والحديثة والبسيطة مستوحاة 
من المالكم العالمي للوزن الثقيل فالديمير كليتشكو. 

يشتمل تصميم الفندق على مساحات كبيرة تسمح بدخول 
الضوء، الذي ينعكس على األرضيات األردوازية المكشوفة، 

واألثاث والمفروشات الفاخرة. يعتمد هذا الفندق على فكرة 
االنعكاسات، حيث يجمع العديد من "المرايا" لخلق مجموعة 

من االنعكاسات الالنهائية متعددة األوجه. 

T: +38 044 581 11 11

www.11mirrors-hotel.com

دريمز كيف هوتل
تركيا

يقع مكان اإلقامة الريفي هذا في كهف قديم بين 
مجموعة كهوف كابادوكيا الصخرية المذهلة، 

توجد معظم الغرف داخل الكهف، وتتميز بالجدران 
والسقوف الصخرية المنحوتة، والمؤثثة بأناقة 
بالمفروشات األنيقة والحمامات الحديثة. يتوفر 

في الفندق أيًضا مطعًما رائًعا يقدم وجبة إفطار 
كونتيننتال يومًيا، فضاًل عن مجموعة من األطباق 

التركية التقليدية والوجبات الخفيفة.

T: +90 (384) 343 33 93

www.dreamscave.com

تصاميم
 أنيقة

عطلة
ريفية

النوم تحت النجوم

أتراب ريف
فرنسا

تم تصميم كل غرفة داخل هذا الفندق على شكل فقاعة 
عمالقة تسمح للضيوف بالنوم تحت النجوم ومشاهدة درب 

التبانة. تم تصميم الفندق بأكمله من مواد قابلة إلعادة 
التدوير لخلق تجربة تفاعلية فريدة من نوعها. تتوفر الفقاعات 

نفسها بأنماط متعددة مثل األثاث الخشبي، واألرضيات 
العشبية، واأللوان الدافئة، والمواد المميزة مثل الخيزران 

والقش ورمل األنهار، وأكثر من ذلك.

T: +33 4 91 72 10 89

www.attrap-reves.com

ــرف ــغ خــدمــة ال

12

أبدًا تنسى  لن  رائعة  تجربة  التقليدية،  وغير  الفريدة  الفنادق  غرف هذه  تمنح 

إقامة لن ُتنسى
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قراءة
الكاتبة  تطرح 

غاربر  ستيفاني 
“األسطوري”  رواية 

استكمااًل  ُتعد  التي 
األولى  لروايتها 

أعلى  حققت  التي 
“كارافال”. مبيعات 

أغنية “سينجوالريتي”  يون هوبكينز  المغني  سيطرح  قائمة موسيقية 
التأمل والنشوة. تتميز هذه األغنية  4 مايو وتتميز بتأثرها بحالة من  في 

والموسيقى  التكنو  تقنية  الفنية مثل  األساليب  بمجموعة كبيرة من 
األمبينت. وموسيقى  المنفرد  والبيانو  الفائقة،  الكورالّية 

12 ساعة

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

أقلعت أميليا إيرهارت، 
في طائرة لوكهيد فيغا 

الحمراء من ميناء جريس 
في نيوفاوندالند بكندا، 

وهبطت بعد 15ساعة 
قرب لندنديري في أيرلندا 

الشمالية. وبعد هذه 
الرحلة أصبحت إيرهارت 

أول امرأة - والشخص 
الوحيد بعد تشارلز 

ليندبيرغ - تطير دون 
توقف عبر المحيط 

األطلسي.

 Tripit Pro

يقوم هذا التطبيق 
بإرسال إشعارات 

بالحجوزات وتغييرات 
الرحالت. يرسل التطبيق 

إشعارات تلقائية إذا كانت 
إحدى شركات الطيران 
مدينة بالمال لإللغاء 
أو تأخير الرحلة، كما 

يوفر تحديثات مستمرة 
بأوقات انتظار أمن 

المطارات ضمن العديد 
من المطارات. ويقدم أيًضا 
خرائط تفاعلية للمطارات.

تطبيق السفر 

يوم في 
التاريخ

21 مايو 
1932

أول امرأة تقود 
الطائرة بمفردها عبر 

األطلسي المحيط 

مدينة التوقف: اإلسكندرية
تسوق

حي السوق
يقع على طول الميناء 

الشرقي، ويعطي لمحة 
على نمط الحياة المصرية، 

ويمتلئ بالمخابز والمقاهي 
وأكشاك الطعام والمحالت 
التجارية التي تبيع األدوات 

المنزلية.

تنزه
الكورنيش

يمتد هذا الكورنيش 
بطول الواجهة البحرية 

لمسافة 10 أميال 
تقريًبا. يوفر الكورنيش 

مناظر خالبة للبحر، 
ويبدو ساحًرا عندما 

يضاء في المساء.

