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Edit Note 

Dear Readers,

As the year draws to an end, we are excited to take you on a journey to usher in the new year on a 

high note. We walk you through the paradisiacal lanes of Antalya in Turkey (Pg 14). This resort town 

located near the beautiful mountains and azure blue waters of the Mediterranean is a natural delight 

but do stop by its awe-inspiring historical sites as well. The next stop on our journey is the city, which 

is a treasure trove of natural sites and traditional markets, Muscat (Pg 20). The Omani capital will 

welcome you with some of its finest culinary delights and mesmeric sights. We then pack our bags 

and head to the capital of Nepal, Kathmandu (Pg 22). Resting in the lap of the mighty Himalayas, 

the city’s charming palaces and monuments leave an alluring effect on its visitors. We join fellow 

travellers to visit the majestic city of Bishkek (Page 30). The city holds the flavours of the erstwhile 

Soviet Union with a garnish of natural beauty and an added touch of vibrant culture. We take a 

detour on our journey to the Italian state of Lombardy, where we visit the city of Bergamo (Pg 32). 

The gorgeous cityscape with its impressive frescos and heartwarming architecture offers a fairytale-

like setting. Lace up your boots and head to the Kingdom of Saudi Arabia to explore the capital city 

Riyadh (Pg 34). Travel through the fabled souks of the city while admiring its sky-piercing buildings. 

For the penultimate stop on our journey we head to the Pink City of India, Jaipur (Pg 36). Apart from 

its breathtaking forts and palaces, the city is also beaming with shopping options that will make a 

shopaholic feel at home. Finally we head to the magical city of Trabzon (Pg 44). Its scenic beauty 

coupled with traditional cafes, green surroundings and the historical church of Hagia Sophia make it 

the perfect end to our winter sojourn.
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DIWALI (OCTOBER 27), ALL OVER THE WORLD العالم أنحاء  أكتوبر(، في جميع   27( ديوالي 
االحتفال  ويتم  األنوار،  أيًضا اسم مهرجان  الحدث  ُيطلق على هذا 

والشموع األرضية  اإلضاءة  به من خالل إشعال مصابيح 
Also called the festival of lights, it is traditionally celebrated 

by lighting earthen lamps (diya) and candles

DID YOU KNOW?
Diwali signifies the victory of good over evil, light over 

darkness and knowledge over ignorance

تعلم؟ كنت  هل 
يشير مهرجان ديوالي إلى انتصار الخير على الشر، والنور 

على الظالم والمعرفة على الجهل

S N I P P E T S ,  T I P S  &  FA C T S  A B O U T  T R AV E L ,  P E O P L E ,  H I S T O RY  A N D  E V E N T S

THE SHORT LIST

القائمة 
المختصرة 
التي  الممتعة  األم��اك��ن  اكتشفوا 
للطيران.  العربية  إليها  تأخذكم 
مقتطفات، أفكار ووقائع حول الرحلة 

و الشعوب و التاريخ و األحداث.

// SNAPSHOT
// ROOM SERVICE
// INTERVIEW
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 \\
\\
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SNAPSHOT

Located near the 

southern end of 

France, the 1,100-ft-

high Millau Viaduct 

crosses over the 

Tarn river.

1

Guizhou Province of 

China is home to this 

1,854-ft-high bridge 

passing over the 

Beipan river.

2

NEW RELEASE–The Grammy and Golden Globe award 

winner, Phoenix is known for such critically-acclaimed 

movies as Her, Walk the Line and I’m Still Here. 

TRIVIA–As a child Joaquin began calling himself “Leaf,” 

desiring to have a nature-related name like his siblings: 

River, Rain and Summer. He came up with the name while 

raking leaves with his father.

 DUGE 
BEIPANJIANG 

BRIDGE, CHINA

Located in the eastern 

part of Turkey, the 

eastern Anatolia region 

is the largest in the 

country (covering over 

20 per cent of the 

land). Here, visitors can 

see some of the most 

striking examples of 

Turkish architecture - 

the eponymous lake 

and castle of Van, the 

Turgut Özal Nature 

Park in Malatya, the 

breathtaking castle, 

museum, cathedral 

of Kars, and the Ishak 

Pasha Palace in Agri. 

ONE
MINUTE

GUIDE TO
WALKING THROUGH

 EASTERN
ANATOLIA

MILLAU VIADUCT, 
FRANCE

Focus on

Joaquin Phoenix  

2 WAYS
to explore 

highest bridges

تحت العدسة

خواكين فينيكس
أخر األعمال  –اشتهر فينيكس، الحائزة على جائزة غرامي 

وغولدن غلوب أدواره التي نالت استحسان النقاد مثل فيلم 
“هي”، “السير على الخط”، “أنا ما زلت هنا”. 

منوعات–أطلق خواكين على نفسه اسم “Leaf” عندما كان 
صغيًرا رغبة منه في أن يكون اسمه له عالقة بالطبيعة مثل 

إخوته: Summer ،Rain ،River. وقد استلهم االسم عندما كان 
يقص ورق الشجر مع والده.

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

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

التجول داخل
 منطقة

الشرقية األناضول 

تعتبر منطقة األناضول 
الشرقية من أكبر 

المناطق في شرق تركيا 
)حيث تبلغ مساحتها 
ما يزيد عن 20 في 

المائة من تركيا(. وهناك 
يمكن للزوار استكشاف 

أبرز العمارة التركية 
مثل بحيرة وقلعة فان، 
ومتنزه تورغوت أوزال 

الطبيعي في مالطية، 
والقلعة الضخمة، 
ومتحف وكاتدرائية 

كارس، وقصر إسحاق 
باشا في أجري.

دليل في 
دقيقة  

طريقين 
الستكشاف 

أعلى الجسور 
في العالم

يقع جسر ميلو 
الذي يبلغ ارتفاعه 

1100 قدًما بالقرب 

من الطرف الجنوبي 
لفرنسا، ويمر فوق 

نهر تارن.

1

جسر دوغي، الصين

يقع هذا الجسر في 
مقاطعة قويتشو 
الصينية، ويبلغ 

ارتفاعه 1854 قدم، 
ويمر فوق نهر بيبان.

2

جسر ميالو، فرنسا
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12 hours

DAY IN 
HISTORY

October 21, 1879

THOMAS EDISON 
TESTS FIRST

ELECTRIC LAMP

TRAVEL APP
Memrise 

This language-

learning app allows 

users to watch 

and learn real 

conversational 

language from 

native speakers.

City Stopover: Colombo

يوم في 
التاريخ

SEE 

National Museum

With displays dating 

back to 1877, visitors 

can learn about Sri 

Lanka’s ancient culture 

as it was influenced 

through the ages.

SHOP
Plâté

The perfect place to 

look for authentic 

antiques, old photos, 

art, books and more 

in a genteel, wood-

panelled setting.

EAT

Bu Ba

With candlelit 

tables right on the 

sandy beach, this 

local restaurant is 

a hidden seafood 

treat.

RELAX

Viharamahadevi Park

The city’s biggest 

park boasts of 

comfy benches,  

cobblestoned 

walkways, landscaping 

and playgrounds.

وقفة في مدينة :  كولومبو
شاهد

لمتحف الوطني
يمكن للزوار التعرف على 

ثقافة سريالنكا القديمة 
التي تأثرت عبر العصور من 

خالل العروض التي يعود 
تاريخها إلى عام 1877.

استجم
فيهارامهادفي بارك
يوجد في أكبر منتزه 

في المدينة مقاعد 
مريحة وممرات مرصوفة 

بالحصى ومناظر 
طبيعية ومالعب.

ق تذوَّ
بو با

يقدم هذا المطعم المحلي 
المأكوالت البحرية الشهية 

التي ُتقدم على طاوالت 
ُتضاء بضوء الشموع على 

الشاطئ الرملي.

ق تسوَّ
بالتيه

المكان المثالي للتحف 
األصيلة والصور القديمة 

والفن والكتب وأكثر 
من ذلك في محيط 

جميل بألواح خشبية.

THE READ
The Fountain of 
Silence by Ruta 

Sepetys traces the life 
of an 18-year-old boy 
in search of his roots. 

It is an endearing 
tale of identity and 
unforgettable love.

القراءة
ستطرح الكاتبة روتا 

سبتيس رواية “نافورة 
الصمت” التي تحكي 
حياة صبي يبلغ من 
العمر 18 عاًما يبحث 

عن جذوره. وتحكي عن 
الهوية والحب الذي ال 

ُينسى.

Memrise 
يسمح هذا التطبيق 

بتعلم اللغة 
للمستخدمين وتعلم 

اللهجة
الحقيقية من

الناطقين األصليين.

تطبيق
 السفر 

ساعة 12

American 

inventor Thomas 

Alva Edison 

became the 

first person to 

successfully 

test an electric 

incandescent 

lamp with a 

carbonised 

filament at his 

laboratory in 

Menlo Park, 

New Jersey. 

Reportedly, he 

kept it lit for 

over 13 hours for 

everyone to see.

توماس إديسون
 يعرض

 أول مصباح
 كهربائي

أصبح المخترع 
األمريكي توماس ألفا 
إديسون أول شخص 
يجرب بنجاح مصباًحا 

كهربائًيا متوهًجا 
بخيوط متفحمة في 
مختبره في مينلو 

بارك بوالية نيو 
جيرسي. وبحسب ما 

ورد، ظل المصباح 
مضاًء ألكثر من 

13 ساعة لكي يراه 
الجميع.

21 أكتوبر 1879
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ROOM SERVICE

A BEACHIN’ LIFE
These beach resorts ensure a perfect blend of luxury 
and comfort by the seaside

الحياة على الشاطئ
بجانب  وال��راح��ة  ال��ف��خ��ام��ة  ب��ي��ن  المنتجعات  ه��ذه  تجمع 

الساحرة. الشاطئ  إطاللة 
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بارادو توسكاني ايكوريزورت
توسكاني، إيطاليا

تميزت شمس توسكاني وبحرها دائًما 
بالجاذبية والسحر. إستمتع  بهذا المزيج 
المختلف في بارادو ايكوريزورت توسكانا 

في شاليهات مصنوعة من خشب البلوط 
وخشب الصنوبر اآلتي من منطقة البحر 
األبيض المتوسط حيث ُيعَتَبر المنتجع 

ا للعائالت واألزواج لقضاء وقٍت ممِتع.  مثالّيً
باإلضافة إلى وجود اثنين من حمامات 

السباحة الخارجية بداخل المنتجع، يتميز 
المنتجع أيضا شاطئه الخاص.

PARADU TUSCANY 
ECORESORT
TUSCANY, ITALY

There has always been something 
enchanting about the Tuscan 
sun and the sea. Enjoy this exotic 
combination at the Paradu 
Tuscany Ecoresort, where chalets 
are made of Holm oaks and pine 
of the Mediterranean region. 
Along with two outdoor pools 
ParaduTuscany Ecoresort also has 
its own private beach. The resort is 
perfect for families and couples to 
have a good time.  
www.paraduresort.com

THE ZURI WHITE SANDS GOA 
RESORT & CASINO

GOA, INDIA

The right of every vacationer is to be 
spoilt for choice and 38 acres of pure 

beach decadence is what awaits for 
people who want to wholly sink into the 

experience of Goa. An award-winning 
five star beach resort, located in the 
beautiful white sand beach of Varca. 

The resort packs the ideal holiday deal 
– paradise boats, pools and authentic 

Goan, European, Pan American cuisines. 
The Goan style luxury rooms provide 

picture-perfect views of the seascape. 
Dunes, the resort casino, is another 

major attraction.

www.thezurihotels.com

BELEK SEAGATE HOTEL
BELEK, TURKEY

With a breathtaking sea-facing 
location, this five star paradise enables 

you to take a break from the beach 
and unwind at the Troy Aqua & 

Dolphinarium or enjoy a set of game 
at the Montgomerie golf course, all of 

which is conveniently located from 
the hotel. The hotel offers impeccable 

hospitality along with sumptuous 
cuisines. This Turkish paradise makes 

for one great beach getaway.

www.belekseagatehotel.com

منتجع وكازينو زوري وايت 
ساندز غوا

يقع في في غوا الهند

يقع هذا المنتجع ذو الخمس 
نجوم والحائز على عدة جوائز 

على الشواطئ الرملية البيضاء 
الجميلة في فارسيا. ويقّدم 

المنتجع حزمة مثالية للعطلة 
تتضّمن  قوارب ، وحمامات 

السباحة، والمأكوالت األصلية 
الغوانية واألوروبية واألميركية. ومن 

خالل الغرف الفاخرة والتي تحمل 
طاَبع غوا، يمكنك التمتع بالمناظر 
البحرية الرائعة، أّما ديونز، الكازينو 

الخاص بالمنتجع، فهو يشّكل 
عنصر جذب رئيسّي آخر.

فندق بيليك سيغايت
في بيليك، تركيا

بموقعه  الخالب المطل على البحر 
ذات الخمس نجوم، يمكنك أخذ 

قسط من الراحة على الشاطئ، 
واالسترخاء في منطقة تروي أكوا 
ودولفيناريوم أو التمتع بمجموعة 

من األلعاب في نادي مونتغمري 
للغولف حيث تقع جميع هذه 

األنشطة ضمن مساحة قريبة من 
الفندق. يتمتع الفندق بمستوى 

ضيافة ال مثيل لها باإلضافة إلى  
األطباق  التقليدية الفخمة - استمتع 
بهذه العطلة الرائعة على الشاطئ.

خ��دم��ة ال��غ��رف



INTERVIEW

 Architecture is among the finest 

expressions of art and culture of a society. 

As renowned French architect Odile Decq,   

takes on her recent appointment as the Chair 

of the Grand Jury of the RIBA International 

Awards 2020, the prestigious awards for 

architecture outside of the UK, she gets 

candid about what drives her to design 

and “discover the best in architecture for a 

better life.” Considered a sort of rock star in 

the field of architecture, the dynamic lady 

who is mostly seen decked in black with 

heavily kohl-rimmed eyes, Decq is among 

the most sought after architects in the 

world. Here’s an excerpt from the interview.

Bottom (Far left and right): The winners of 
the RIBA award- Children’s Village in Brazil; 
Vertical forest in Milan, Italy; Centre: 
Interiors of the Sancaklar Mosque; Inset: 
Odile Decq

ART IN ARCHITECTURE

TEXT BY ISHITA GOEL

Odile Decq, a renowned French architect gets candid about what drives her to design and 
discover the best in architecture for a better life.

» Tell us how your journey started with 

architecture?

I was very passionate about art at school and 

that is where I discovered architecture. It was 

unusual for women to study architecture at 

the time, so I started with the History of Art. 

Eventually, I met many architecture students 

who inspired me with their passion, and I 

decided to switch to architecture.

» What has been your best work so far? 

And why?

I am proud of all my completed projects - 

my work with museums, offices, residential 

spaces and even smaller projects - but I 

am proudest of the next project. For me, 

it is most interesting to feel excited and 

motivated for what I will be creating next.

 
» You have recently been appointed Chair 

of the Grand Jury of the RIBA International 

Awards 2020, the prestigious awards for 

architecture outside of the UK. What will 

this entail? 

It is a great honour to be Chair of the Grand 

Jury, not least because I am following the 

footsteps of architects that I have huge 

respect for. To choose the best building 

in the world is clearly a very difficult thing 

to do. It depends on what the building is 

trying to do. I am really searching for what 

is the new way of thinking, rather than 

repeating something from the past. It is 

about the intention of the building, not 

just how it looks from the street. Being the 

Grand Jury is a huge privilege and a long 

process.

You have stated that you are looking 

to “discover the best architecture for a 

better life” during the process. What will 

you be looking out for? 

For me, a building is designed for the people 

who use it, so that it truly enables them to 

have a better life. When I design a museum, 

I hope that the building allows the visitors 

and staff to forget any difficulties in their 

life, and feel more positive. Similarly, I want 

people to have a nice and comfortable life 

in the apartment that I design, such as my 

new tower in Barcelona. For this, I have 

designed every small detail, down to each 

chair used, to create the emotional effect 

that I desire, a global design as I call it.



م��ق��اب��ل��ة

  صممت الهندسة المعمارية أوديل ديك مجموعة 
من أفضل الصروح الفنية والثقافية في المجتمع. وقد 
تم تعيين المهندسة المعمارية الفرنسية الشهيرة 
مسابقة  تحكيم  للجنة  رئيسة  م��ؤخ��ًرا  دي��ك،  أودي���ل 
وهي   ،2020 الدولية  ريبا  لجوائز  الدولية  ريبا  غراند 
المعمارية  للتصميمات  مة  قيِّ جوائز  ُتقدم  مسابقة 
أوديل عما يدفعها  المتحدة. وتتحدث  المملكة  خارج 
“العمارة  واستخدام  األفضل”،  “اكتشاف  و  للتصميم 
من أجل حياة أفضل”. وتعتبر أوديل نجمة من نجوم 
السيدة  وهي  المعمارية،  الهندسة  مجال  في  ال��روك 
ترتدي  وه��ي  الغالب  ف��ي  تظهر  التي  الديناميكية 
مالبس باللون األسود وبعيون كثيفة الكحل، تعتبر 
ديك من بين أكثر المهندسين المعماريين شهرة في 
العالم. وإليكم مقتطف من الحوار الذي أجريناه معها.

