Royal roads
Jaipur captivates its visitors with
majestic forts and picturesque palaces

48 hours in prague
The city is dotted with medieval
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BAHRAIN INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL, bahrain

This annual extravaganza brings together composers and music aficionados from across the world

1

The festival is organised by the
Bahrain Authority for Culture and
Antiquities

2

Performances will include classic
orchestral compositions, classical
Arabic and fusion music

3

The Bahrain National Museum will
host the festival from October 18
to 27

Events

events
calendar

October 16 - 22

International Horse Show

October 12

Amman Marathon

October 24 - 28

Jodhpur RIFF

October 5 - 14

Where: Istanbul,
Turkey

A still from the movie In the Fade

This much-awaited
film festival will
screen movies
competing at the
Canes Film Festival
including In the
Fade, The Beguiled
and Jupiter’s Moon.
www.filmekimi.iksv.
org

Where: Amman, Jordan
This race consist of a marathon (42.1 km), a
half marathon (21 km) and a 10 km run. A children’s race (10 km) will be held on October 5.
www.runjordan.com

Representational image only

PHOTO: facebook.com

Filmekimi festival

Where: El Jadida, Morocco
This unique equestrian event draws thousands of
visitors every year. It also features competitions,
contests and seminars.
www.visitmorocco.com

Where: Rajasthan, India
Held in the majestic Mehrangarh Fort, this
festivals brings together the best folk artistes
and performers from all over the world.
www.jodhpurriff.org

October 12 - 13

GDG DevFest 2018

October 13 - 21

October 28 - November 3

Kremlin Cup

ReAnimania International
Animation Film Festival

Till October 2

Where: Moscow, Russia

Where: Abu Dhabi, UAE

Catch top tennis players of the world compete
for the winning trophy. Last year tennis icon Maria
Sharapova participated in the tournament.
www.kremlincup.ru

Meet renowned Emirati authors, participate in a
reading game, attend educational activities and delve
into a world of books at this fair.
www.adbookfair.com
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Representational image only
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Representational image only

Al Ain Book Fair

Where: Lviv, Ukraine

Where: Yerevan, Armenia

This festival brings together the brains who shape the
future of Android, Web and Cloud technologies for
two days of sessions, workshops and networking.
devfest.gdg.org.ua

This festival honours animators, painters and
cartoonists from around the world and also
conduct workshops and masterclasses.
www.reanimania.com

11

airarabia.com

SNAPSHOT

1

2 Ways

to explore
stunning
clock towers

MINUTE
GUIDE TO

1
Saviour gate
tower, Moscow,
Russia
Installed in 1850s,
the clock occupies
three of the tower’s
10 level. Every
15 minutes, its
melodic chime
reverberates across
Red Square.

2
Abraj al-Bait,
Mecca,
Saudi Arabia
Located on the
top of a 76-storey
building, the clock
has an observation
deck at its base
that offers
sweeping views of
the city.

dead sea
in jordan

Focus on

Chris Hemsworth
NEW RELEASE – Hemsworth stars in Bad
Times at the El Royale, a story about seven
strangers who give a shot at redemption in
the course of one fateful night.

THE QUOTE – “Growing up, my parents
were my heroes, in the way they conducted
their lives.”

TRIVIA – Before he
became popular
as Marvel’s Thor,
Hemsworth
took part in the
Australian version
of the TV show
Dancing With
The Stars.

You do not need
to know how to
swim if you want
to enjoy the tepid
waters of the Dead
Sea. The water,
exceptionally rich
in saline, will keep
you afloat. The
mud surrounding
the Dead Sea has
health benefits
too. It is proven
to rejuvinate,
revitalise and
provide relief to
the skin. Located
431 m below sea
level, it is also
called the
lowest place
on earth.

DAY IN
HISTORY
October 25,
1881
birth of
pablo picasso
One of the greatest
and most-influential
artists of the 20th
century, Pablo Picasso was a Spanish
expatriate painter,
sculptor, printmaker, ceramicist,
and stage designer.
Along with famous
artist Georges
Braque, Picasso created Cubism, visual
arts style of the 20th
century. He held his
first exhibition when
he was just 13 years
old with the help of
his father José Ruiz
Blasco.