استكشف
مكتبة اإلسكندرية

تقع على شاطئ 
البحر األبيض 

المتوسط، وهي 
عبارة عن مكتبة 

ومركز ثقافي يضم 
م  عدة متاحف ويُتنظَّ

فيها المعارض.

شاهد
قلعة قايتباي

تعود هذه القلعة إلى عام 
1480، ويمكنك استكشاف 

غرفها ذات الجدران الحجرية، 
وتسلق السطح لالستمتاع 

بمنظر بانورامي للمدينة 
بأكملها، وهناك يمكنك أيًضا 
زيارة المتاحف والقبة السماوية.

airarabia.com
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أول ضفدع ُمضيء
 في العالم

شجرة  ضفدع  عليها  وُيطلق  األرجنتين،  في  المضيء  الضفدع  هذا  اكتشاف  تم 
باللون  الضفدع  هذا  ويظهر  بونكتاتوس.  هيبسيبواس  ضفدع  أو  الُمنقط  البولكا 

أزرق وأخضر في  باللون  العادي، وُيضيء  الضوء  األخضر واألصفر واألحمر تحت 
يمتص  الذي  الفلورسنت  إشعاع  الضوء بسبب  بأن هذا  العلماء  ويقول  الظالم. 

أكثر طواًل. وهذا  أطوال موجية  وُيطلقها في  القصيرة  الموجية  األطوال  الضوء في 
المرجانية  الشعاب  أن  من  الرغم  على  البرمائية،  المخلوقات  في  غير شائع  األمر 

والعقارب. الببغاوات  إلى جانب بعض  تكون ُمشعة،  أن  يمكن  القرش  وأسماك 

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

تحت العدسة 

إميليا كالرك

أقواس قزح النار
النار هو  قوس قزح 
من  بصرية  ظاهرة 

الثلجية  الهاالت  عائلة 
من  تتشكل  التي 

الشمس  ضوء  انكسار 
بلورات  القمر على  أو 

لتعطي  الجليد، 
شكل قوس قزح في 
الجوي  الغالف  طبقات 
شائعة  وتكون  العليا، 

الطبقة  في  أكثر 
وعلى  السحابية. 
تسمية  من  الرغم 

بقوس  الظاهرة  هذه 
أنها  إال  النار،  قزح 

ليست  الحقيقة  في 
تتعلق  قوس قزح وال 
بأي شكل من  بالنار 

األشكال.

الخليلي، خان 
 القاهرة، مصر

منطقة خان الخليلي ذات 
األزقة الضيقة هي في 

األساس سوق تجاري تم 
إنشاؤه في القرون الوسطى. 
وتتناثر محالته التجارية حول 
ساحاته الصغيرة، وتعرض 
الكثير من البضائع مثل 

مسحوق الصابون واألحجار 
شبه الكريمة.

1

آخر األعمال – تشارك إميليا كالرك في فيلم سولو وهو فيلم 
خيال علمي أمريكي ُمرتقب مبني على قصة شخصية هان 

سولو من سلسلة أفالم حرب النجوم. وسيكون الفيلم الثاني 
لقصة حرب النجوم، بعد فيلم روج وان المعروض في 2016.

االقتباس – والدي كان يقول دائًما “ال تثقي أبًدا في 
أي شخص لديه تلفاز أكبر من مكتبته.” لذلك أحرص 

دائًما على القراءة.

طرائف – في عام 2010 
أدت كالرك شخصية “دنيرس 

تارجارين” ضمن سلسلة 
فانتازيا العصور الوسطى 

صراع العروش ضمن 
سلسلة الروايات الملحمية 

“أغنية الجليد والنار” 
للمؤلف جورج ر. ر. مارتن.

الُمغطى، السوق 
 إسطنبول، تركيا

2

دليل في 
دقيقة واحدة 

طريقتين
الستكشاف 

أشهر األسواق

يعود تاريخ هذا البازار 
التقليدي المغطى إلى القرن 
الخامس عشر، وتبيع متاجر 

هذا البازار التي تبلغ أكثر 
من 4000 متجر مجموعة 
متنوعة من التحف الجميلة.
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المكان: هنابرد، أرمينيا
 يحتفل هذا المهرجان بطبق تولما األرمني التقليدي. وتقام في المهرجان 

مسابقات بين الطهاة، إلى جانب األغاني والرقصات التقليدية.
www.armenia.travel

المكان: كييف، أوكرانيا
يعرف هذا االحتفال رسمًيا 
باسم يوم كييف، وهو 
عطلة أوكرانية يحتفل بها 
في العاصمة كييف في 
عطلة نهاية آخر أسبوع من 
مايو. وتستمر االحتفاالت 
عادًة لمدة يومين، ويحتشد 
الفنانون والموسيقيون في 
الشوارع.
www.ukraine-kiev-
tour.com