الهندسة  مع  رحلتك  ب��دأت  كيف  أخبرينا   »
المعمارية؟

ك��ن��ت في  ع��ن��دم��ا  ب��ال��ف��ن  ل��ل��غ��اي��ة  ك��ن��ت متحمسة 
بالهندسة  اهتمامي  اكتشفت  هنا  ومن  المدرسة، 
أن  للمرأة  بالنسبة  المعتاد  غير  من  كان  المعمارية. 
تدرس الهندسة المعمارية في ذلك الوقت، وهذا ما 
جعلني أبدأ بدراسة تاريخ الفن. وفي النهاية، التقيت 
الذين  المعمارية  الهندسة  دارس���ي  م��ن  بالعديد 
دراستي  مسار  تغيير  وق��ررت  بشغفهم،  ألهموني 

إلى الهندسة المعمارية.

فن الهندسة المعمارية

كتبت النص :  إيشيتا جويل

تصميم  إلى  يدفعها  عما  ديك  أوديل  الشهيرة  الفرنسية  المعمارية  المهندسة  تتحدث 
أفضل حياة  أجل  من  المعمارية  الهندسة  في  المميزة  األشياء  واكتشاف 

حتى  صممتيه  عمل هندسي  أفضل  هو  ما   »
اآلن؟ ولماذا؟

ويتنوع  صممتها،  التي  مشاريعي  بكل  فخورة  أنا 
ع��م��ل��ي ب��ي��ن ال��م��ت��اح��ف وال��م��ك��ات��ب وال��م��س��اح��ات 
فخورة  لكني  األص��غ��ر،  المشاريع  وحتى  السكنية 
أك��ث��ر ب��م��ش��روع��ي ال���ق���ادم. وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ي أش��ع��ر 
سأصممه  الذي  للعمل  الشديد  والترقب  بالحماس 

المستقبل. في 

« لقد تم تعيينك مؤخًرا رئيًسا للجنة الجوائز 
 ،2020 لعام  الدولية  ريبا  جوائز  في  الكبرى 
مة للتصميمات  وهي مسابقة ُتقدم جوائز قيِّ
م��اذا  المتحدة.  المملكة  خ��ارج  المعمارية 

سيترتب على ذلك؟
شرُف عظيُم لي أن أكون رئيس تحكيم لجنة الجوائز 
ال��ك��ب��رى، وق��د وق��ع االخ��ت��ي��ار ع��ل��ّيْ ألن��ن��ي أح���ذو حذو 
أحترمهم  الذين  العظماء  المعماريين  المهندسين 
أمًرا  العالم  بشدة. ويبدو أن اختيار أفضل مبنى في 
صعًبا للغاية. وهذا يعتمد على ما يعكسه تصميم 
التفكير،  في  جديدة  طريقة  عن  جدًيا  أبحث  المبنى. 
والمعيار  ال��م��ت��ك��ررة.  القديمة  التصميمات  م��ن  ب���دالً 
من  بالهدف  يتعلق  لي  بالنسبة  االختيار  في  المهم 
تصميم المبنى، وليس شكله العام في الشارع. وأرى 
اختياري كرئيس تحكيم لجنة الجوائز الكبرى تكريم 

كبير لي، وأيًضا مهمة شاقة ألقيت على عاتقي.

أسفل )أقصى اليسار واليمين(: الفائزون بجائزة ريبا - قرية 
األطفال في البرازيل؛ الغابة الرأسية في ميالنو، إيطاليا؛ وسط 

الصفحة: التصميمات الداخلية مسجد سانكاكالر، لُيزين مدينة 
برشلونة; الصورة: أوديل ديك

هذه  خ��ال  من  تتطلعين  أن��ِك  أخبرتينا   »
المباني  أفضل  “اكتشاف  إل��ى  المسابقة 
المعايير  هي  ما  أفضل”.  حياة  ُتقدم  التي 

التي تبحثين عنها؟
األشخاص  ُي��الئ��م  أن  يجب  المبنى  تصميم  أن  أرى 
منهم  ك��ل  يتمكن  حتى  ف��ي��ه،  يعيشون  ال��ذي��ن 
بتصميم  أق���وم  عندما  أف��ض��ل.  بحياة  يحظى  أن 
م��ت��ح��ف، أح����رص ع��ل��ى أن ي��س��م��ح ال��م��ب��ن��ى ل��ل��زوار 
حياتهم،  في  صعوبات  أي  بنسيان  والموظفين 
أن  أريد  وبالمثل،  اإليجابية.  بمزيد من  وأن يشعروا 
يتمتع الناس بحياة لطيفة ومريحة في الشقة التي 
البرج الجديد الذي صممته  أقوم بتصميمها، مثل 
التفاصيل  كل  تصميم  قررت  لهذا،  برشلونة.  في 
داخل  المستخدمة  الكراسي  فيها  بما  الصغيرة، 
البرج، لخلق التأثير العاطفي الذي أرغب فيه، وأقدم 
اختيار  إلى  أتطلع  وال  عالمي.  تصميم  النهاية  في 
بل  وح��س��ب،  المعمارية  الناحية  م��ن  جيد  مبنى 
يجب أن ُيلبي احتياجات النزالء ويوفر تأثيًرا عاطفًيا 
مسابقة  ف��ي  عنه  سأبحث  م��ا  وه��ذا  لهم.  عميًقا 

جوائز ريبا الدولية.  





DIMANIYAT ISLANDS NATURE RESERVE, OMAN ُعمان الطبيعية،  الديمانيات  جزر  محمية 
الجزء  في  بركاء  ساحل  قبالة  الطبيعية  المحمية  هذ  تقع 

البالد من  الشمالي 
Tucked into the base of an imposing 200m high cliff, the tekke 
(dervish house) is the most visited monastery in the country.

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

// ESCAPE
// EXPLORE
// OVERVIEW
// DISCOVER

DESTINATIONS

DID YOU KNOW?
It offers some of most beautiful diving and snorkelling 

locations in the country, with about 22 sites

تعلم؟ هل 
  وتمالء هذه المحمية العديد من الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية، 

ولها طيور متنوعة كبيرة

التي  الممتعة  األماكن  إستكشفوا 
تأخذكم إليها العربية للطيران

 \\
 \\
 \\
\\

ع�������������ط�������������الت
اس����ت����ك����ش����اف
ن�����ظ�����رة ع���ام���ة
اس�������ت�������ط�������الع
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ESCAPE

Sprawled along the Mediterranean Sea, the tourist resort 
of Antalya, in Turkey, is a paradisiacal destination.

TURKEY
In the arms of

TEXT BY ISABELLA GOMÉZ

ESCAPE
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كتبته: إيزابيال غوميز

البحر  طول  على  يمتد  الذي  تركيا  في  السياحي  أنطاليا  منتجع  يعد 
خالبة. سياحية  وجهة  المتوسط  األبيض 

الطبيعة التركية
في أحضان 

عطالت



airarabia.com
16

ESCAPE

 Surrounded by snow-capped 

mountains that offer ample 

opportunities for skiing, and kissed 

by azure waters of the sea, Antalya 

is not only a nature lovers delight but 

also invites history enthusiasts for its 

archaeological ruins and remnants of 

rich history. The city that was once the 

cradle of the mighty Ottoman empire 

has been bestowed with a rich legacy, 

with ancient architecture and artworks 

adorning almost every corner. For me, 

it was love at first sight! The explorer 

in me was rearing to go and discover 

the wonders of Antalya, and so at the 

crack of dawn, I made my way to Lara 

beach, which is one of the main sandy 

stretches along the coastline. With 

the sun smiling benignly, I enjoyed a 

cool dip in the sea, and let the peace 

and serenity wipe away the strands of 

stress from my head. Another amazing 

stopover on the beach was the Lower 

Düden Waterfall that plummets into 

the sea. 

المغطاة  بالجبال  المحاطة  أنطاليا  مدينة  ُتوفر   
التزلج،  ري��اض��ة  لممارسة  كبيرة  ف��رًص��ا  بالثلوج 
ال  كما  ال��ازوردي��ة.  الزرقاء  البحر  بمياه  واالستمتاع 
تدعو  بل  فحسب،  الطبيعة  عشاق  أنطاليا  تدعو 
العريقة  آثارها  مشاهدة  إلى  التاريخ  عشاق  أيًضا 
وأطال تاريخها الغني. وقد كانت هذه المدينة في 
التي  العثمانية  لإلمبراطورية  مهًدا  األيام  من  يوًما 
واألعمال  العمارة  تزين  غنًيا، حيث  أثرًيا  إرًثا  منحتها 
المدينة.  زاوية وشبر في  القديمة تقريًبا كل  الفنية 
النظرة  من  أنطاليا  بمدينة  تعلقت  لي،  وبالنسبة 
األولى. وكنت ُمتحمسة الستكشاف عجائب أنطاليا، 
طريقي  وشققت  الفجر  ف��ي  استيقظت  ول��ذل��ك 
متوجهًة إلى شاطئ الرا، وهو أحد الشواطئ الرملية 
الساحل. مع سطوع  الممتدة على طول  الرئيسية 
في  بالسباحة  استمتعت  الدافئة،  الشمس  أشعة 
الضغط  آثار  بإزالة  الهادئة  لألجواء  وسمحت  البحر، 
قررت  التي  التالية  محطتي  أما  رأسي.  من  والتوتر 
التوجه إليها بعد االستمتاع بأجواء الشاطئ الخابة 
هي شال دودن السفلي الذي يصب مياهه الخابة 
الرائعة في  الشاالت  البحر، وهي مجموعة من  في 

أنطاليا التي ُتحيط بها الحدائق الساحرة.

Opening Page: The ancient shipyard near 
Kizil Kule tower in Antalya; This page top: 
The picturesque oludeniz lagoon; This page 
bottom: The port in Antalya’s old town;This 
page: A phaeton in the Antalya city centre

Antalya is not only a nature 
lovers delight but also invites history 
enthusiasts for its archaeological 

ruins and remnants of rich history
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الصفحة االفتتاحية: حوض بناء السفن القديم بالقرب 
من برج قيزيل األحمر في أنطاليا؛ أعلى الصفحة المقابلة: 

بحيرة أولودينيز الخابة؛ أسفل الصفحة المقابلة: ميناء في 
مدينة أنطاليا القديمة؛ هذه الصفحة: سيارة فايتون في 

وسط مدينة أنطاليا

الخابة  بالمناظر  واالستمتاع  االستفادة  يمكن 
بعد  بها.  المحيطة  والمناطق  البحر  مثل  للشاالت 
أقيم فيه لكي  الذي  المنتجع  إلى  العودة  ذلك قررت 
طلبت  المطعم  وفي  اإلفطار،  وجبة  بتناول  أستمتع 
سكوك  وجبة  وهي  وشهية:  تقليدية  تركية  وجبة 
البيض(،  م��ع  تناوله  يتم  ح��ار  ت��رك��ي  طبق  )وه��و 
عبارة  وهي  والبوريك  البوغاشا،  خبز  أيًضا  وتناولت 
الجبن  جانب  إلى  ومحشوة،  مخبوزة  معجنات  عن 
الوجبة  هذه  تكن  لم  والزيتون.  والطماطم  والزبدة 
كل  مع  متشوقة  جعلتني  بل  فحسب،  مشبعة 
كنت  التي  التالية  وجولتي  المزيد.  لتناول  قضمة 
كاليسي،  منطقة  هي  قائمتي  في  لها  ُمخططة 
المدينة  وت��ح��اوط  القديمة.  أنطاليا  مدينة  وه��ي 
شوارعها  مع  وتتقاطع  التاريخية  الجدران  القديمة 
جانبيها  على  تصطف  التي  المتعرجة  الضيقة 
زار  عندما  أنه  األسطورة  وتقول  الخشبية.  المنازل 
 130 عام  في  أنطاليا  هادريان  الروماني  اإلمبراطور 
أقواس  ثاثة  بها  ضخمة  بوابة  بناء  تم  المياد،  بعد 
تجولت  وعندما  ب��ه.  للترحيب  كورنثية  وأع��م��دة 
القديمة  المدينة  تاريخ  ب��أن  شعرت  ال��ش��وارع،  في 

بسحره. ويغمرني  ُيحاوطني 

From the sea and the surrounding 

areas, spectacular views of the falls 

can be availed. Rejuvenated, I headed 

back to my resort for a bite. For 

breakfast, I ordered a typical Turkish 

fare: sucuk (a spicy Turkish food that 

is eaten with eggs), poğaça (bread), 

börek (baked and filled pastry), cheese, 

butter, tomatoes and olives. The meal 

was not only satiating but every bite 

left me wanting more. Next on my list 

was Kaleici, the old town of Antalya. 

It is bordered by ancient walls and 

crisscrossed by narrow, winding streets 

lined with wooden houses. Legend has 

it that when Roman emperor Hadrian 

visited Antalya in 130 AD, a huge 

gate with three arches and Corinthian 

columns was built to honour him, and 

indeed the gate is a glorious sight. 

Strolling down the streets, I could feel 

the vintage aura of the city sneaking up 

on me and dousing me with its charm.

عطالت
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أحد  ف��ي  سريعة  غ��داء  وج��ب��ة  ت��ن��اول  بعد 
إلى  وصلت  الرصيف،  على  الجذابة  المقاهي 
بيليك  بلدة  في  التاريخي  أسبيندوس  مسرح 
من  ك��م   40 ُبعد  على  يقع  ال��ذي  التركية، 
إلى  هنا  األولى  محطتي  كانت  تقريًبا.  أنطاليا 
أفضل  بين  من  ُيعد  الذي  الرائع  المسرح  هذا 
هذا  تاريخ  يعود  العالم.  في  األثرية  المباني 
المياد،  بعد   180  -  160 ع��ام  إل��ى  المبنى 
ومن  الفريدة.  المعمارية  بهندسته  ويتمتع 
أكثر األشياء التي أثارت انتباهي هي الُمدرَّجات 
إل��ى  ي��ص��ل  م��ا  تستوعب  ال��ت��ي  المسطحة 
8000 شخص ممن جاؤوا إلى هنا لمشاهدة 

األخ��رى  محطات  بين  وم��ن  الرائعة.  ال��ع��روض 
المثيرة لاهتمام التي زرتها في هذه المنطقة 
أكبر  من  واح��دة  وه��ي  البازيليك،  أط��ال  هي 
قررت  المساء،  وفي  واألنجورا.  المائية  القنوات 
بالمدينة.  المحيط  الجميل  الريف  استكشاف 
وكانت نقطة الجذب هذه المرة هي أطال بيرج، 
في  الصغرى  آسيا  منطقة  عاصمة  كانت  التي 
بامفيليا سيكوندا. وتعكس هذه األطال سحر 
العمارة الرومانية، وما تبقى من المجد السابق 

والبذخ في المنطقة.

After grabbing a quick lunch at one 

of the quaint cafes on the sidewalk, I 

made my way to Aspendos, about 40 

km from Antalya. My first stop here 

was an incredible theatre that is among 

the best-preserved structures in the 

world. Dating back to 160-180 AD, this 

monument is an awe-inspiring sight. Even 

more captivating were flat rows that once 

seated up to 8,000 people, who came 

here to watch entrancing performances. 

Other interesting stopovers are the ruins 

of a basilica, one of the largest aqueducts 

and an angora. In the evening, I decided 

to explore the beautiful countryside 

surrounding the city. This time, the star 

attraction for me was the ruins of Perge, 

which was the capital of the Asia Minor 

region of Pamphylia Secunda. An incredible 

specimen of Roman architecture, the ruins 

reflect vestiges of the past glory and 

opulence of the region.

أعلى الصفحة: بوابة هادريان الشهيرة؛ أسفل هذه الصفحة: 
مدينة أنطاليا القديمة الشهيرة؛ أعلى الصفحة المقابلة: المرسى 

وبرج قيزيل األحمر في أنطاليا؛ أسفل الصفحة المقابلة: ثاجة 
مثلجات معروضة في السوق

This page top: The iconic Hadrians Gate; 
This page bottom: The iconic ancient 
city of Antalya; Opposite page top: 
The marina and Kizil Kule red tower in 
Antalya; Opposite page bottom: Quirky 
fridge magnets displayed at the market
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كوبرولو  منتزه  منحدرات  استكشاف  قررت 
المياه  بتجمع  ال��م��ع��روف  الوطني  كانيون 
نهر  على  نسير  كنا  بينما  داخله.  البيضاء 
في  بالتجول  استمتعت  المتدفق،  كوبورو 
واألرز  الصنوبر  أش��ج��ار  بين  ال��خ��اب  محيطه 
المناظر  جمال  تعكس  التي  السرو  وأشجار 
نبقى  أن  دليلنا  أخبرنا  وقد  هناك.  الطبيعية 
والدببة  الثعالب  لمشاهدة  متيقظة  أعيننا 
السماء،  منتصف  الشمس  بلوغ  مع  والذئاب. 
بجانب  المخيم  ف��ي  خيمة  ننصب  أن  ق��ررن��ا 
وفي  شهية.  وجبة  بتناول  واالستمتاع  النهر 
الشاالت  إل��ى  دليلنا  قادنا  عودتنا،  طريق 
الطبيعية  بخلفياتها  بهرتنا  التي  الهادئة 
الذي  المنتجع  إلى  وصلت  وعندما  الرائعة. 
أن  ق���ررت  قليلة،  س��اع��ات  ب��ع��د  ف��ي��ه،  أق��ي��م 
في  أنطاليا  في  لي  األخير  المساء  أقضي 
أكثر  وه��و  القديم  الميناء  وس��ط  التجول 
إن  وي��ق��ال  المدينة.  ف��ي  الشعبية  المواقع 
الرصيف  ه��ذا  ح��ول  ت��ط��ورت  أنطاليا  مدينة 
قررت  ثم  واليخوت.  بالقوارب  المليء  القديم 
في  العشاء  بتناول  ألنطاليا  زيارتي  أختتم  أن 
كان  الذي  الجميل  الرصيف  على  يطل  مطعم 
األخيرة  ليلتي  قضيت  وبعدما  باألضواء.  ُيشع 
تماًما  التركية، كنت متيقنة  المدينة  تلك  في 
ذهني  في  عالقة  ستظل  التجربة  تلك  أن 

الحياة.  مدى 

I decided to tackle the Koprulu 

Canyon National Park that is noted for 

its white water rafting opportunities. As 

we powered down the gushing Kopru 

river, its picturesque surroundings, pine, 

cedar and cypress trees left me in awe 

of the beauty of the landscape. Our 

guide told us to keep our eyes peeled for 

sightings of foxes, bears and wolves. As 

the sun rose higher, we decided to pitch 

tent in the campground by the river and 

enjoy a quiet meal. On the way back, our 

guide led us to serene waterfalls that 

made for great photogenic backdrops. 