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

Travel App

Heart Reef, Australia
The Heart Reef, in the Great Barrier Reef of the
Whitsundays (a group of islands) in Queensland,
Australia, is a stunning composition of coral that has
naturally formed into the shape of a heart. Located in
Hardy Reef, this breathtaking formation was discovered
in 1975 by a local pilot. The best way to experience this
reef is from the air on board an aircraft, as visitors are
not allowed to snorkel or dive in the vicinity due it’s
protected status.
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RunGo
Staying fit durting
travelling has never
been easier. This app
contains more than
1,00,000 running
routes across the
world and comes
with a built-in audio
visual direction
software. The app
also tracks running
stats such as time,
speed, elevation
and distance.

12 hours

City Stopover: Beirut
EXPLORE
National Museum
of Beirut
The museum offers a
magnificent overview
of Lebanon’s history
and the civilisations
that impacted the
country’s culture.

RELAX
Luna Park
The highlight of this
amusement park
is the giant ferris
wheel which offers
a stunning view
of the city from
the top.

SEE
Pigeon Rocks
Jutting out of the
azure waters of the
Mediterranean Sea,
the stunning Pigeon
Rocks are a sight
to behold from the
city’s corniche.

SHOP
Beirut Mall
Boasting international
apparel brand stores,
a food court and an
indoor adventure park,
this mall is a one stop
shop for both locals and
tourists alike.

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

The Read
Berta Isla by
Spanish novelist
Javier Marías,
which tells the
story of a top
secret agent,
releases on
October 4.

MUSIC PLAYLIST Popular artist Elvis Costello is back with
his latest album Look Now, which features his his longtime
backing band The Imposters. Ahead of the release on
October 12, Costello has released two tracks from the album:
Under lime and Unwanted number.
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airarabia.com

Point of view

room Service

silvertips Munnar
Kerala, India
This unique cinema-themed resort is located on the grounds
where the iconic Pankajam Theatre, believed to be the first
full-fledged cinema hall in Munnar, once stood. Every nook
and cranny of the resort celebrates cinema: while the lobby
celebrates the historic Hindi movie, Mughal-e-Azam, the
decor and props in the coffee shop celebrates The Sound of
Music. .
The Silver Tips, Munnar, Idukki District
T: +91 486 5230238
www.silvertipsmunnar.com

hotel Pelirocco
brighton, United kingdom

Live like
a star

Themed like a cabin in the Death Star (the space
station from the Star Wars movie franchise), the
Lord Vader’s Quarters is one of the most popular
attractions of this property. The room, replete with
portraits of Luke Skywalker and Princess Leia,
features bunk beds, a galaxy mural on the ceiling and
memorabilia from the movie including a lightsaber
and a Darth Vader costume.
10 Regency Square, Brighton
T: +44 (0) 1273 327 055
www.hotelpelirocco.co.uk

Aloft City Centre Deira
Dubai, uae

Live the dream

This property is for the true blue cinephile.
It features 304 loft-inspired rooms and four
themed suites inspired by Hollywood, super
spies, Bollywood and a Dubai superhero. The
Marvel-themed suite, however, is one of the
most sought after ones here. The property,
directly connected to the City Centre Deira mall,
also boasts an outdoor movie theatre and an
infinity pool.

Call the
shots

Check out these stunning movie-themed suites and rooms on your
next holiday
14
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Baniyas Road, Deira 8th Street, Deira, Dubai
T: +971 4 210 3333
www.marriott.com
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Interview

The right notes
Ukranian pianist Dinara Klinton believes that music is about creating
magic that can touch a listener’s soul

Who taught you to play the piano?
My initial training was under Regina
Horowitz, the sister of renowned
Russian-American pianist Vladimir
Horowitz. Since then, I have studied
under some of the most talented
pianists in the world such as Eliso
Virsaladze and Dina Parakhina.

For pianist Dinara Klinton, music is not
just about the compositions, notes
and rhythms. It is also about creating
magic that can touch a listener’s soul.
“A musician also needs to have a
comprehensive knowledge about the
art, its various styles, history and lives
of composers,” she says.

» What inspired you to learn the
piano and pursue it as a career?
Music is in my blood as my mother is a
piano teacher. I have often been told
that the sound of the piano worked
best to calm me down as a baby. I was
so fascinated with the sound that I
started playing the instrument as soon
as I was able to stand. By the age of
three I could play the melodies I heard
on TV. My mother recognised my
talent and took me to a music class.