المكان: كولومبو، سريالنك
ُيعرف هذا المهرجان أيًضا باسم المهرجان البوذي 
للضوء، وفيه يتم تزيين المساحات الداخلية للمنازل 
والشاشات المضيئة في الشوارع.
www.srilanka.travel

المكان: سان 
بطرسبرج، روسيا

ينظم مهرجان 
مارينسكي للرقص 

واألوبرا هذا المهرجان 
الصيفي السنوي، حيث 

يضم مجموعة من 
الموضوعات والزخارف 

إلى جانب مجموعة من 
العروض االنتقائية.

www.mariinsky.ru

20  مايو 

مهرجان تولما

26 - 31   مايو

نجوم مهرجان الليلة البيضاء

27  مايو

يوم كييف

29   مايو

مهرجان فيساك

airarabia.com
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المكان:  ناجاالند، الهند
يحتفل بهذا المهرجان قبائل آو بمدينة ناجاالند بالغناء 

والرقص والمرح بمناسبة انتهاء موسم الزراعة. 
 www.reviewne.com

المكان: الجونة، مصر
 مهرجان موسيقي سنوي يقام على شواطئ مصر منذ عام 2013، 
ويتضمن العديد من األنشطة الحية. وتشمل قائمة العازفين هذا العام 
أدم بورت وباهر ودي جي تنس وأكثر من ذلك.
www.sandboxfestival.com

المكان: سور الصين العظيم، الصين
يقام مهرجان الموسيقى اإللكترونية هذا على سور الصين 
العظيم نفسه. وتشمل قائمة العازفين هذا العام على نينا 
كرافيز وديكسون وكريس ليبينج. سيكون هناك أيضا سباق 
كيه 5 للركض، وركوب الدراجات والتخييم.
www.greatwallfestival.com

المكان: طهران، إيران
يعتبر هذا المعرض 

الثقافي واحدًا من أهم 
معارض الكتب في الشرق 
األوسط، ويحضره الماليين 

من األشخاص كل عام، 
من بينهم العديد من 

المؤلفين واألكاديميين 
المشهورين من جميع 

أنحاء العالم.
www.tibf.ir

األسبوع األول من مايو

مهرجان مواتسو  

3 - 5  مايو
مهرجان ساند بوكس

19 - 20   مايو

مهرجان سور الصين العظيم

2 – 12  مايو
معرض طهران الدولي للكتاب



القائمة المختصرة 

15 مايو الرحمة واإليمان و الذي يبدأ هذا العام من مساء  رمضان هو شهر  

رمضان  ف��ي  بالصيام  المسلمون  ي��ت��ن��اول 
وأخ��رى  الفجر  قبل  )السحور(  واح��دة  وجبة 

الشمس غروب  بعد  )اإلفطار( 

يبدأ رمضان هذا العام من مساء 15 مايو، 
يونيو  14 مساء  حتى  ويستمر 

الفطر  بعيد  رمضان  شهر  يختتم 
الكريم الشهر  انتهاء  ٣بعد  ٢ ١

العالم أنحاء  رمضان، في جميع  شهر 
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30  48 ساعة في بودروم
تضم هذه المدينة الساحلية 

جميع األشياء التي تبعث على 
االسترخاء وتجدد الحيوية

8   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث هذا الشهر

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

12   فندق
توفر غرف الفنادق 
االستثنائية هذه تجربة رائعة 
لن تنساها أبًدا

14   الشخصية
كان للفنان الفرنسي 
ميشال تيستارد خبرة 
متنوعة في الرسم

43   األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

46   خريطة 
وجهات العربية للطيران

24  صاللة مدينة الَعبق والجمال 
سينبهر السياح بالمعالم األثرية الفريدة 

والشالالت المتتالية

36   جولة ال ُتنسى في باتومي
مناخ باتومي المعتدل وهندستها 
المعمارية الرائعة هما بعض سبل 

الجذب السياحي بها
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Aeroplay Entertainment is a boutique Inflight Content Service 
Provider delivering 360-degree service to various airline partners 

globally. We create, source, licence and curate content all tailored to 
passenger demographics.

Tailor-made content through multiple channels onboard. 
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2018 مايو    // للـــــــطـــــــيـــــــران    الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 

سواء كنت تبحث عن التاريخ، أو محب للطبيعة، و 
األمثل لك الوجهة  الخالبة فإنها  السياحة 

جمال مدينة باتومي 
وهي وجهة استجمام بحرية وخاّلبة يعتبرها 

الكثيرون الوجهة األمثل للعطالت الصيفية

ساعة في بودروم 4 8