On reaching my resort, a few hours later, 

I decided to round off my last evening 

in Antalya at one of the most popular 

spots in the city - Old Harbour. It is 

said that the city of Antalya developed 

around this old dock, which is lined with 

boats and yachts. I had my dinner at a 

restaurant overlooking the beautiful 

dock, which was glittering with lights. As 

I spent my last night in the Turkish city, 

I knew that the experience would last a 

lifetime. 
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THE MARVELS OF MUSCAT
Muscat, in Oman, is a treasure trove of natural sites, 
ancient structures and traditional markets.

A 3-km-long promenade, lined with 

markets, cafes, restaurants, Mutrah 

Corniche is one of the best spots 

in Muscat, from where you can get 

splendid views of Oman Port. 

MUTRAH CORNICHE 

كورنيش مطرح
ُيحاط كورنيش مطرح الذي يمتد بطول 3 

كيلومترات باألسواق والمقاهي والمطاعم، 
وهو من أفضل أماكن التنزه في مسقط، 
حيث يمكنك هناك االستمتاع بمشاهدة 

مناظر رائعة ُمطلة على ميناء عمان.

A centre of music, arts and culture, 

the Royal Opera House  draws a 

huge crowd and can house upto 1,100 

people. It was re-opened in 2011 and 

caters to connoisseurs of music.

ROYAL OPERA HOUSE 

دار األوبرا الملكية
يتوافد على دار األوبرا الملكية التي ُتعتبر 
مركًزا للموسيقى والفنون والثقافة، حشدًا 

هائاًل من الزوار وتسع ما يقرب من 1100 
شخص. تم إعادة افتتاح هذه األوبرا في عام 

2011، لتقدم حفالت لجميع ُمحبي الموسيقى.
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مدينة مسقط الخالبة
المواقع  من  بالعديد  مسقط  العمانية  العاصمة  تزخر 

الساحرة. التقليدية  واألسواق  القديمة  والمعالم  الطبيعية 



A soft-textured flatbread that 

is stuffed with honey, spinach, 

cheese and meat, Mushaltat is a 

well-known dish in Muscat. The 

flatbread is made of wheat flour 

and baked for five minutes.

MUSHALTAT

A refreshing drink, which 

is made of buttermilk and 

yoghurt, laban is flavoured 

with cardamom and 

pistachios.

LABAN 

اللبن

شاطئ يتي
هو شاطئ منعزل يقع بالقرب من مسقط، 
وهو مكان مثالي للتخييم ألنه ُيطل على 

مجموعة من الخلجان الصغيرة والمنحدرات 
والحواف الصخرية. وهناك يمكنك االستمتاع 

بالسباحة والصيد والتنزه.

MUTRAH SOUQ

One of the oldest markets in 

the area, Mutrah Souq draws 

its name from darkness, as it 

is so crowded with shops and 

stalls that sunlight barely filters 

through. In fact, shoppers carry 

a lamp with them to see where 

they are going.

سوق مطرح
يعد سوق مطرح من أقدم األسواق في 

المنطقة، وُيطلق عليه سوق الظالم، 
حيث إنه مليء بالمتاجر واألكشاك 

واألزقة التي تحجب أشعة الشمس خالل 
النهار ويحتاج السائر داخل السوق إلى 

ضوء مصباح لكي يحدد خطواته.

المشلتت
هو خبز مسطح ناعم بالعسل ومحشو 

بالسبانخ والجبن واللحم، وهو من األكالت 
الشهيرة في مسقط. ويتم إعداد المشلتت 

من دقيق القمح ويخبز لمدة خمس دقائق.

مشروب منعش مصنوع 
ه  من اللبن والزبادي وُينكَّ
اللبن بالهيل والفستق.
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ع���������ط���������الت

YITI BEACH

A secluded beach near Muscat, this 

is a popular camping site with tiny 

coves, small cliffs and rocky edges. 

You can indulge in swimming, angling 

and day-long picnics here.

AIR ARABIA 
OPERATES 14 FLIGHTS 
FROM SHARJAH AND 
7 FLIGHTS FROM ABU 
DHABI, IN ADDITION 
TO 3 FLIGHTS TO 
MUSCAT.

 العربية للطيران 
تسير 14 رحلة من 

الشارقة، و 7 رحالت 
من أبوظبي، باإلضافة 

إلى 3 رحالت من 
القاهرة إلى مسقط
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TEXT BY GUSTASP AND JEROO IRANI

48 hours in
Kathmandu

The charming capital of Nepal fascinates with its dreamy setting of
snow-crusted peaks that rise saw-toothed  over the distant horizon,

while palaces and monuments  field the gentle rays of the mountain sun

EXPLORE
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كتبه:  غوستاسب وجيرو إيراني

القمم  ذات  الجبال  يتوسط  الذي  بموقعها  الخالبة  النيبالية  العاصمة  تتميز 
من  العديد  المدينة  قلب  ويحتضن  بعيد،  األفق من  في  تلوح  التي  العالية 
الدافئة الشمس  أشعة  تتخللها  التي  التاريخية  والمعالم  والمعابد  القصور 

48 ساعة في كاتماندو

 Over the decades, we have seen Kathmandu 

metamorphose from a small royal town in the 

Himalayas to a colourful and clamorous capital of a 

thriving democracy. Each of our holidays have had 

a touch of both the familiar and the exotic because 

the capital of Nepal keeps reinventing itself. Despite 

its rather amorphous growth, Kathmandu retains 

its intrinsic charm — the drop-dead gorgeous 

views of the Himalayas; a live-and-let-live attitude 

that comes from a mix of cultures, customs and 

traditions; the red brick and intricately carved wood 

architecture that the area has been synonymous 

with; a living indigenous Newari culture that goes 

back over 2,000 years and is a melting pot of 

Tibetan, Indian and other influences; and a whole 

lot more. Indeed, there is something mystical about 

Nepal. Little wonder then that Kathmandu, located 

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

feel of other-worldliness as well.

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

مما يجعلها تشعر بالتميز الواضح عن العالم.

Snuggling within 450 
acres of woodland, 
this rural retreat is 
surrounded by what 
were once the royal 
hunting grounds. It 
boasts facilities such as 

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

GOKARNA FOREST RESORT

WHERE TO STAY
فوريست غوكارنا  منتجع 
أماكن اإلقامة

يقع هذا المنتجع السياحي في 
وسط 450 فدان من الغابات 

الريفية. ويحيط به مجموعة من 
أراضي الصيد الملكية السابقة، 

إلى جانب جبال الهيمااليا المرتفعة. 
ويوجد في هذا المنتجع الكثير من 

األنشطة التي تستحق التجربة مثل 
السبا الحديثة، وملعب الجولف الذي 

يضم 18 حفرة، باإلضافة إلى حمام 
السباحة، وإمكانية ركوب الدراجات 

الجبلية وركوب الخيل وأكثر من 
ذلك.
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DAY 1

 

Start early, and scale the 400 steps to 

Swayambhunath Stupa. Wreathed in the 

fragrance of incense and butter lamps, it 

is essentially a golden spire, painted on 

all four sides, atop a pure white stupa. 

Swayambhunath rises on a hill, 3 km west of 

Kathmandu, and lassoes commanding views 

of the valley. Take your time soaking up 

the sights, then make your way back to the 

city. Head to the lively and colourful Thamel 

neighbourhood — a maze of streets where 

backpackers, trekkers and tourists hang out 

in various eateries, stores selling trekking and 

rafting gear and tourist kitsch, eateries and 

travel agencies that organise trips to Mount 

Everest and elsewhere. Offering a slice of the 

cosmopolitan side of the city, this is a perfect 

place to grab a bite, shop, or just watch the 

world pass by. 

في الصباح

نحو  وس��رن��ا  مبكر،  وق��ت  ف��ي  كاتماندو  ف��ي  جولتنا  ب��دأن��ا 
400 خطوة إلى أن وصلنا إلى معبد سويامبوناث. وعندما 

دخلنا في هذا المعبد استنشقنا رائحة البخور الذكية التي 
تفوح من كل مكان، وشاهدنا المصابيح الالمعة، والسقف 
المعبد  جوانب  على  الموجودة  والرسومات  الرائع  الذهبي 
ُبني  وقد  الصافية.  البيضاء  المعبد  قبة  جانب  إلى  األربعة، 
معبد سوايامبوناث على تلة ُمرتفعة على بعد 3 كم غرب 
للوادي  الخالبة  المناظر  ُمشاهدة  يمكنك  بحيث  كاتماندو، 
من هناك. ويمكنك االستمتاع بالمشاهد الطبيعة الُمحيطة 
بالمعبد والعودة مرة أخرى إلى المدينة. ويمكنك أيضًا التوجه 
بعد ذلك إلى مدينة ثامل النابضة بالحياة والتي ُتعتبر المكان 
المثالي للتعرف على سحر العاصمة النيبالية العالمية. ويوجد 
في مدينة ثامل الكثير من الشوارع المتعرجة التي يوجد بها 
العديد من المطاعم والمحالت التجارية المختلفة والمقاهي، 
ج  ووكاالت السفر التي تنظم رحالت إلى قمة إيفريست، وُتروِّ
أيضًا لرحالت التسلق وأدوات التجديف والجوالت السياحية إلى 

مختلف المزارات بالمدينة.

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

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

المقابلة: المتسلقين في قاعدة ايفرست 
معسكر؛ أسفل الصفحة: اكل تقليدي في 

مطعم في المدينة

Wind your way southward to Durbar Square, 

a marvellous clutch of pagoda-roofed historic 

structures, palaces of the Malla and Shah 

kings, royal monuments and interlinked 

courtyards — in short, the UNESCO-listed 

soul of Kathmandu. Here, vegetable vendors 

and strawberry sellers make for a multi-

hued canvas, as tourists and locals sit on 

the steps of the carved monuments adorned 

with 15th-century wooden latticework. For 

lunch, make your way to one of the cafés in 

the Square for a hearty meal from a choice 

of cuisines. Resume the exploration with 

Kumari Bahal. At the junction of Durbar 

and Basantpur Squares, it houses a trio of 

three beautifully carved windows embedded 

in its three-story red brick facade. Exit the 

Square via Freak Street (name courtesy of 

its hippy-era patrons) — a small alley located 

to the south. The apple pie, chai stalls and 

the legendary Snowman café here are part 

of the Himalayan tourist trail. 

بعد الظهر
بعد ذلك يمكنك التجول جنوبًا إلى ساحة دوربار، التي تضم 
العريقة وقصور  التاريخية  باغودا  الكثير من مباني معابد 
التي  المتشابكة  واألبنية  الملكية  واآلث��ار  وشاه  ماال  ملوك 
أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة تراثها العالمي. وفي ساحة 
دوربار ستجد بائعي الخضروات وباعة الفراولة وهم يجلسون 
على مقاعد مصنوعة من أقمشة ملونة، وقد ُخصصت هذه 
المقاعد للسياح والسكان المحليون لكي يكونوا على ُبعد 
خطوات من اآلثار المنحوتة والمزينة بالقطع الخشبية التي 
تعود إلى القرن الخامس عشر والتي الزالت تحتفظ بهيئتها 
حتى اآلن. وعندما يحين وقت الغداء يمكنك التوجه إلى أحد 
المقاهي المنتشرة في جميع أنحاء الساحة لكي تتناول وجبة 
لذيذة من الوجبات المتاحة. بعد ذلك يمكنك استئناف جولتك 
االستكشافية للمنطقة، بزيارة مبنى كوماري بهال الذي يضم 
ثالثة نوافذ منحوتة بشكل جميل وبه واجهة من ثالثة طوابق 
ُمصممة بالطوب األحمر. وإذا خرجت من الساحة من خالل شارع 
الهيبي( ستجد  باسم قديس من عصر  )الُمسمى  فرياك 
نفسك أمام زقاق صغير يقع في جنوب الساحة وهناك توجد 
الكثير من المقاهي التي ُتقدم المشروبات وفطيرة التفاح، 
كافة  يقصده  ال��ذي  األسطوري  سنومان  مقهى  جانب  إلى 

السياح الذين يأتون إلى زيارة جبال الهيمااليا.
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Drive to Bodhnath on the eastern outskirts 

of the city. The ancient white-washed stupa, 

with huge unsettling eyes painted on its 

sides, is the largest in the valley, and makes 

for a memorable visit. Having absorbed the 

sights and sounds of the city all day long, 

take some time to rest before dusk falls. 

Once the sun begins to set, visit Dilli Bazaar. 

No trip to Kathmandu is complete without 

at least one meal at Bhojan Griha here. The 

restaurant serves traditional Newari dishes in 

a 150-year-old mansion which was once the 

home of a royal priest. Painstakingly restored 

over a period of six years, the four-storey 

building takes you back in time to the era of 

the Rana kings. Once past the carved doors, 

diners are greeted by staff in local attire and 

seating is on colourful floor cushions that 

are essentially legless chairs with a back rest. 

Dinner is served in gleaming brass ware and 

the ingredients are organic. There is also some 

entertainment thrown in for good measure 

and the whole experience is a leisurely dip 

into a living culture.

أعلى الصفحة المقابلة: القصر 
الملكي كاتماندو؛ هذه الصفحة: 

بوذا بارك

في المساء
يمكنك  المغيب،  ف��ي  الشمس  تبدأ  عندما 
تكتمل  ال  حيث  بازار.  ديلي  منطقة  إلى  التوجه 
وجبة  تتناول  أن  ب��دون  كاتماندو  إل��ى  رحلتك 
غريها  بهوجان  مطعم  في  األقل  على  واح��دة 
ال��م��وج��ود ف��ي ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة. وُي��وج��د ه��ذا 
فقد  ع��ام،   150 ع��م��ره  قصر  داخ��ل  المطعم 
كهنة  ألح��د  منزالً  السابق  في  المطعم  ك��ان 
نيوارى  أطباق  المطعم  وُيقدم  الملكي.  القصر 
الذي  القصر  تجديد  تم  وقد  الشهية.  التقليدية 
سنوات.  ست  م��دى  على  المطعم  فيه  أقيم 
طوابق،  أرب��ع��ة  م��ن  المطعم  مبنى  ويتكون 
وسيأخذك الطابع المعماري للمطعم إلى عصر 
ملوك الرانا. وبمجرد الدخول من أبواب المطعم 
الذين  المطعم  موظفي  ستجد  المنقوشة، 
يستقبلون  وهم  التقليدية،  المالبس  يرتدون 
الزبائن. يتم تقديم العشاء في أطباق نحاسية 
مكونات  باستخدام  الوجبات  إعداد  ويتم  المعة 
األنشطة  بعض  أيضًا  هناك  وُت��ق��ام  عضوية. 

المنطقة. ثقافة  تعكس  التي  الترفيهية 

Opposite page: 
Peacock window at 
the Royal Palace of 
Kathmandu;This page: 
The Buddha park
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WHAT TO SHOP
 The area is strewn with 

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

DAY 2

 

Use the first half to partake in the glorious views of 

Mount Everest, the world's highest mountain. The 

best way to go about is to embark on an Everest 

experience flight. A small propeller plane skims the 

high peaks, which the pilot identifies as they unravel 

on the horizon. The flight and scenes are weather 

dependent, though, so opt for the earliest flight of 

the day as it is less likely to get cancelled. Several 

airlines offer these flights.

Later, don't forget to relish a picnic breakfast in 

Swapna Bagicha or the Garden of Dreams outside the 

palace of Field Marshal Kaiser Shamsher. Dwarika’s 

Hotel runs the charming Kaiser Café in the garden 

which is ideal for a lazy morning with a coffee 

and a book. Go on to check out some of the city’s 

palace museums that are full of cultural relics and 

offer a great peek into the history and traditions of 

the country and its people. Terrace café  or joints 

with an outdoor courtyard are also great to spend 

a day in the city. 