» Which musicians do you look
up to?
I look up to all my teachers as without
them, I would not have become who
I am today. Russian pianists such as
Vladimir Krainev, Emil Gilels, Vladimir
Horowitz and Grigory Sokolov, and
international pianists such as Martha
Argerich, Stephen Kovacevich and
Andras Schiff inspire me.

appeals to a wide audience of
different ages and varying knowledge
of western classical music. The
masterpieces - Etudes by Chopin
are played alongside the screening
of two animated films - Magic Piano
and The Chopin Shorts. Compared
to a regular recital, these visuals
enhance a listener’s experience. Music
is an essential part of any cinemaviewing experience as it elevates
our perception of the virtual world
and the emotions projected on the
screen. Earlier, silent films were often
accompanied by a piano. The concept
of Cinema in Concert is quite similar,
except that in this context, the film is
created around the compositions.

classical composers.
I fell in love with Mozart’s compositions
when I was five years old. When I
turned seven, I grew passionate about
the compositions of Frédéric Chopin,
especially his posthumous work
Nocturne in C-sharp minor. It always
pulls at my heartstrings. I am also
fond of Franz Liszt’s works. I really
cannot choose one composer, they
are all masters of the art.

» How do you ensure that the music
does not overpower the visuals?
The movie and the music are entirely
independent. Honestly, when I first
collaborated for the concept, I feared
that the visuals would overpower the
music because animated films are a
form of entertainment that is enjoyed
by a much wider audience. So, during
such performances, I try to ensure
that the music always takes first
place. More so, if it is a composition as
beautiful as Chopin’s Etudes.

» Tell us about the concept of
Cinema in Concert, that you have
recently been a part of.
It is a very unique concept that

Inset: Dinara Klinton; Opposite page:
The artiste at various events

» Tell us about your favourite

DESTINATIONS
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DISCOVER
ESCAPE
EXPLORE
experience

petra, jordan

This great ancient city is a treasured UNESCO World Heritage Site

1

This vast city is carved into a
rock face by the Nabataeans,
the ancient Arabs

2

Petra was rediscovered by Jean
Louis Burckhardt in the 19th
century

3

It was an important junction for
the silk, spice and other trade
routes

Discover

Russia’s crowning

glory

Dotted with imposing palaces and stunning drawbridges, St Petersburg
was once the spectacular capital of the Romanov dynasty and the
first modern city of the country
text by Katherine Beckett
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explore

My first tryst with St Petersburg was
through Fyodor Dostoevsky’s novels.
The Russian author described the city
in not one but several of his works:
Notes from the Underground and Crime
and Punishment, being two of the best
examples. But one line from Notes
from the Underground has always
stayed with me: “... St. Petersburg,
the most abstract and intentional city
on the entire globe.” So, the tingling
sensation I had in the tip of my fingers
and toes, as the glass gates of the
Pulkovo International Airport in St
Petersburg swung open, was justified! I
had reached the city I had only, till then,
read about and seen images of. And I
could not wait to begin my adventures
there, starting the next day.
I am a prepared traveller – not in
terms of chalking out an itinerary but in
terms of learning as much as possible
about the place and its attractions
before I actually arrive. I had learnt that
the city was thoughtfully conceived by
Tsar Peter the Great and was designed
as a display of the growing status of
imperial Russia in the world. But it was
under the rule of the Tsar’s successors
that several architectural marvels were
added to the city’s skyline by some of
Europe’s finest architects. Gradually, St
Petersburg not only grew to become
the capital of the imperial Romanov
dynasty but also Russia’s first true
modern city.
Bright eyed the next morning I set
off to explore the city. And as advised
by the friendly cafe owner where I
had a hearty breakfast of fresh-fromthe-oven rye bread and sausage,
accompanied with a piping hot cup
of tea, I headed to the Church of the
Saviour on the Spilled Blood. It is okay if
you mistake this tourist attraction with
the St Basil’s Cathedral in Moscow’s Red
Square. I did too. But as I inched closer
to this fine example of 18th century
Russian architecture I noticed the
differences – the golden and mosaic
domes and a Persian-style arch. It is
said that the church is so lavish that not
only took 24 years complete it but also
exceeded the construction budget. The