اليوم الثاني

في الصباح

المناظر  اليوم في مشاهدة  األول من  النصف  يمكنك قضاء 
العالم.  في  جبل  أعلى  ُيعتبر  ال��ذي  إيفرست،  لجبل  األخ��اذة 
االنضمام  خالل  من  تكون  هناك  إلى  للذهاب  طريقة  وأفضل 
حيث  إيفرست.  وقمة  جبل  على  للتعرف  جوية  رحلة  إل��ى 
ستأخذك طائرة مروحية صغيرة لُتحلق فوق أحد المكان التي 
الرحلة  ألن  ونظرًا  بأكملها.  الشاهقة  إيفرست  قمة  تكشف 
أول  تختار  أن  فيجب  الطقس،  استقرار  على  تعتمد  بالطائرة 
رحلة طيران تنطلق في بداية اليوم ألن احتماالت إلغائها تكون 
وُتعتبر  اليوم.  باقي  في  تنطلق  التي  بتلك  بالمقارنة  أقل 
الفترة  في  كبير  بشكل  إيفرست صافية  جبل  منطقة  سماء 
بين شهر سبتمبر إلى شهر مايو، وُتقدم العديد من شركات 
الطيران رحالت كثيرة إلى هناك. وال تنسى تناول وجبة اإلفطار 
حديقة  أو  باجيتشا  سوابنا  حديقة  في  بالتنزه  قيامك  عند 
ويمكنك  شمشير.  كايزر  المارشال  قصر  خارج  الواقعة  األحالم 
في  الموجودة  والقصور  المتاحف  زيارة  إلى  هناك  االنتقال من 
المدينة. حيث ُتقدم هذه المتاحف مجموعة من اآلثار الثقافية، 

وتقدم لمحة سريعة على تاريخ وتقاليد البالد وشعبها. 
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Drive to Patan, across the Bagmati river, as well 

as Bhaktapur via verdant paddy fields. Both can 

be covered in half a day. Like Kathmandu, these 

erstwhile city-states have their own splendid 

collection of monuments and structures. The 

Durbar Squares in all the three regions were, 

in fact, all built around the same period during 

the 13th century. The Squares are projections of 

the three Malla dynasty princes, who split their 

father's kingdom into equal parts, with Kathmandu, 

Patan and Bhaktapur as their separate capitals. 

Patan’s Durbar Square is easily one of the finest: 

an amazing assortment of palaces and structures, 

including the Royal Palace. Patan is also studded 

with a potpourri of charming shops and restaurants 

that cater to expatriates and tourists. Also check 

out the Patan Museum. Bhaktapur’s narrow streets 

are worth an aimless stroll too. Do drop by the 

city's Durbar square as well, where structures 

soar as though to compete with the surrounding 

mountains. Local life ambles along, with artisans 

working on cloth or carving timber in open leafy 

courtyards peppered with shrines and statues 

all over.

بعد الظهر
التوجه  يمكنك  الظهيرة  بعد  ما  فترة  في  أما 
إلى منطقة باتان وبهاكتابور عبر نهر باغماتي 
بالتنزه  الخضراء. ويمكن االستمتاع  األرز  وحقول 
باتان  منطقتي  في  وتوجد  الظهر.  بعد  هناك 
والمباني  اآلثار  من  مميزة  مجموعة  وبهاكتابور 
باتار  ساحة  وتضم  كاتماندو.  مثل  التاريخية 
والمعابد  القصور  أفخم  من  مجموعة  دورب��ار 
والمعبد  الرائع  الملكي  القصر  ذلك  في  بما 
الكثير  باتان  منطقة  في  وتنتشر  الذهبي. 
الساحرة  والمطاعم  التجارية  المحالت  م��ن 
والسياح.  المغتربين  احتياجات  تلبي  التي 
في  الشهير  باتان  متحف  زي��ارة  يمكنك  كما 
في  الضيقة  الشوارع  وتستحق  المنطقة.  هذه 
ويمكن  أيضًا.  فيها  تتنزه  أن  باكتابور  منطقة 
المباني  لمشاهدة  دورب��ار  ساحة  من  التوجه 
تتنافس  وكأنها  تبدو  التي  الشاهقة  التاريخية 
الحرفيين  وينتشر  بها.  المحيطة  الجبال  مع 
المحليين الذين يعملون على صناعة األقمشة 
التي  مفتوحة  الباحات  في  األخشاب  نحت  أو 

ُتحيط بها األشجار واألضرحة والتماثيل.

AIR ARABIA 
OPERATES 14 
FLIGHTS FROM 
SHARJAH AND 7 
FLIGHTS FROM 
ABU DHABI TO 
KATHMANDU

 العربية للطيران تسيير 
14 رحلة من الشارقة و7 

رحالت من أبوظبي إلى 
كاتماندو
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Back in Kathmandu, revel in local 

cuisine on the last day of your stay. 

Try the Krishnarpan restaurant in 

Dwarika’s Hotel. Only fresh organic 

produce from the hotel’s farm is used, 

and the restaurant upholds the concept 

of slow dining, with traditional meals 

ranging from six to 22 courses! The 

Newari-style décor and the polite staff 

dressed in garb typical of different 

regions and ethnic communities make 

this another not-to-be-missed spot, 

offering an immersive experience. 

Finally, before you call it a night, 

do stock up on some souvenirs and 

knick-knacks to take back home from  

this wonderland. 

Opposite page: Souvenirs on 
sale in Kathmandu; This page: 
Colourful doors in Kathmandu

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

الوطن. 

أعلى الصفحة المقابلة:  الفن والحرف اليدوية 
للبيع في كاتماندو؛ هذه الصفحة : األبواب 

الملونة في كاتماندو



DISCOVER

THE MAGIC OF BISHKEK
The capital of Kyrgyzstan is more just the gateway to 
the Tien Shan mountains. It is a vibrant city with a rich 

cultural heritage

سحر مدينة بيشكيك
الدخول  بوابة  قرغيزستان،  عاصمة  بيشكيك،  تعد 

النابض  الخالب  الموقع  بين  وتجمع  شان،  تيان  لجبال 
التاريخي والتراث  بالحياة 

One of the most popular attractions in 

the city, it was completed in the 1970s. 

It hosts numerous festivals and rallies, 

and boasts a 45-m-high flagpole. The 

periphery of the square is dotted with 

government buildings and museums.

ALA-TOO SQUARE 

ساحة آالتو
من أشهر مناطق الجذب في المدينة، وقد تم 

االنتهاء من تأسيسها في السبعينات. وُيقام بها 
العديد من المهرجانات والتجمعات، وبها سارية 

العلم التي يبلغ ارتفاعها 45 متر. وُيحيط بالساحة 
العديد من المباني والمتاحف الحكومية.

Though officially renamed for local 

author Chingiz Aitmatov, city residents  

refer to this green space as Oak Park. 

Visitors can enjoy the small open-air 

sculpture garden here. 

DUBOVY PARK

حديقة دوبوفي
أطلق المؤلف المحلي “جنكيز أيتماتوف” على هذه 
الحديقة اسم دوبوفي بارك بشكل رسمي، بعد أن 
كان ُيطلق عليها سكان المدينة “حديقة البلوط”. 
يمكن للزوار االستمتاع بالتنزه في الهواء الطلق 

داخل هذه الحديقة الخضراء.
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متحف جابار آيتيف للفنون
تأسس هذا المتحف في األول من كانون الثاني 

)يناير( 1935، ويعرض 72 عماًل لفنانين روس إلى 
جانب أعمال فنية لفنانين من الحقبات السوفيتية 

وقيرغيزستان الحديثة. ويعرض المتحف اآلن ما 
يقرب من 18000 عمل فني في المتحف.

GAPAR AITIEV ARTS MUSEUM 

Founded on January 1, 1935, this 

museum proudly exhibits 72 works of 

Russian artists along with art pieces 

from artists of both the Soviet Era and 

modern Kyrgyzstan. Today, there are 

about 18,000 artworks in the museum.

VICTORY MONUMENT

It was built to commemorate the 40th 

anniversary of the end of World War 

II. It takes pride of place at Victory 

Square.

نصب النصر التذكاري
تم بناؤه لالحتفال بالذكرى األربعين لنهاية 

الحرب العالمية الثانية. وُوضع في ميدان 
النصر.

Bishkek boasts a vibrant shoppong scene as 

well. Osh Bazaar is not just the answer to the city 

dweller’s retail needs but is also an important 

landmark. Here you will find traditional Kyrgyz 

garments, ak kalpak hats, colourful shepherd’s 

chest and much more.

OSH BAZAAR

سوق أوش

Quite popular with all members of the 

family, this city-centre park has plenty 

of fun-filled carnival rides. If you 

happen to visit, do not miss out on the 

giant Ferris wheel. 

PANFILOV PARK

بانفيلوف حديقة 
يتمتع هذا المنتزه الواقع في وسط المدينة بشعبية 
كبيرة بين السكان المحليين، وُتقام به العديد من 

الحفالت المليئة بالمرح. إذا صادفت وزرت هذه الحديقة، 
فال تفوت فرصة زيارة عجلة فيريس العمالقة.

يوجد في مدينة بيشكيك سوًقا رائًعا نابًضا بالحياة. وال ُيلبي 
هذا السوق احتياجات سكان المدينة ولكنه يعد أيًضا من 

المعالم الهامة في المدينة. ستجد هناك المالبس التقليدية 
القرغيزية وقبعات الكالباك وأكثر من ذلك بكثير.
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 AIR ARABIAاس�����ت�����ط�����اع
OPERATES 5 
FLIGHTS PER WEEK 
FROM SHARJAH TO 
BISHKEK.

العربية للطيران 
تسيير 5 رحالت 

أسبوعيا الى 
بيشكيك من 

الشارقة
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OVERVIEW

 تقع بيرغامو في منطقة لومباردي في 
خالبة  ج��دران  ذات  مدينة  وه��ي  إيطاليا، 
المدينة  تجمع  القديم.  العالم  تحمل سحر 
بين طابع الحياة القديم والحديث. تقع بين 
بمناظرها  وتتميز  وميالنو،  كومو  بحيرة 
التالل.  بها  ُتحيط  التي  الرائعة  الطبيعية 
قسمين،  إل��ى  بيرغامو  مدينة  تنقسم 
بالمعالم  المليئة  القديمة  العليا  المدينة 
ذات  الجديدة  السفلى  والمدينة  التاريخية، 
الطابع المعاصر األكثر حداثة. كانت رحلتي 
إلى بيرغامو بدون خطة ُمسبقة، وهذا ما 
على  للغاية.  وتلقائية  رائعة  رحلة  جعلها 
بعد 15 دقيقة بالسيارة من المطار، وصلت 
ما  كل  به  يوجد  التي  المدينة  قلب  إلى 
أوروبية  مدينة  إنها  زائ��ر.  كل  عنه  يبحث 
لي  يوم  أول  بدأت  وعريقة.  وتاريخية  أنيقة 
القديسة ماري  بزيارة كنيسة  في بيرغامو 
القرن  في  ُبني  رائع  مبنى  وهي  الكبرى، 
القرن  في  منه  االنتهاء  وتم  عشر  الثاني 

الرابع عشر.

 Nestled in Lombardy, a region in 

northern Itlay, Bergamo is a quaint 

town that is idyllic for a serene holiday. 

Lying between Lake Como and Milan, it 

boasts a gorgeous cityscape, bordered 

by hills. Its upper part encloses the rich 

history of the town, while its lower 

part is more modern, dotted with 

contemporary structures and retreats. 

My trip to Bergamo was impromptu, 

but nonetheless rewarding. A 15-minute 

ride from the airport, Bergamo checks 

all the boxes of a European holiday. It 

is chic, historic and luxurious. I started 

with a visit to the Basilica of St Mary 

Major, which is a magnificent structure, 

whose construction started in the 12th 

century and was completed in the 14th 

century.

WHAT TO
SEE
Orto Botanico
A part of Museum of 
Natural Sciences, this 
beautiful botanical garden 
teems with endemic and 
exotic flora. Its landscape 
is pristine and comprises 
a rocky terrain that 
exists alongside verdant 
gardens.

ماذا ترى
بوتانيكو أورتو 

النباتية  الحديقة  تزخر هذه 
المتوطنة  بالنباتات  الجميلة 

والغريبة وهي جزء من متحف 
هذه  تتمتع  الطبيعية.  العلوم 

الطبيعية  بالمناظر  الحديقة 
الصخرية. والتضاريس  الخالبة 

 A DAY IN  BERGAMO
يوم في بيرغامو

TEXT BY HENRY MILLER

AIR ARABIA OPERATES 
4 FLIGHTS FROM 
SHARJAH, 2 FLIGHTS 
FROM ALEXANDRIA, 5 
FLIGHTS FROM CAIRO IN 
ADDITION TO 6 FLIGHTS 
FROM CASABLANCA TO 
BERGAMO.

العربية للطيران تسيير 
4 رحالت من الشارقة، 

ورحالتين من اإلسكندرية 
و5 رحالت من القاهرة، 

باإلضافة إلى 6 رحالت من 
الدار البيضاء  إلى بيرغامو 
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Strolling along the Venetian 
Walls that were built in the 

16th century is a unique 
experience. They were built 
to protect the city and now 
border a town that has an 

almost fairytale-like setting.

The Accademia Carrara is 
among the oldest art galleries 

in Italy. Hosting around 
18,000 paintings, which 

date back to the 15th and 
19th centuries, it is a great 

stopover for art-lovers. 

Boasting a vibrant marble 
facade that features 

several Biblical scenes, the 
building is an architectural 

masterpiece, designed 
by Giovanni Antonio 

Amadeo, an artist from 
Pavia. It houses impressive 

frescoes and sculptures.

WHAT TO EAT
CASONCELLI
This is a delicious 

pasta dish that 
has a meat filling. 

It is cooked in 
butter sauce and 
tossed with sage 
and pancetta. It 

is a must-try dish 
when you are in 

Itlay.

أهًلا وسهًلا
كازونتشيلي

هذا طبق معكرونة لذيذ 
محشو باللحم. يتم طهي 
هذه المعكرونة في صوص 

الزبدة والتوابل. يستحق هذا 
التجربة عندما تكون  الطبق 

إيطاليا. في 

كنيسة كوليوني كبال
تتميز هذه الكنيسة بواجهة رخامية 
نابضة بالحياة مرسوم عليها العديد 

من المشاهد التوراتية وُتزين الكنيسة 
أيًضا بلوحات جدارية رائعة ومنحوتات، 

وهي تحفة معمارية من تصميم 
جيوفاني أنطونيو أماديو، وهو فنان 

من بافيا.

ُتعد أكاديمية كـَّرارا من أقدم 
المعارض الفنية في إيطاليا. وتضم 
ما يقرب من 18000 لوحة يعود 

تاريخها إلى القرنين الخامس عشر 
والتاسع عشر، وهي من المقاصد 

السياحية المثالية لجميع ُمحبي الفن.

ت تجربة التجول حول األسوار  ال ُتفوِّ
القديمة ذات الطابع البندقي، 

والتي قد ُبنيت في القرن 
السادس عشر. تم بناء هذه 

األسوار لحماية حدود هذه المدينة 
التي تتمتع بموقع ُيشبه القصص 

الخيالية تقريًبا.

CAPPELLA COLLEONI

Lined with iconic 
buildings and important 

monuments, Piazza 
Vecchia is one of the 

most vibrant centres in 
Bergamo. The Palazzo 

dell Ragione is a 
particular highlight.

فيكيا ساحة 
 ُتعد هذه الساحة من أكثر 
المراكز الحيوية في مدينة 

بيرغامو، وتوجد بها الكثير من 
المباني الشهيرة والمعالم 
الهامة. وتتميز بهندستها 
المعمارية التي تشهد على 

تاريخ المدينة العريق.

PIAZZA VECCHIA

Bergamo

Discover  Bergamo

ن���ظ���رة ع��ام��ة

اكتشفا بيرغامو
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العربية  باللغة  الرياض  كلمة  تعني   
المدينة  هذه  ُزرت  عندما  لكن  “الحديقة”، 
المدينة  ه���ذه  أن  أدرك����ت  ال��س��ع��ودي��ة 
تستحق ان ُتوصف بأكثر من هذا المعنى 
العديد  الرياض  مدينة  في  توجد  بكثير. 
والمباني  المرتفعة  السحاب  ناطحات  من 
وكأنها  األول��ى  للوهلة  فبدت  الحديثة، 
الرياض  مدينة  ُتعتبر  وال  خرسانية.  حديقة 
واحدة من أغنى المدن في العالم وحسب، 
أشهر  م��ن  مجموعة  بها  أي��ًض��ا  ولكنها 
وكان  المنطقة.  في  واألس��واق  المتاحف 
المعالم  بين  م��ن  العريق  المربع  قصر 
السياحية القليلة التي زرتها في المدينة. 
لمحكمة  السابق  المقر  القصر  هذا  كان 
المملكة  وم��ؤس��س  العزيز  عبد  الملك 
ويتكون  الحديثة.  السعودية  العربية 
ومتحف  خضراء  حديقة  من  القصر  ه��ذا 
والوثائق  المحفوظات  من  الكثير  يضم 
في  المحوري  بالتاريخ  المتعلقة  التاريخية 

السعودية. العربية  المملكة 

 Riyadh in Arabic means ‘garden’ but 

when I landed in this Saudi Arabian 

city, I realised it was anything but 

that. Dotted with soaring skyscrapers 

and modern buildings, it appeared 

as a concrete jungle at first sight. 

However, a closer look revealed a 

whole new side. Riyadh is not just one 

of the wealthiest cities in the world but 

also home to some of the country’s 

most well-maintained museums 

and colourful souqs. Of the few city 

attractions that I explored, the Al 

Murabba Palace was most engaging. 

It is the former residence and court of 

King Abdul Aziz, founder of modern 

Saudi Arabia. From a rolling green 

garden to archives that boast a trove 

of historical documents relating to a 

pivotal point in Saudi Arabia’s history.

WHAT TO
SEE
Globe Experience
A spectacular viewing 
platform inside a gigantic 
glass ball that is suspended 
just below the top of 
Al Faisaliah Tower, the 
Globe Experience offers 
breathtaking panoramic 
views of the city. 

ماذا ترى
غلوب تجربة 

ُصمم مطعم ذا غلوب بشكل 
عصري على شكل بلورة زجاجية 

عمالقة أعلى برج الفيصلية، ومن 
خالل مطعم ذا غلوب يمكنك 

االستمتاع بالمناظر البانورامية 
الخالبة للمدينة بأكملها.

OVERVIEW

 A DAY IN  RIYADH
يوم في الرياض

TEXT BY SARAH WALKER

AIR ARABIA OPERATES 
14 FLIGHTS FROM 
SHARJAH, 3 FLIGHTS 
FROM SOHAG, 2 
FLIGHTS FROM 
ASSUIT, 4 FLIGHTS 
FROM ALEXANDRIA IN 
ADDITION TO 2 FLIGHTS 
FROM CAIRO TO RIYADH.

  العربية للطيران تسيير 
14 رحلة من الشارقة، 
3 رحالت من سوهاج، 

رحالتين من أسيوط، 4 
رحالت من اإلسكندرية، 

باإلضافة إلى رحالتين من 
القاهرة إلى الرياض 
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If architecture is what 
intrigues you, stop by the 

Kingdom Centre. A highlight 
of this 302-m-high landmark 
is the 300-tonne steel-and-

glass bridge that connects its 
two towers.

Built in 1865, the Al 
Masmak Fortress was 

originally used to house 
garrisons that protected 
the city. You can learn 
of the country’s history 

dating between 1912 and 
1937 here. 

Situated along the 
outskirts of Riyadh, Ad 
Diriyah is the birthplace 
of the first Saudi state. 
The ruins of Al Turaif 

were designated a 
UNESCO Heritage Site  

in 2010.

TICKLE YOUR 
TASTEBUDS

KABSA
This delicious 
rice and meat 

preparation cooked 
with aromatic spices 
is a popular delicacy 

in Saudi Arabia. 
Some of the best 

variants can be had 
in Riyadh.

بأشهى  استمتع 
األطعمة

الَكبسة

ُتعد الَكبسة من األرز واللحم 
اللذيذ المطبوخ مع البهارات 
العطرية، وُيعد هذا الطبق 
من األطعمة الشهية في 

السعودية.  العربية  المملكة 
يمكنك تذوق هذا الطبق 

اللذيذ في الرياض.

الدرعية
تقع مدينة الدرعية على مشارف 
الرياض، وفيها تأسست الدولة 

السعودية األولى. تم إدراج 
أطالل حي الطريف ضمن مواقع 
التراث العالمي لليونسكو في 

عام 2010.

تم بناء قلعة المصمك في عام 
1865، وكان الهدف من إنشائها 

في األصل إليواء الحاميات التي 
تحمي المدينة. يمكنك زيارة هذه 
القلعة لمعرفة تاريخ المدينة الذي 

يعود إلى الفترة بين عام 1912 
وعام 1937.

إذا كنت من ُمحبي استكشاف 
الهندسة المعمارية، فيمكنك زيارة 
مركز المملكة. وُيعد الجسر الصلب 

الذي يربط بين البرجين من أبرز 
المعالم التي ُتميز هذا المبنى البالغ 
ارتفاعه 302 متر، ويبلغ وزن الزجاج 

الذي يكسو هذا البرج 300 طن.

AD DIRIYAH

For some relaxing time, 
visit the Al Elb Dam, a 

wetland area within the 
city that boasts walkways 

lined with date palms. 
You can view herons and 

egrets from the top of 
the dam. 

سد العلب
يمكنك زيارة منطقة سد العلب وهي 
عبارة عن مساحة من األراضي الخضراء 

التي تقع داخل المدينة، ويوجد بها 
ممرات تصطف على جانبيها أشجار 

النخيل. يمكنك مشاهدة طائر مالك 
الحزين وطائر البلشون اللذان ُيحلقا 

فوق هذه المنطقة.

AL ELB DAM

Riyadh

Discover  Riyadh استكشف الرياض

ن���ظ���رة ع��ام��ة



DISCOVER

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

JAIPUR
TEXT BY HUMRA AFROZ KHAN

Shoppers’ stop,



اس�����ت�����ط�����اع

كتبته: حمرا أفروز خان

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

 واجهة ُمحبي التسوق،
 جايبور 
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The 
idiosyncratic 

display of local 
art, craft and 
colour is most 

prominent 
in Jaipur’s 
markets 

 تشتهر هذه المدينة الرائعة باسم “المدينة 
مزيجًا  الرائعة  جايبور  مدينة  وتحمل  الوردية”، 
من األلوان الساحرة التي تجعل كل مكان في 

بالحياة. ينبض  المدينة 
وعادات  عريق  بتاريخ  جايبور  مدينة  تتمتع 
الهند  م��ل��وك  أرض  بأنها  وتشتهر  طيبة، 
وم��ازال��ت   .1727 ع��ام  ف��ي  تأسيسها  منذ 
والمعالم  القديمة  بالتقاليد  تحتفظ  جايبور 
والحصون  الفارهة  والقصور  العريقة،  الملكية 
لتشهد  المدينة  أنحاء  جميع  في  المنتشرة 
تعد  ول��م  ال��ف��ري��د.  الملكي  ت��اري��خ��ه��ا  ع��ل��ى 
ماهاراجاس  حكم  بهيمنة  المدينة  تحظى 
الباقية  الشامخة  الصروح  ولكن  وماهارانيس، 
قوتها  عن  تتحدث  مازالت  الحضارات  هذه  من 

وثرائها.
التراث الغني التي تحتفظ به المدينة  ومن 
التي  الثقافية  االحتفاالت  هو  اآلن  حتى  أيضًا 
والمهرجانات  األح���داث  م��ن  مجموعة  تضم 
الفلكلوري  الفيل  مهرجان  مثل  والمعارض، 
األدب  وفعاليات  الورقية،  الطائرات  ومهرجان 
الدولية،  السينمائية  والمهرجانات  الفكري 
ثقافة  من  مختلفة  جوانب  عن  تكشف  التي 

المدينة.

 It may be famous as the ‘Pink City’, 

but in reality, Jaipur is a stunning 

mishmash of psychedelic colours, 

bursting from its various scenes and 

sights. 

Steeped in history, customs, and 

home to Indian royalty since it was 

founded in 1727, Jaipur drips with 

tradition and all things regal. The 

extravagant palaces and forts that dot 

the city are the first reminders of this 

lineage. They might not have enjoyed 

the grandiose they did in the era of 

the Maharajas and Maharanis, but, 

still carries remnants of what was, the 

stately edifices do tell their own tales 

of the power and wealth they’ve been 

witness to. 

The rich heritage also means the 

cultural calendar of the city is chock-a-

block with events, fests, fairs and melas. 

From the folklore-ish elephant and kite 

festivals to the intellectual literature 

and the international film festivals, 

they cut across genres and cater to all 

kinds of attendees, revealing different 

facets of the land. 
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And even when nothing is going 

on, Jaipur is still a beautiful chaos 

of views, hues and sounds. Don’t be 

surprised if you spot a bedecked 

camel casually roaming the streets, 

or ordinary houses boasting intricate, 

regal murals, or  embellished 

carts carrying vibrantly-clothed 

passengers  — all alongside the 

contemporary urbanisation of the 

city, with imposing skyscrapers, 

swanky cars and the like thrown in for 

good measure. That’s the capital of 

Rajasthan for you! 

This splash of colour and 

idiosyncratic display of art and 

craft, however, is most prominent 

in the local markets of Jaipur. From 

a boulevard of stalls outside the 

imposing monuments to congested 

bazaars in the bylanes and 

workshop-cum-studios in the centre 

of the city, Jaipur is packed to the 

rafters with options where you’ll find 

indigenous goodies  — handicrafts, 

textiles, trinkets et al — in all their 

glory.  Women clad in traditional 

ghagras (long, flowy skirts) will offer 

tempting glass bangles to you or 

men with twirled up moustaches and 

colourful turbans will smooth-talk 

you into picking up their bric-a-brac 

— leaving you fascinated and lost 

at the same time. From elite, high-

browed shoppers to backpacking 

tourists wanting to take a slice of the 

city back with them, these markets 

cater to all and sundry. We weed 

the lot on offer for you to pick out 

the five best marketplaces that you 

must absolutely swing by when in 

Jaipur. No visit to this part of India is 

quite complete without an odyssey to 

these quarters!

الصفحة االفتتاحية: هوا مهال؛ 
الصفحة المقابلة: أنواع مختلفة 
من المالبس للبيع في جايبور؛ 

أعلى هذه الصفحة:  الدمى للبيع

في  اح��ت��ف��االت  أي  ُت��ق��ام  ل��م  إذا  وح��ت��ى 
الصخب  ح��ول��ك  حتمًا  فستجد  ال��م��دي��ن��ة، 
المدينة.  ومظاهر االحتفال في كل ركن في 
ِجمال  مجموعة  رأي��ت  إذا  تتفاجأ  ال  لذلك 
شاهدت  إذا  أو  الشوارع،  في  تطوف  ُمزينة 
باللوحات  ُمزينة  وه��ي  ال��ع��ادي��ة  ال��م��ن��ازل 
العربات  أو  المنقوشة،  الملكية  والجداريات 
ال��م��زخ��رف��ة ال��ت��ي ت��ح��م��ل ال���رك���اب ال��ذي��ن 
هذه  كل  وستجد  األنيقة.  المالبس  يرتدون 
التحضر  طابع  مع  تمتزج  التقليدية  المظاهر 
السحاب،  ناطحات  يتمثل في  الذي  المعاصر 

الفارهة وما شابه ذلك. والسيارات 
الفنية  والعروض  األل��وان  هذه  وتعكس 
في  ب��روزًا  األكثر  البضائع  اليدوية  والحرف 
داخل  وبالتجول  المحلية.  جايبور  أس��واق 
المعروضة  البضائع  ستجد  جايبور  ش��وارع 
المليئة  الممرات  وكذلك  األك��ش��اك،  أم��ام 
المنتشرة  وال���ورش  المزدحمة  ب��ال��ب��ازارات 
جايبور  مدينة  وتشتهر  المدينة.  بوسط 
والبضائع  المتنوعة  الخشبية  بالمنتجات 
الحرف  مثل  العالية  الجودة  ذات  المحلية 
من  وغيرها  والحلي  والمنسوجات  اليدوية 
تشتهر  جايبور  مدينة  أن  وبما  المنتجات. 
ُمختلف  تعرض  التي  ال��رائ��ع��ة  بأسواقها 
أفضل  يلي  فيما  لك  وسُنقدم  البضائع. 
لتستمتع  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي  أس����واق  خمسة 

زيارتك. أثناء  باكتشافها 
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NEHRU BAZAAR 
A typical Rajasthani market, this one is the shoe 

hub of Jaipur, buzzing with tourists and locals 

alike. Home to innumerable shops selling the 

traditional Rajasthani footwear called jootis, the 

market is a must-visit for everyone, whether for 

the love of shoes or just the enchanting artistry. 

The shoes come in all kinds of delicate, elaborate 

embroideries. Available in leather, suede and 

other materials, they’re made in a whole variety 

of colours, but the more picky customers can 

select the shade they like and the shopkeepers 

polish it in that hue, on the spot. 

You can also buy bags, readymade garments, 

perfumes, trinkets, household items and other 

gift-worthy handicrafts. The products may be 

slightly over-priced, though, so do bargain. 

Insider’s tip: Rummage through the market to 

get some great deals on the iconic blue pottery. 

Turko-Persian in origin, the pottery is very 

popular in Rajasthan and some shops in the 

market are relatively under-famed gems, home 

to great collections.

بازار نهرو
جايبور.  في  األحذية  بيع  مركز  هو  نهرو  ب��ازار  أو  س��وق  ُيعد 
حٍد  على  المحليين  والسكان  بالسياح  السوق  هذا  ويمتلئ 
سواء. ويضم هذا السوق عددًا ال يحصى من المحالت التجارية 
التي تبيع أحذية راجاسثاني التقليدية التي ُتسمى “جوتيس”. 
وهذا السوق يستحق زيارة الجميع، سواء إذا كنت من ُمحبي 
الخصوص.  وجه  على  الصناعة  هذه  ُتحب  كنت  إذا  أو  األحذية 
المصنوعة  األح��ذي��ة  أن���واع  ال��س��وق جميع  ه��ذا  ف��ي  وُي��ع��رض 
هناك  ويوجد  رائع.  بشكٍل  والُمطرزة  الخيوط  أجود  باستخدام 
األحذية الجلدية المصنوعة من جلد الغزال وغيرها من المواد. 
اللون  اختيار  للعمالء  يتسنى  لكي  األحذية،  ألوان  تتنوع  كما 
المفضل لديهم.  وُيقدم أصحاب المحالت خدمة تلميع األحذية 

بنفس لونها في الحال.
والعطور  الجاهزة  والمالبس  الحقائب  شراء  أيضًا  ويمكنك 
في  المعروضة  اليدوية  الحرف  من  وغيرها  المنزلية  واألدوات 

هذا السوق.

يجب  الرائع،  األزرق  الفخار  شراء  في  رغبت  إذا  صائبة:  نصيحة 
أن تتجول في السوق لتحصل على أفضل العروض واألسعار. 
ويحظى  األصل،  في  فارسي  تركي  هو  الفخار  من  النوع  وهذا 
المحالت  بعض  وتعرض  راجاستان،  والية  في  كبيرة  بشعبية 
التجارية في السوق هذه المقتنيات الفخارية الرائعة بتشكيالت 

كبيرة.
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جوهاري بازار 
عن  جايبور، فضاًل  في  األسواق  أقدم  من  واحدًا  السوق  هذا  ُيعد 
ال��وردي،  المدينة  جوهر  تعكس  التي  األس��واق  أكثر  أحد  كونه 
وُيترجم  ال���وردي.  باللون  ُملونة  التجارية  محالته  فمعظم 
يشتهر  حيث  المجوهرات،  سوق  إلى  بالعربية  جوهاري  ب��ازار 
جميع  به  وستجد  المدينة،  في  للمجوهرات  سوق  أفضل  بأنه 

والجمال. الزينة  مستلزمات 
مجموعة  جوهاري  بازار  في  الموجودة  التجارية  المحالت  تبيع 
والذهبية  الفضية  التقليدية  ال��م��ج��وه��رات  م��ن  متنوعة 
والصناعية أيضًا. ومن األفضل أال يفوتك شراء عروض ُمجوهرات 
الكريمة  األحجار  أو  المصقول  الزجاج  من  المصنوعة  كوندان 
وُمجوهرات  الثمينة،  المعادن  أو  الخالص  الذهب  إليها  الُمضاف 
والذهب. ويمكنك  المصقول  الماس غير  المصنوعة من  بولكي 
بالمينا.  المطلية  “م��ي��ن��اك��اري”  ُم��ج��وه��رات  ع��ن  البحث  أيضًا 
بين  السوق  هذا  في  المعروضة  المجوهرات  أسعار  وتتراوح 
المستهلك،  متناول  في  التي  األسعار  إلى  الباهظة  األسعار 
بين  تتجول  أن  األفضل  ومن  الشراء.  أثناء  الحكمة  توخي  لذلك 

األسعار. أفضل  على  للحصول  الشراء  قبل  التجارية  المحالت 
جهاز  تبيع  التي  بالمتاجر  أيضًا  ج��وه��اري  ب���ازار  ويشتهر 
الهندية  الطويلة  التنانير  مثل  ال��زف��اف  وم��الب��س  ال��ع��روس 

وغيرها. القماش  وقطع  والساري،  التقليدية 
المطاعم  من  بالعديد  جوهاري  سوق  ويمتلئ  صائبة:  نصيحة 
وإن  اللذيذة،  بأطباقها  المشهورة  الحلوى  ومتاجر  المحلية 
تستحق  العطلة  لكن  الحرارية،  والسعرات  بالزيت  مليئة  كانت 

التجربة. هذه 

بازار سيره دوري
سيره  بازار  من  التسوق  إلى  المتاجر  نوافذ  من  التسوق  بعد 
الُمميزة  التقليدية  راجاسثاني  بضائع  وانتقاء  بُحرية  دوري 
في  بأكمله  اليوم  تقضي  أن  استعداد  على  تجعلك  التي 
واالنتقال  دوري  سيره  بازار  في  التجول  يمكنك  السوق.  هذا 
أفضل  من  مجموعة  ولمس  التجارية  والمحالت  األكشاك  بين 
الجدارية  والُمعلقات  الدمى  من  متنوعة  وأنواع  جايبور،  أَلِحَفة 
والفنية  الحرفية  المنتجات  جانب  إلى  نوعها،  من  الفريدة 
المدينة  قلب  في  الصاخب  السوق  ه��ذا  ويقع  التقليدية. 
السوق  تجعل  التي  الُمميزة،  المنتجات  من  العديد  ويضم 

التذكارية. الهدايا  لشراء  مثاليًا  مكانًا 
الشهير  ال���ري���اح”  “ق��ص��ر  زي���ارة  يمكنك  ص��ائ��ب��ة:  نصيحة 
الطريق  تحفظ  أن  يجب  لذلك  دوري،  سيره  ب��ازار  من  القريب 
عندما أيضًا  القصر  زي��ارة  لك  يتسنى  حتى  جيدًا  هناك   إلى 

بالجوار. تكون 

JOHARI BAZAAR
One of the oldest markets in Jaipur, it is also most reflective of 

the essence of the Pink City, with most of the shops painted in 

pink. Johari Bazar literally means jewellers market — needless 

to say this is a bauble bazaar like no other in the region, 

and will more than take care of all your ornamental needs  

and indulgences. 