Discover

St Petersburg was Russia’s
first true modern city
church is a marvel in itself, but it was the
700 sq ft mosaic decoration inside that
took my breath away.
An eight-minute walking distance
away is the imposing Grand Palace.
Never in my wildest imagination could I
have envisioned the palace of Peter the
Great to consist of just 30 rooms. But
this one was! This modest palace was
turned into spectacular masterpiece of
Baroque art by noted Russian architect
Bartolomeo Francesco Rastrelli for the
Tsar’s daughter, empress Elizabeth, in
the 18th century.
Located close by is the Russian State
Pushkin Academy Drama Theater,
famously known as the Alexandrinsky
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Theater. Believed to be the oldest
national theatre in Russia, it was
founded on August 30, 1756. Over the
years, the theatre has hosted thousands
of plays – right from the classic works
by Russian playwrights such as
Alexander Griboyedov and Alexander
Ostrovsky to Anton Chekhov. And I
consider myself lucky to have been
able to catch a magical performance of

Opening page: An aerial view of St
Issac’s Square; This page: The Church
of the Saviour on the Spilled Blood;
Opposite page top: Interior of St
Issac’s Cathedral; Opposite page bottom:
Catherine Palace

Where to Stay
The State Hermitage
Museum Official Hotel
A restored 1830s’ mansion,
this five-star property
embodies the spirit of the
original Hermitage Museum.
It is centrally located,
surrounded by its namesake
museum and many upscale
dining and shopping options.
Kempinski Hotel
Moika 22
The hotel is historic in its own
right as it dates back to 1853
when it was first used as an
aristocratic residence. Today
it’s a gorgeous property that
reflects the elegance, beauty
and culture of St Petersburg.
The service is just as nice,
making it a great overall
experience.
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explore
Discover

The Nutcracker at this iconic theatre.
A two-act ballet, its original music
was scored by the renowned Russian
composer Ilyich Tchaikovsky.
One of the most stunning and open
spaces in the city is the Palace Sqaure,
also referred to as the Dvortsovaya
ploshchad. The area was planned
and realised by Carlo Rossi, an Italian
neoclassicist architect between 1819
and 1829. The 47.5 m high Alexander
Column, located here commands
attention. Considered to be one of
the tallest of its kind in the world, this
column was designed by Auguste
de Montferrand, a French architect.
Attractive as the structure was, I was
more inclined to feast my eyes on the
breathtaking Winter Palace, located
on the northern side of the square. A
brilliant structure of mint green and
pristine white with golden-bordered
columns and arched windows, this
palace is a stunning example of the
Baroque style used in mid 18th-century
Russian art. This palace, which served
as the
imperial residence for 150

Where to Eat
Literary Cafe
Serving an eclectic variety of
Russian and European cuisines,
this is an up-scale restaurant
that operates till midnight.
Legend has it that famous
Russian poet Alexander Pushkin
had his last meal in 1837.

GettyImages

Erivan
This quaint restaurant is known
to serve some of the best fish
and quail preparations in the
city. From charcoal grilled
sturgeons to trouts and tiger
shrimps, you will be spoilt for
choice here. Do not forget to
sample Lobio (a dish prepared
with red kidney beans stewed in
tomato sauce with olive oil and
aromatic spices).
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Opposite page top: A beautiful park in
the city; Opposite page bottom: The
Nevsky Prospect street; This page: A
tourist boat on Griboedov Canal