Lying on either side of a long road, while the shops sell 

a variety of traditional jewellery in silver, gold as well as 

artificial bases, we highly recommend kundan and polki. The 

former is cut and polished glass or gemstones on pure gold 

or other precious metals while the latter is uncut diamonds 

on gold. Also look for minakari or enamel work jewellery: 

it is breathtaking. The price for everything ranges between 

exorbitant digits to relatively pocket-friendly numbers, so 

choose wisely. It’s always better to look around a few shops 

before zeroing in on anything.

Johari Bazar is also a good place to do Indian trousseau 

shopping — bridal lehangas (another variant of the 

traditional Indian long skirts), saris, cloth pieces and more.

Insider’s tip: The stretch is also lined with many local 

restaurants and dessert shops, famous for their delcious, 

albeit oil-drenched and calorie-laden, offerings, however, 

what’s a holiday without some cheat days,  so refuel yourself  

with a hearty meal for more retail therapy ahead.  

SIREH DEORI BAZAAR
From window shopping to actually picking up a host of 

traditional Rajasthani knick-knacks, you can easily spend 

the entire day in this market. Meander through the labyrinth 

of stalls and shops to lay your hands on some of the best 

Jaipur quilts, different kinds of puppets and unique wall 

hangings, among the usual art and craft products. The 

bustling marketplace, right in the heart of Jaipur, oozes 

with creativity, also making for a great place to buy gifts 

or souvenirs.

Insider’s tip: The famous Hawa Mahal is just across the 

road, so chalk your itinerary in a way that you can visit the 

palace too when in the area. Trying doing it before the 

shopping though, to avoid misplacing any bags or having to 

lug the market loot around.

فستجد حتماً حولك الصخب ومظاهر االحتفال 
في كل ركن من المدينة
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 هذه الصفحة: واألساور المحلية واألحذية 
التي تحظى بشعبية كبيرة بين 

السياح؛ الصفحة المقابلة: وهي امرأة 
ملبسة تقليديا العمل على الساري

KISHANPOLE BAZAAR
This market is known for its collection 

of the famous Jaipur tie-and-dye 

prints of bandhini and leheriya as 

well as bhandej textiles. From saris, 

scarves to traditional ghagra, cholis 

(blouses), and even pants, shirts, and 

tops — there is a deluge of colours, 

shades and prints, for men as well as 

women. You can also buy unstitched 

fabrics and get them custom-dyed in 

your choice of colour and pattern.

The market also has some great 

wooden furniture and souvenirs, 

boasting incredibly complex 

workmanship and great quality. 

Most of the stock — from jewellery 

boxes and decorative items to tables, 

chairs, sofas, cabinets and more — is 

exported to other countries, but is 

available for the visitors to buy from 

the shops too.

Insider’s tip: In Rangwalon ki Gali, you 

can watch the bandhini craftsmen at 

work — stirring big, steaming pots 

of colour, dyeing fabrics in many 

beautiful hues and the like.

كيشانبول بازار 
جايبور  أقمشة  ببيع  السوق  ه��ذا  يشتهر 
باندهيني  أقمشة  مثل  الُملونة  الشهيرة 
هذا  وي��ع��رض  أي��ض��ًا.  وبهانديج  وليهيريا 
ال���س���وق م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م���ن ال��س��اري 
واألوش���ح���ة وف��س��ات��ي��ن غ��اج��را ال��ُم��ط��رزة، 
المتنوعة  والقمصان  والسراويل،  والبلوزات، 
والنساء.  للرجال  والتصميمات  األلوان  في 
تفصيل  بدون  األقمشة  شراء  أيضًا  ويمكنك 
ويمكنك  لديك  المفضل  باللون  وصبغها 

ُتعجبك. التي  التطريزات  اختيار  أيضًا 
وُي���ب���اع ف��ي ه���ذا ال��س��وق أي��ض��ًا األث���اث 
باستخدام  ببراعة  المصنوع  الفاخر  الخشبي 
السوق  في  وُيعرض  جيدة.  أخشاب  نوعية 
باإلضافة  الزخرفية  المنتجات  من  مجموعة 
والخزائن  واألرائ��ك  والكراسي  الطاوالت  إلى 
بلداٍن  إلى  المعروضات  هذه  ر  وُتصدَّ وغيرها. 
من  بعضها  ش��راء  ل��ل��زوار  ُيتاح  كما  أخ��رى، 

أيضًا. التجارية  المحالت 
رانغوالون  زيارة حي  يمكنك  نصيحة صائبة: 
باندهيني  حرفيين  لمشاهدة  غالي،  كي 
ويصبغون  بالبخار،  األوان��ي  ُيلونون  وه��م 

المختلفة. الجميلة  باأللوان  األقمشة 
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CHANDPOLE BAZAAR
Famous for marble manufacturing, Jaipur 

also abounds in stunning souvenirs and 

other artworks made of the pristine 

white stone. And Chandpole bazaar 

is  your one-stop spot for all kinds of 

unique masterpieces. From perforated 

camels and elephants, palace miniatures, 

colourful pots, tiles and plates, to carved 

table tops, kitchen and bathroom ware 

and even statues and fountains — you 

will find everything marble-y here, and 

in a variety of colours and designs. Some 

shops even house the workshops inside, 

so you might be able to catch the artists 

live in action, painstakingly chiselling slabs 

of marble away.

Having had your fill of the white objet 

d’arts, you can even look around for other 

traditional handicrafts — carpets, turbans, 

showpieces and other quintessential 

Rajasthani memorabillia.

Insider’s tip: When in the vicinity, also 

drop by Khazanewalon Ka Rasta, a bylane 

in the market especially known for stone-

cut sculptures or moortis. Silwaton Ka 

Mohalla is another part of the marble 

bazaar that is worth visiting for more 

artistic products. 

شاندبول بازار 
أنها  كما  ال��رخ��ام،  بتصنيع  جايبور  مدينة  تشتهر 
الفنية  والمنتجات  الفريدة  التذكارية  الهدايا  تصنع 
بازار  وُيعتبر  األصلي.  األبيض  الحجر  باستخدام  األخرى 
تشاندبول هو المكان المثالي الذي يعرض جميع أنواع 
الُتحف والمقتنيات الفريدة من نوعها، بدايًة من تماثيل 
اإلبل المثقوبة والفيلة، والمنمنمات الملكية، واألواني 
المنحوتة،  الطاوالت  وحتى  واألل��واح،  والبالط  الرائعة، 
ومستلزمات المطابخ والحمامات والتماثيل والنوافير. 
الرخام  من  ُيصنع  ما  كل  السوق  ه��ذا  في  وستجد 
التجارية  المحالت  بعض  وتضم  متنوعة.  بتصاميم 
بإمكانك  سيكن  لذلك  ال��داخ��ل،  ف��ي  العمل  ورش 
على  وينقشون  ينحتون  وه��م  الحرفيين  مشاهدة 

ألواح الرخام.
المنتجات  صناعة  بمشاهدة  استمتعت  أن  بعد 
ت��ذك��ارات  ع��ن  البحث  يمكنك  البيضاء،  الرخامية 
والعمامات  السجاد  مثل  األخ��رى  الشهيرة  راجاستان 

وغيرها.
شاندبول،  ب��ازار  في  تكون  عندما  صائبة:  نصيحة 
يمكنك زيارة المنطقة المجاورة لكي تتعرف على سوق 
خازانيوالون كا راستا، الذي يقع في ممر صغير ويشتهر 

ببيع المنحوتات والتماثيل الحجرية. 

AIR ARABIA OPERATES 
7 DIRECT FLIGHTS 
TO JAIPUR FROM 
SHARJAH.

 العربية للطيران 
تسيير 7 رحالت مباشرة 
من الشارقة إلى جايبور
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Explore the scenic city of Trabzon

CROWN
TEXT BY SARAH LANE

A jewel in the

كتبت النص: سارة لين

الخالبة المناظر     اكتشف مدينة طرابزون ذات 

جوهرة
الممالك
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المشمسة،  ط��رب��زاون  ش��وارع  إل��ى  خرجنا   
إح����دى أك��ث��ر ال���م���دن ال��خ��اب��ة ف���ي ت��رك��ي��ا. 
رائعة  جولة  في  إبراهيم  صديقي  اصطحبني 
بالسير في  بدأنا  العريقة،  المدينة  تلك  داخل 
استمتعنا  حيث  وشارعها  وعبر  الطرقات 
ثم  الكيمينس،  موسيقى  إل��ى  باالستماع 
متراقصًة  األرض  وط��أ  ف��ي  أق��دام��ن��ا  أخ���ذت 
اآلالت  ن��غ��م��ات ه���ذه  ع��ل��ى  م��ذه��ل  ب��إي��ق��اٍع 
ال��ه��ورون  رق��ص��ة  ه��ن��اك  تعّلمت  الجميلة. 
جماعي،  بشكل  ت��ؤدى  شعبية  رقصة  وهي 
ساحل  ل��س��ك��ان  الشعبية  ال��رق��ص��ة  وه��ي 
له.  التابعة  الداخلية  والمناطق  األسود  البحر 
في  والملهمة  المميزة  األشياء  بعض  هذه 
إبراهيم  صديقي  أخبرني  ط��راب��زون.  مدينة 
ضاحًكا بأنه ال يزال أمامي الكثير لتعّلم تلك 
الرقصة، إذ هي ِسمة مميزة لمدينة طرابزون. 
رحلتك  تستهل  عندما  مذهل  أمر  من  له  يا 
بالموسيقى  باالستمتاع  المدينة  هذه  داخل 
التي  الرائعة  أنغامها  على  والرقص  الجميلة 
في  بالسير  جولتنا  استكملنا  ُتنسى.  ال 
والمناظر  الخّلابة  المظاهر  ذات  شوارعها 
شعبها  من  رائع  باستقباٍل  وحظينا  الرائعة، 
أمامنا  ي���زال  ال  ول��ك��ن  وال��م��ض��ي��اف،  ال���ودود 

طرابزون. خبايا  الستكشاف  الكثير 

 I missed a step, forgot to shimmy, 

bumped into my fellow dancers and at 

the end, simply came to a halt. My partner 

Ibrahim let out a hearty laugh, continuing 

to tap his feet to the ever-increasing 

tempo. “Don’t stop; keep moving, just 

go with the flow, and don’t forget to 

shimmy!” encouraged the musician on 

the kemence (a local stringed instrument 

of Turkey’s Black Sea region), as he 

stomped the beats with his foot. I gave 

it another try and after a few bumps 

and stepping on my neighbour’s foot a 

couple of times, I found a pattern to the 

movements. “I finally learnt the horon (a 

folk dance of the region),” I exclaimed 

with pride. Ibrahim butted in, drawing 

a full stop to my self-praises, “You still 

have to learn how to shimmy. That is 

the most important element in this form 

of  dance,” he added nonchalantly, as 

we walked out into the sunny streets 

of Trabzon, one of Turkey’s most 

picturesque cities. 

The city, 
located on 
the historic 
Silk Road, 
has been a 
melting pot 

of languages 
and cultures
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The best way to experience a 

new country or a city, I believe, is by 

interacting with its people, tasting 

the local cuisine, learning about the 

indigenous art forms and moving around 

like a local, sans the Internet. I could not 

have asked for a better way to begin 

my adventures in Trabzon than trying 

to dance the fast-paced horon, “Did you 

know the movements are said to have 

been derived from the shimmying of the 

anchovies, a speciality of the region?” 

said Ibrahim in a matter-of-fact voice 

as he savoured a forkful of the delicacy 

(called hamsi in Turkish), “In fact, 

Turkish people have no trouble finding 

an excuse to dance,” he chuckled.

With one foot in the past and the 

other in the present, Trabzon is called 

the hub of the Black Sea region. For 

centuries, the city, located on the 

historic Silk Road, has been a melting 

pot of languages and cultures. If local 

lore is to be believed, the famous Italian 

explorer Marco Polo visited the city in 

the 14th century.

الصفحة االفتتاحية: دير قديم في حديقة 
ألتندير الوطنية؛ الصفحة المقابلة: قرية وبحيرة 

أوزنغول؛ أعلى الصفحة: دير سوميا

على  للتعرف  طريقة  أف��ض��ل  أن  أعتقد 
مع  التفاعل  هي  جديدة  مدينة  أو  جديد  بلد 
والتعرف  المحلية،  المأكوالت  وتذوق  شعبه، 
كما  والتنقل  الشعبي،  الفن  أشكال  على 
يكن  لم  المحليين.  السكان  أح��د  كنت  لو 
لبدء  المثلى  الطريقة  عن  أسأل  أن  بوسعي 
كانت  إذ  ط��راب��زون،  مدينة  ف��ي  مغامرتي 
قال  ال��ه��ورون.  رقصة  هي  األفضل  الطريقة 
مأخوذة  الحركات  أن  تعلمين  “هل  إبراهيم 
ذلك  قال  وقد  األنشوجة؟”  سمكة  حركة  من 
لذيذة  تركية  أكلة  بتناول  يستمتع  وه��و 
يطلق عليها هامسي بالتركية. في الواقع ال 
إيجاد سبب  التركي صعوبة في  يجد الشعب 

للرقص”.
منطقة  محور  طرابزون  مدينة  على  يطلق 
الماضي  عبق  بين  تجمع  إذ  األس��ود،  البحر 
قرون  لعدة  المدينة  كانت  الحاضر.  وروع��ة 
كانت  كما  التاريخي،  الحرير  طريق  على  تطل 
المستكشف  زار  والثقافات.  للغات  بوتقًة 
في  المدينة  بولو  ماركو  الشهير  اإليطالي 

الرابع عشر. القرن 

Opening page: An ancient monastery 
in Altindere National Park; 
Opposite page: Uzungöl lake and 
village; Top: Sumela Monastery; 

تقع المدينة 
على طريق 

الحرير 
التاريخي، 

وكانت 
بوتقة للغات 

والثقافات
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فى هذة الصفحة: حدائق ذات مناظر طبيعية 
في أورتاهيسار بالقرب من طرابزون

In this page: Landscaped 
gardens in Ortahisar, 
near Trabzon
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My first stop was the Hagia Sophia, 

a restored 13th-century Byzantine 

church, “It is considered to be one 

of the jewels of the city,” pointed out 

Ibrahim, who also tripled as my host 

and guide. Built between 1238 and 1263 

AD, the structure is located close to the 

city’s centre. Look closely and you will 

be able to identify Georgian and Seljuk 

design influences. It was interesting to 

discover that both the wall paintings 

that adorned the edifice and the mosaic 

patterns on the floors, followed the 

Constantinople style of the time. “It 

was converted to a mosque after the 

Ottoman conquest in 1461. It is now the 

Ayasofya Mosque,” I was told.

One of the best places near the city 

that offers a glimpse of the country’s 

lush greenery is the Uzungöl Nature 

Park. It was declared a national park 

in 1989, read an information board at 

the site. And I could see why: the park 

boasts rich flora such as Eastern spruce, 

oak, mountain elm and silver birch trees, 

and stunning wildlife, which includes 

roe deer, marten, lynx, fox and several 

species of reptiles.

وهي  صوفيا،  آيا  هي  األولى  محطتي  كانت 
القرن  ف��ي  ترميمها  ت��م  بيزنطية  كنيسة 
الثالث عشر. أشار إبراهيم إلى أنها أحد جواهر 
م،   1263 و   1238 عام  بين  ُبنيت  التي  المدينة 
ويقع المبنى بالقرب من مركز المدينة. يمكنك 
البحث في الكتب وستتمكن من التعرف على 
وتصميم  الجورجي  بالنمط  المعمار  تأثر  مدى 
لاهتمام  المثير  من  ك��ان  ولكن  الساجقة. 
الصرح،  تزين  التي  الجدارية  اللوحات  اكتشاف 
في  اتبع  األرض��ي��ات،  على  الفسيفساء  ونمط 
الوقت.  ذلك  في  القسطنطينية  نمط  بنائها 
العثماني  االستعمار  بعد  صوفيا  آيا  تحولت 

إلى مسجد في عام 1461.
أفضل  من  واحد  المدينة  من  بالقرب  يوجد 
واألش��ج��ار  الخضراء  المساحات  ذات  األم��اك��ن 
تم  التي  الطبيعية،  أوزون��ج��ول  حديقة  وه��ي 
تضم   .1989 ع��ام  في  وطنية  حديقة  إعانها 
التنوب  ش��ج��رة  مثل  غنية  نباتات  الحديقة 
وأشجار  الجبلية،  والجبال  والبّلوط،  الشرقية، 
البرية  للحياة  وم��ظ��اه��ر  ال��ف��ض��ي��ة،  ال��ب��ت��وال 
والسنور  الغزالن  بعض  تضم  كما  الساحرة، 
من  والعديد  والثعالب  الدلق  وحيوان  البري 

الزواحف.
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The morning we set off for the Sumela 

Monastery, a 45 km drive (approx) 

from Trabzon, I had a kahvaltı (Turkish 

for breakfast) spread comprising 

cucumbers, tomatoes, briny olives, eggs, 

several types of cheese, and a generous 

helping of fresh bread, “This is what 

a traditional Turkish breakfast spread 

looks like. Dig in. Afiyet olsun (have a 

nice meal)!” Ibrahim beamed, taking a sip 

of piping hot çay (tea), “When in Rome, 

do as the Romans do,” I reminded myself 

and followed suit.

The sight of the Sumela Monastery, 

perched in a gravity-defying position on 

the face of a cliff 270 m above a deep 

gorge, was breathtaking. From the 

valley floor, where I was standing, the 

monastery appeared to float between 

the earth and sky. The stunning building 

is located in Altındere National Park, set 

amidst the fascinating geomorphologic 

formations of the Altındere Valley. 

According to a legend, one day, the 

Blessed Virgin Mary appeared in a vision 

to two Athenian monks and asked them 

to build a monastery in an isolated 

valley. “The exact year of construction is 

unknown but this monastery is one of the 

oldest in the world,” added Ibrahim. 

الذي  سوميا  دير  إلى  الصباح  في  انطلقنا 
طرابزون.  مدينة  عن  بالسيارة  كم   45 يبعد 
وهي  كاهفاليتي  وجبة  الفطار  على  تناولت 
وطماطم  خيار  عن  عبارة  تركية  إفطار  وجبة 
الخبز  الجبن مع  أنواع من  وزيتون وبيض وعدة 
أنه  يبدو  ما  “هذا  قائًلا  إبراهيم  ابتسم  الطازج. 
تناول  تم  تركيا”  في  التقليدية  اإلفطار  وجبة 
رشفة من الشاي الساخن. حّدثت نفسي قائلة 

تركية. أنِك مواطنة  لو  تصرفي كما 
 270 ارتفاعه  ج��رٍف  على  سوميا  دي��ر  يوجد 
الجاذبية،  لقوانين  متًرا فوق ممٍر ضيق متحدًيا 
ورائ��ًع��ا،  خيالًيا  هناك  م��ن  المنظر  يبدو  ل��ذا 
أنه  لو  كما  يظهر  مكاني  من  الدير  رأي��ت   إذ 
في  المبنى  يقع  والسماء.  األرض  بين  معلًقا 
التكوينات  وس��ط  الوطنية،  التندرة  حديقة 
التندرة،  ل���وادي  الرائعة  الجيومورفولوجية 
األيام  من  يوٍم  في  فإنه  األساطير  تروي  وكما 
من  الثنين  م��ري��م  ال��ع��ذراء  ال��س��ي��دة  ظ��ه��رت 
دير  بناء  منهم  وطلبت  األثينيين  الرهبان 
في واٍد معزول. وأضاف إبراهيم قائًلا “إن سنة 
األقدم  هو  الدير  هذا  لكن  معروفة،  غير  البناء 
التراث  تثري  تاريخية  أعجوبة  إنه  العالم”.  في 
إلى  شامًخا  يزال  ال  والذي  تركيا،  في  السياحي 
أنه موقع ذو أهمية تاريخية  وقتنا الحاضر، كما 

للسياح. رئيسية  جذب  ونقطة  وثقافية 

It’s up to 
the guest 
when they 
arrive, but 

it’s up to the 
host when 
they leave



airarabia.com
51

اس�����ت�����ط�����اع

الصفحة المقابلة: تل رائع؛  يسار: خبز 
طازج في مخبز محلي 

Opposite page: A beautiful 
hillside; Left: Fresh 
bread at a local bakery

AIR ARABIA FLIES TO 
TRABZON TWICE A 
WEEK FROM SHARJAH

 تسيير العربية للطيران 
رحالتين أسبوعيًا من 
الشارقة إلى طرابزون أماكن اإلقامة

فندق أوستا بارك
يقع على مسافة قريبة من البحر الميت 
ومتحف طرابزون. يوفر هذا الفندق إقامة 

مريحة وبأسعاٍر معقولة. تشمل الغرف 
خدمات الواي فاي المجانية والتلفزيون، 

باإلضافة إلى وجبة إفطار مجانية، مع توافر 
خدمة الغرف على مدار الساعة.

فندق زورلو جراند
يقع هذا الفندق الراقي على بعد 7 كم 
من مطار طرابزون، ويضم غرًفا فندقية 

أنيقة، مع أحواض جاكوزي، ومطاعم راقية، 
ونادي صحي، وحمام تركي، وصالة ألعاب 
رياضية. تتميز الغرف الفاخرة بخدمة الواي 
فاي المجانية، وتلفزيون بقنوات فضائية، 

باإلضافة إلى مرافق لتقديم الشاي 
والقهوة.

WHERE TO STAY
•  USTA PARK HOTEL
    Situated at a walking distance 

from the Dead Sea and the 
Trabzon Museum, this property 
provides a comfortable stay 
and is easy on the pocket. 
Room facilities include TV, 
free Wi-Fi and complimentary 
breakfast, and room service is 
available round the clock.

•  ZORLU GRAND HOTEL
    Located seven km from the 

Trabzon airport, this upscale 
property boasts elegant 
rooms, whirlpool tubs, refined 
eateries, health club, a Turkish 
bath and a gym. Plush rooms 
feature free Wi-Fi, satellite TV, 
and tea- and coffee-making 
facilities.
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Turkish people love their guests 

a tad too much. There is a local 

saying (which faintly reminds me of 

a popular song by an English music 

band): “It’s up to the guest when 

they arrive, but it’s up to the host 

when they leave.” Taking leave from 

Ibrahim’s family was an hour-long 

affair. First, there was a pleasant 

exchange of gratitude, which was 

followed by an intricate dance of 

bidding me farewell. The enchilada 

concluded with a round of warm 

hugs, blessing and promises to visit 

them again. “The next time you visit 

Trabzon, or any city in the country, 

begin to leave an hour before you 

actually wish to make it out the 

door,” smiled Ibrahim, as he waved 

me a final goodbye. 

كثيًرا  ضيوفه  التركي  الشعب  يحب 
وأنت  بالغربة  تشعر  لن  لذا  ويحترمهم، 
هناك  الكريم.  الشعب  هذا  أوساط  في 
لفرقة  بأغنية  تذكرني  شعبية  مقولة 
متروك  “األم��ر  وهي  إنجليزية  موسيقية 
ولكن  هنا،  إل��ى  يأتي  عندما  للضيف 
للمضيف”.  متروك  فاألمر  مغادرته  عند 
إذن  على  الحصول  في  صعًبا  األمر  كان 
البداية  إبراهيم. في  بالمغادرة من عائلة 
أعقبه  وبعده  للتحية،  تبادل  هناك  كان 
والدعاء  الدافئة  واألحضان  الوداع  عبارات 
والوعود بزيارتهم مرة أخرى. قال إبراهيم 
أو  ط��راب��زون  ت��زوري��ن  “عندما  مبتسًما 
رغ��ب��ِت  إذا  ال��ب��اد  ف��ي  أخ���رى  م��دي��ن��ة  أي 
فعليِك  محدد  موعد  في  المغادرة  في 
الموعد”.  هذا  من  ساعة  قبل  بالمغادرة 
االستمتاع  ف��ي  ك��ث��ي��ًرا  س��اع��دون��ي  لقد 
ولن  الجميلة،  المدينة  هذه  في  برحلتي 
حان  ولكن  أخرى.  مرًة  زيارتهم  في  أتردد 

اآلن وقت الرحيل. 

“األمر متروك 
للضيف عند 

وصوله، ولكن 
األمر متروك 
للُمستضيف 
عند مغادرته”

Top: A local souvenir shop أعلى الصفحة: متجر محلي للهدايا التذكارية



DID YOU KNOW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, Abu Dhabi, Ras Al 

Khaimah, Casablanca and Alexandria.

تعلم؟ هل 
وأبو ظبي  الشارقة  في  عمليات  مراكز  لديها  للطيران  العربية  أن 

واالسكندرية البيضاء  والدار  الخيمة  ورأس 

N O T  S U R E  W H E R E  W E  F LY ?  C H E C K  O U T  T H E  A I R  A R A B I A  N E T W O R K

// CORPORATE NEWS
// NETWORK MAPS
// CALL CENTRES

NEWS & ROUTES

ووجهات
العربية  وج��ه��ات  شبكة  راج��ع��وا 
للطيران الختيار وجهتكم المفضلة
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AIR ARABIA HITS AED 451 MILLION FIRST HALF 2022 NET PROFIT AS TRAVEL DEMAND RISES

AIR ARABIA REACTIVATES ITS
“FUN ONBOARD” PROGRAM

Air Arabia reported a net profit of 

AED 451 million for the first six months 

ending June 30, 2022, compared 

to AED 44 million registered in the 

corresponding first half 2021. More 

than 5.2 million passengers flew with 

Air Arabia between January and June 

2022 across the carrier’s five hubs, 

an increase of 131 per cent compared 

to the same period last year. The 

airline’s average seat load factor – or 

passengers carried as a percentage 

of available seats – increased by 11 

per cent during the first six months 

of 2022 and stood an average at 79 

per cent.

During the first half of the year, Air 

Arabia added 6 new aircraft to its 

fleet and expanded its network by 

launching 16 new routes across its 

hubs in the UAE, Morocco, and Egypt. 

Air Arabia’s Fun on Board program, which has been reactivated 

after the pandemic, aims at enhancing customer engagement 

on board through creating a memorable flying experience. 

The unique program encourages passengers onboard to share 

their talents such as singing, dancing or even performing. The 

little ones engage in drawing, face painting activities as well 

as training sessions on-board whereby after passing a simple 

quiz, the little ones will be announced as super cabin crew and 

will be given super cabin crew certificates which are signed 

by the flight pilot and cabin senior. Kids also get the chance 

to try on mini uniforms take pictures in!

بلغت  صافية  أرباحًا  للطيران"  "العربية  سجلت 
المنتهي  األول  النصف  خالل  دره��م  مليون   451

في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 44 مليون درهم 
 .2021 العام  من  األول  النصف  في  تسجيلها  تم 
قدمت  الجاري،  العام  من  األول  النصف  فترة  وخالل 
مسافر  مليون   5.2 من  ألكثر  خدماتها  الشركة 

أعادت العربية للطيران تفعيل برنامج "مرح على متن الطائرة" بعد 
توقفه بسبب الجائحة ،والذى يهدف إلى تعزيز مشاركة المسافرين على 
متن الطائرة وخلق تجربة ال مثيل لها.  ويحرص البرنامج الفريد من نوعه 
على تشجيع المسافرين المشاركة بمواهبهم: مثل الغناء والرقص وأداء 
حركات إستعراضية وتمثيلية. كما ينشغل الصغار بأنشطة الرسم على 
الورق والرسم على الوجوه، باإلضافة إلى جلسات تدريب سريعة على متن 
الطائرة حيث يتم تسمية بعض الصغار، بعد إجتيازهم إلختبار بسيط، 
أعضاء شرف طاقم الطائرة وسيعطون شهادات بذلك موقعة من كابتن 
الرحلة ورئيس طاقم الطائرة. كما يستطيع األطفال إرتداء مالبس طيارين 

بمقاسات األطفال وأخذ الصور بها.

العربية للطيران تعيد تفعيل برنامج
"مرح على متن الطائرة"

العربية للطيران تسجل أرباحًا صافية قدرها 451 مليون درهم خالل النصف األول من العام 2202

بارتفاع  الخمسة،  عملياتها  م��راك��ز  م��ن  انطالقًا 
من  االول  النصف  مع  مقارنة   131% نسبته  بلغت 
العام الماضي. كما شهد معدل إشغال المقاعد – 
نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – 
األولى من  الستة  األشهر  %11 خالل  ارتفاعًا بنسبة 
عدد  إجمالي  من   79% إلى  لتصل  الحالي  العام 

الكلي. المقاعد 
من  األول  النصف  خ��الل  الشركة  أضافت  كما 
أسطولها،  إل��ى  جديدة  ط��ائ��رات   6 ال��ج��اري  العام 
 16 إطالق  عبر  وجهاتها  شبكة  بتوسيع  ونجحت 
وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة اإلمارات 

والمغرب ومصر.
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أخ���ب���ار ال��ش��رك��ات

AIR ARABIA ABU DHABI MARKS
A MAJOR MILESTONE 

Air Arabia Abu Dhabi, the 

capital’s first low-cost carrier, 

celebrated its first millionth 

passenger at Abu Dhabi 

International Airport since 

it launched its operations 

in July 2020. The carrier 

has celebrated its second 

successful year of operations 

on July 14, 2022, having flown 

1,000,000 passengers on over 8,000 flights operating to 

26 routes out of its hub in Abu Dhabi International Airport. 

Air Arabia Abu Dhabi’s fleet grew over the past two year 

from just 2 Airbus A320 aircraft at launch to 8 new aircraft 

as of today with additional aircraft expected to join the 

fleet before year end.

أول  أب��وظ��ب��ي"،  "العربية  احتفلت 
منخفض  اق��ت��ص��ادي  ط��ي��ران  ش��رك��ة 
إنجاز  بتحقيق  أبوظبي،  مقرها  التكلفة 
مليون  رقم  المسافر  بنقل  تمثل  الفت 
بدء  منذ  وذل���ك  رح��الت��ه��ا،  متن  على 
عملياتها التشغيلية في يوليو 2020 
انطالقًا من مطار أبوظبي الدولي. وبعد 
احتفالها مؤخرًا  بمرور عامين على بدء 
"العربية  حّلقت  التشغيلية؛  عملياتها 
متن  على  مسافر  بمليون  أبوظبي" 

أكثر من 8000 رحلة إلى 26 وجهة من مركزها في مطار أبوظبي الدولي. 
و خالل العامين الماضيين، استطاعت الناقلة تعزيز عدد طائرات أسطولها 
اليوم.  جديدة  طائرات  ثماني  إلى   A320 إيرباص  طراز  طائرتين  مجرد  من 
إلى  الجديدة  الطائرات  من  المزيد  إلضافة  خططًا  الشركة  تمتلك  حين  في 

األسطول قبل نهاية السنة الحالية.

"العربية أبوظبي" تواصل تحقيق
إنجازات الفتة

"فالي أرنا" تكشف عن توسيع شبكة وجهاته بإطالق رحالت جديدة

“FLY ARNA” EXPANDS ITS NETWORK AND ANNOUNCES THE LAUNCH OF NEW DESTINATIONS
Fly Arna, Armenia’s National Airline, and 

a joint company between ANIF and Air 

Arabia Group, has started its operations 

early in July with its first commercial 

flight between Yervan in Armenia and 

Hurghada and Sharm el-Sheikh 

in Egypt following which, 

the airline launched two new 

destinations that have been 

added to Fly Arna’s growing 

network by connecting Yerevan 

to Moscow and Sochi in Russia. 

Fly Arna is working 

continuously on expending its 

network and soon will announce the 

launch of new routes while providing 

value-driven products and affordable 

onboard services, starting with the 

Airbus A320 aircraft cabin configuration 

that is designed to provide a generous 

seat pitch that customers on-board can 

relax during their flight. Customers can 

also enjoy a wide variety of delicacies 

varying from light snacks to sandwiches 

found on-board “Sky Café” 

menu at affordable prices. 

Additionally, tuning into a 

variety of free entertainment 

through the in-flight streaming 

service, “SkyTime”, which offers 

a wide selection of movies, TV 

shows as well as music and 

audio books.

األرمينية  الوطنية  الطيران  أرنا"، خطوط  "فالي  بدأت 
المصالح  "صندوق  بين  ما  المشترك  والمشروع 
للطيران"،  العربية  و"مجموعة  األرميني"  الوطنية 
من  يوليو  شهر  أوائ��ل  في  التشغيلية  عملياتها 
ما  المباشرة  رحالتها  أول��ى  بتسيير  الجاري  العام 
الغردقة  ومدينتى  يريفان  األرمنية  العاصمة  بين 
أضافت  ذلك،  أعقاب  وفي  مصر.  في  الشيخ  وشرم 
وجهاتها  شبكة  إلى  جديدتين  وجهتين  الشركة 

وموسكو س��وت��ش��ي  م��ن  ك��ل  إل���ى   المتنامية 
في روسيا.

ستعلن  التوسع،  لمواصلة  سعيها  ظل  وفي 
إلى  رح��الت  تسيير  عن  قريب،  وقت  في  أرن��ا"  "ف��الى 
بالقيمة  مدفوعة  خدمات  وتوفير  جديدة؛  وجهات 
ط��راز  م��ن  ط��ائ��رات  بتشغيل  اب���ت���داًء  ال��م��ض��اف��ة 
"إيرباصA320 "، والتى توفر  راحة إضافية للركاب 
أي  ف��ي  مساحة  المقاعد  أكبر  بأحد  نقلهم  عبر 

االستمتاع  للعمالء  يمكن  كما  اقتصادية.  مقصورة 
بتشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات 
خالل  من  المتناول  في  بأسعار  الطائرة  متن  على 
الطائرات  تزويد  كذلك  وتم  كافيه".  "سكاي  قائمة 
تايم"، وهي خدمة بث مجانية على  بخدمة "سكاي 
واسع  طيف  مشاهدة  للركاب  تتيح  الطائرة  متن 
من المحتوى الترفيهي يشمل مجموعة من األفالم، 

والمسلسالت والموسيقى والكتب الصوتية.
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HELPING HAND

 “Charity cloud” is a charity program 

launched in 2007 by Air Arabia Group 

in collaboration with the Sharjah Charity 

International, as part of Air Arabia’s 

corporate social responsibility. Charity 

cloud program focuses on providing 

quality education and healthcare in 

underprivileged communities around 

the world by raising funds through on-

board passenger donations.

The program has achieved 

international recognition for the 

difference it brought into the lives of 

children and community members. 

In 2016 “Charity Cloud” program 

won the award for ‘Corporate Social 

Responsibility Initiative of the Year’ at 

the annual Aviation Business Awards; 

one of the region’s most prestigious 

awards ceremony. 

Charity Cloud’s projects were 

expanding in many countries around 

the world, Air Arabia established a wide 

range of charity clinics in Jallaf, in Sudan, 

Warkabola in India, Botalam in Sri Lanka, 

Dar Sudan village in Yemen, Sohaj in 

Egypt and others. As well as paediatric 

clinic in Jessore in Bangladesh and 

Sakro Karachi in Pakistan. The clinics 

were equipped with upgraded facilities 

and were established to provide free 

medical treatments, routine checks and 

vaccinations by dedicated doctors and 

nurses supporting patients in the local 

community. Also, Air Arabia’s charity 

cloud program has established and 

equipped a maternity clinic in Kenya 

with the latest technology to serve 

patients. 

Moreover, Charity Cloud program 

is keen to provide quality education 

to children in need, hence many new 

schools were built in Warkabola in Sri 

Lanka, Kerala and Rajasthan in India, 

Bangladesh, and Kenya. As well as 

renovation of schools in Kathmandu in 

Nepal.

In addition to charity cloud’s projects 

was the establishment of a dialysis 

centre in Egypt, that has been equipped 

CHARITY CLOUD

Country Project

1 Sudan Charity Cloud Clinic

2 Sri Lanka Charity Cloud School

3 Nepal Charity Cloud School

4 India Charity Cloud School

5 Yemen Charity Cloud Clinic

6 Sri Lanka Charity Cloud Clinic

7 Sri Lanka Medical Center

8 Egypt Dialysis Center

9 Sri Lanka Charity Cloud Clinic

10 Turkey Autistic Children Training Center

11 Kenya Charity Cloud Clinic

12 Bangladesh Charity Cloud Clinic

13 Bangladesh
Charity Cloud Vocational 
Training Center

14 Bangladesh Charity Cloud School

15 Kenya Charity Cloud School

16 India Charity Cloud School

17 Egypt Charity Cloud Clinic

18 Pakistan Charity Cloud Clinic

19 Kenya Charity Cloud Maternity Hospital

with the latest technology, as well as 

modernizing the Kagithane Autistic 

training center in Istanbul, Turkey which 

hosts 100 students who are benefiting 

from its services.

Furthermore, Charity Cloud program 

is devoted to raise environmental 

awareness through partnerships with 

Bee’ah as well as setting campaign that 

serves the community such as small 

hearts campaign in Yemen where more 

than 50 children with heart problems 

received free treatment.

As an attempt to improve existing 

services and get more staff involved, 

Charity Cloud undertook several 

initiatives, in which volunteers from 

different departments in Air Arabia, 

went for school visits in India and Sri 

Lanka and orphanage visits in Bangalore, 

Nepal and Jordan to evaluate their levels 

of operations and spend the day with 

the students. Some visits included the 

commissioning of Water Supply facilities, 

which provide sanitary water supplies to 

the institutions as well as providing basic 

food, hygienic necessities, and warm 

clothes for winter. 
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ي�����د ال����ع����ون

خيرية  م��ب��ادرة  هي  الخير  سحاب  م��ب��ادرة   
للطيران في عام  العربية  أطلقتها مجموعة 
2007 بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية 

االجتماعية  المسؤولية  من  كجزء  الدولية، 
العربية  برنامج  يركز  للطيران.  العربية  لشركة 
الجودة  عالي  تعليم  توفير  على  للطيران 
المحرومة  المجتمعات  الصحية في  والرعاية 
جمع  خ��ال  م��ن  العالم  أن��ح��اء  جميع  ف��ي 
متن  على  الركاب  تبرعات  خال  من  األم��وال 

الطائرة.
الذي  بالفرق  دولًيا  اعتراًفا  المبادرة  حققت 
المجتمع.  وأف��راد  األطفال  حياة  في  أحدثته 
الخير"  "سحاب  برنامج  فاز   ،2016 عام  وفي 
االجتماعية  المسؤولية  "م��ب��ادرة  ب��ج��ائ��زة 
للشركات لهذا العام" في حفل توزيع جوائز 
وهي  للعام؛  اقتصادي  طيران  شركة  أفضل 
أحد أرقى حفات توزيع الجوائز في المنطقة.

العديد  في  الخير  سحاب  مشاريع  توسعت 
العربية  وأنشأت  العالم،  ح��ول  البلدان  من 
للطيران مجموعة كبيرة من العيادات الخيرية 
وورك��اب��وال  بالسودان،  الجاف  منطقة  في 
دار  وقرية  سريانكا،  في  وبوتاالم  الهند،  في 
في  سوهاج  ومحافظة  اليمن،  في  السودان 
األطفال  طب  عيادة  وكذلك  وغيرها.  مصر 
في جيسور في بنغاديش وساكرو كراتشي 
بمرافق  العيادات  تجهيز  تم  باكستان.  في 
الطبية  العاجات  لتوفير  زت  وُجهِّ متطورة، 
والتطعيمات  الروتينية  والفحوصات  المجانية 
متخصصين  وممرضات  أطباء  يقدمها  التي 
كما  المحلي.  المجتمع  في  المرضى  لدعم 
للعربية  التابع  الخير  سحاب  برنامج  ق��ام 
في  أمومة  عيادة  وتجهيز  بإنشاء  للطيران 

كينيا بأحدث التقنيات لخدمة المرضى.
توفير  على  الخير  سحاب  مبادرة  تحرص  كما 
وبناء  المحتاجين،  ل��أط��ف��ال  جيد  تعليم 
ووركابوال  في  الجديدة  المدارس  من  العديد 
الهند  في  وراجستان  وكيراال  سريانكا  في 
المدارس  تجديد  وكذلك  وكينيا.  وبنغاديش 

في كاتاماندو في نيبال.
تم  الخير،  سحاب  مشاريع  إل��ى  وباإلضافة 
تأسيس مركز لغسيل الكلى في مصر، وتم 

تطوير  عن  فضًلا  التقنيات،  بأحدث  تجهيزه 
مركز تدريب كاغيثاني للتوحد في إسطنبول 

بتركيا الذي يستفيد من خدماته 100 طالب.
لرفع  الخير  سحاب  برنامج  تخصيص  تم  كما 
الشراكات   خال  من  البيئي  الوعي  مستوى 
المجتمع  تخدم  حملة  إطاق  إلى  باإلضافة 
التي  اليمن  في  الصغيرة  القلوب  حملة  مثل 
طفًا   50 م��ن  ألكثر  مجانًيا  ع��اًج��ا  ُت��ق��دم 

يعانون من مشاكل في القلب.
بالعديد من  الخير  وقد قامت مبادرة سحاب 
وإشراك  الحالية  الخدمات  لتحسين  المبادرات 
متطوعون  قام  حيث  الموظفين،  من  المزيد 
للطيران  العربية  في  اإلدارات  مختلف  من 
وزيارة  وسريانكا،  الهند  في  مدرسية  بزيارات 
لتقييم  واألردن  ونيبال  بنغالور  في  األيتام  دار 
الطاب.  مع  يوم  وقضاء  العمل  مستويات 
مرافق  تشغيل  بدء  ال��زي��ارات  بعض  وشملت 
الصحية  المياه  إم���دادات  توفر  التي  المياه 
للمؤسسات، فضًا عن توفير المواد الغذائية 
والمابس  الصحية  والمستلزمات  األساسية 

الثقيلة لفصل الشتاء. 
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CALL CENTRE

 ONE OF THE MOST POPULAR DESTINATIONS IN ARMENIA, 
 IT IS OFTEN  DUBBED AS 'THE ARMENIAN SWITZERLAND' 

 DILIJAN, ARMENIA 

 ديليجان ، أرمينيا 
 واحدة من أكثر الوجهات شعبية في أرمينيا ، وغالًبا ما يطلق 

 عليها اسم "سويسرا األرمنية" 



AIR ARABIA 
INTERNATIONAL CALL CENTRES

مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

UAE – SHARJAH 
+971 6 5580000 

ABU DHABI 
+971 2 8153455

RAS AL KHAIMAH 
+971 7 2284177

BAHRAIN
1330 0555

KAZAKHSTAN - ALMATY
+ 7 727 317 31 11

QATAR- DOHA
+97444073434

KUWAIT
22254071

BELGIUM - BRUSSELS
0900 88010

CZECH REPUBLIC - 
PRAGUE
00420 233 312 618

EGYPT
16278

SUDAN – KHARTOUM
00249 183 746768 / 
00249 183 746769

MOROCCO – 
CASABLANCA
+212 80 2000 803

ARMENIA - YEREVAN 
+374 (60) 656666
 
AUSTRIA - VIENNA   
0900158801

SPAIN _ MADRID
807 299 517
AZERBAIJAN - BAKU
(012) 497 54 00

BANGLADESH - 
CHITTAGONG 
(031) 1713482193

BANGLADESH - DHAKA 
(02) 1730037750

FRANCE
0890002353

UKRAINE - KIEV
(044) 4906500

GEORGIA - SARAJEVO 
033-295-446 (447)

GEORGIA – TBILISI
(032) 2400040 

INDIA 
(022) 71004777

IRAQ – BAGHDAD
(01) 7725461180

IRAQ - BASRA
(040) 7725461179

ITALY
895 895 3311

AMMAN 
00 962 6 460 2222

LEBANON - BEIRUT  
(01)420942

NEPAL – KATHMANDU 
(01) 4434925/ (01) 
4430456

RUSSIA – MOSCOW 
+7 495 9375925

KSA  
920011969

SRI LANKA – COLOMBO 
(011) 5777999

OMAN – MUSCAT AND 
SALALAH
+96822847650

TURKEY – ISTANBUL 
(0212) 2415184

LONDON
0906 711 0009

PAKISTAN- KARACHI
021-35650967/332/335

ISLAMABAD
+92512894352

PESHAWAR
(091)111272242/ (091) 
915250090/ 91/ 92

SIALKOT
(052) 4603171 / 
72 / 73 / 74 / 75

LAHORE
(042) 35774167 / 68

FRANKFURT
+212802000803

NETHERLANDS - 
AMSTERDAM
0900 779 7790



Hot Beverages مشروبات ساخنة

Fresh Bakery مخبوزات طازجة

Black Tea
شاي أسود

Caramel Latte
التيه بالكاراميل 

Vanilla Cappuccino
كابوتشينو بالفانيليا

Mocha Cappuccino
كابوتشينو بالموكا

Green Tea
شاي أخضر

Nescafe
نسكافيه

EGP 25
KWD 0.5
SAR 5.0

EGP 25
KWD 0.5
SAR 5.0

EGP 30
KWD 0.5
SAR 5.0

EGP 35 | KWD 0.75 | SAR 5.0

Cheese Croissant
Fresh homemade croissant

كرواسون الجبن
كرواسان طازج محضر منزلياً

EGP 30 | KWD 0.5 | SAR 10

Chocolate Patte
Fresh homemade patte

باتيه الشوكوال
باتيه طازج محضر منزلياً

EGP 30 | KWD 0.5 | SAR 10

SkyCafé
Onboard menu

ساكي اكفيه
قائمة األطعمة 

G9_SkyCafe_Menu_Sep2022.indd   48 22/09/2022   4:29 PM



Hot Beverages مشروبات ساخنة

Fresh Bakery مخبوزات طازجة

Black Tea
شاي أسود

Caramel Latte
التيه بالكاراميل 

Vanilla Cappuccino
كابوتشينو بالفانيليا

Mocha Cappuccino
كابوتشينو بالموكا

Green Tea
شاي أخضر

Nescafe
نسكافيه

EGP 25
KWD 0.5
SAR 5.0

EGP 25
KWD 0.5
SAR 5.0

EGP 30
KWD 0.5
SAR 5.0

EGP 35 | KWD 0.75 | SAR 5.0

Cheese Croissant
Fresh homemade croissant

كرواسون الجبن
كرواسان طازج محضر منزلياً

EGP 30 | KWD 0.5 | SAR 10

Chocolate Patte
Fresh homemade patte

باتيه الشوكوال
باتيه طازج محضر منزلياً

EGP 30 | KWD 0.5 | SAR 10
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نباتي

Vegetarian

 Wraps & Sandwiches
لفائف وسندويشات 

Chicken Breast
Marinated grilled chicken 
breast with julienne sliced 

onion and B.B.Q sauce 
served in ciabatta bread

الدجاج المشوي

صدور دجاج متبلة مع شرائح 

البصل وصلصة الباربيكيو تقدم 

فى خبز الشيباتا

EGP 80 | KWD 1.50 | SAR 20

Chicken Shawarma
Slices of chicken 

shawarma with peppers 
and onion in Syrian bread

شاورما الدجاج

شرائح شاورما الدجاج مع 

الفلفل والبصل وصلصة 

الكاتشب. تقدم في خبز سوري

EGP 70 | KWD 1.25 | SAR 15

EGP 70 | KWD 1.25 | SAR 15

Beef Kofta
Grilled beef kofta with 
tahini salad served in 

Syrian bread

كفتة اللحم

كفته لحم مشوية مع سلطة 

الطحينة تقدم في خبز سوري

Turkey Cheese 
Slices of turkey cheese 
with lettuce served in 

fresh bread

الجبنة التركي

شرائح الجبن التركي مع الخس 

تقدم فى خبز طازج

EGP 35 | KWD 0.75 | SAR 10
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Hot Meals وجبات ساخنة

Oriental Beef Kebab 
With Rice

Oriental beef kebab 
served with white rice and 

vegetables sauteed

كباب شرقي مع األرز

كباب شرقى يقدم مع األرز 

األبيض والخضار السوتيه

EGP 110 | KWD 2 | SAR 25

EGP 110 | KWD 2 | SAR 25

Fettah Beef 
Shawarma

Slices of beef shawarma 
served with oriental 

rice, raisins and toasted 
almond

فتة شاورما اللحم

شرائح شاورما اللحم تقدم 

مع أرز شرقى بالزبيب واللوز 

المحمص

EGP 100 | KWD 2 | SAR 20

Grilled Chicken 
With Mushroom 

Sauce
Grilled chicken breasts 
served with mushroom 
sauce and pasta with 

tomato sauce

دجاج مشوى مع 

صلصة الفطر

صدور الدجاج المشوية تقدم 

مع صلصة الفطر ومكرونة 

بصلصة الطماطم

EGP 110 | KWD 2 | SAR 25

Shish Tawook With 
Potatoes

Grilled shish tawook 
served with mashed 
potatoes mixed with 

rosemary herbs

شيش طاووق مع 

البطاطس

شيش طاووق مشوي يقدم 

مع البطاطس المهروسة 

بأعشاب الروزماري
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Snacks وجبات خفيفة

Oreo Biscuits  بسكويت أوريو

EGP 25 | KWD 0.5 | SAR 5.0

Shorty Biscuits  بسكويت شورتي

EGP 25 | KWD 0.5 | SAR 5.0

Chipsi Forno  شيبسي فورنو 

EGP 20 | KWD 0.5 | SAR 5.0
Chocolate Bars  ألواح شوكوال

EGP 35 | KWD 0.75 | SAR 10

Assorted Noodles  نودلز بنكهات متنوعة

EGP 35 | KWD 0.75 | SAR 10
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Still Water  مياه معدنية 

Cold Beverages مشروبات باردة

Cabin Service خدمة المقصورة

Soft Drinks  مشروبات غازية 

EGP 25 | KWD 0.5 | SAR 5.0

Blanket  بطانية 

EGP 175 | KWD 3 | SAR 40

Pillow  وسادة 

EGP 80 | KWD 1.5 | SAR 20

Juhayna Juice  عصير جهينة 

EGP 20 | KWD 0.5 | SAR 5.0

EGP 20 | KWD 0.5 | SAR 5.0
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