GettyImages

Air Arabia flies
to Moscow. St
Petersburg is
approximately 8
hours away by road

years, is today a museum that displays
its grandiose halls, vast collection of
antiques from around the world and
a stellar collection of paintings from
Europe, along with sculptures and other
works of art. Do not forget to catch a
glimpse of the row of beautiful statues
that line the rooftop.
The
Winter
Palace
is
also,
interestingly, one part of the five
expositions of the State Hermitage
Museum, the others being the Small
Hermitage, Old Hermitage, New
Hermitage and the Hermitage Theatre.
The exhibits, said to be the largest
in the world, offers a comprehensive
view of the history of Western and
European art. I had read about the State
Hermitage Museum and its outstanding
exhibits but both Google and a local
travel brochure failed to justify the
magnitude of the area in words. It
would take years to truly appreciate the
exhibits in its entirety! The highlights
of the collection, however, include two
paintings by Leonardo da Vinci and a
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sculpture by Michelangelo, that cannot
be found anywhere else in Russia.
The exhibits also boast the largest
collection of paintings by famous Dutch
artist Rembrandt Harmenszoon van
Rijn, outside the Netherlands.
St Petersburg is also referred to as
the Venice of the North owing to its
elegant canals and several waterbodies
including the mighty rivers, Neva and
Moyka. And I wrapped up my solo trip
in this magical city with a leisurely night
cruise along the Neva river. It gave me a
glimpse of the popular attractions I had
missed during the day, such as Peter
and Paul Fortress, Spit of Vasilyevsky
Island, Marble Palace, Aurora cruiser,
Summer Garden and Winter Grove.
And as we passed under the famous
Trinity Bridge, one of the most scenic
drawbridges on the river, I could not
stop but wonder how seamlessly this
city intertwines its imperial past and its
heritage with modern day technology.
One visit to this city can never be
enough!

Escape

The beauty of
Bahrain

A charming confluence of tradition and modernity,
the kingdom’s capital Manama is full of colourful markets
and stunning natural landscapes
text by Aruna Rathod
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teak from India, which was carved
by Bahraini craftsmen. The worship
area can accommodate almost 7,000
devotees.
To get a feel of the country’s
history, culture and art, a visit to the
Bahrain National Museum is a must.
The museum, housed in a postmodern building, displays a stellar
collection of objects and artefacts
that document almost 6,000 years
of the nation’s development. The
exhibition complex consists of four
halls: one devoted to archaeological
finds from the ancient civilisation
of Dilmun, two halls displaying the
culture and lifestyle of Bahrain’s
pre-industrial past, and the fourth
showcases natural history, focussing
on the natural environment and
featuring specimens of Bahrain’s flora
and fauna.
Located at a stone’s throw away is
another jewel in the crown of the city
– the Bahrain National Theatre. The
building, which houses the theatre,

GettyImages

A trading empire of the ancient world,
the kingdom of Bahrain today is an
amalgamation of the traditions of the
Gulf regions and the contemporary
way of life. From historic forts and
places of worship, which date back to
hundreds of years, to traditional crafts
and souqs for shopping, this dynamic
and diverse country has much to
offer its visitors. Manama, its capital,
is a delightfully cosmopolitan city
dotted with sprawling air conditioned
shopping arcades and stunning sky
scrapers. But it is the city’s warm and
welcoming soul that attracts tourists
and travellers from far and wide.
When in Manama, it is imperative
visit is the Al Fateh (Fatih) Mosque,
considered to be the largest of its
kind in Bahrain. Built in 1987, the
mosque is named after Shaikh Ahmed
Al Fateh. It is believed that the marble
used in the construction was bought
from Italy, the glass from Austria and

GettyImages

Escape

Opening page: The stunning city skyline;
Opposite page top: The Al Fateh(Fatih)
Mosque; Opposite page bottom: Light
display in the Al Fateh(Fatih) Mosque;
This page left: Bahrain World Trade
Centre; This page right: The Pearl
Monument, a landmark in the city
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Escape

Air Arabia operates
21 flights per week
to Bahrain

is a marvellous work of architecture.
Spread over almost 12,000 sq ft, this
theatre is said to be the third largest
of its kind in the Middle East. What’s
more interesting about this space is
its number of seats – 1001, a homage
to One Thousand and One Nights,
the popular collection of Middle
Eastern folk takes (also called the
Arabian Nights).
A popular tourist site in Manama
is the Qal’at al-Bahrain (or Bahrain
Fort), a UNESCO World Heritage
Site, the. It is an artificial mound, on
top of which is located a remarkable
Portuguese fort. If history is to be
believed, this site was the capital of
Dilmun, considered to be one of the
most important ancient civilisations

The Qal’at al-Bahrain is
a UNESCO World
Heritage Site

WHAT TO EAT
For an authentic Bahraini culinary
experience, a meal at the Haji
Gahwa in Manama is a must.
Authentic Bahraini home cooked
food such as machbous and meat
grills, with sides of salads and
fruits can be had here.
Those craving Japanese food can
check out Kei. From an eclectic
variety of maki rolls, teppanyaki
and sushi preparations, this
restaurant has been serving
authentic Japanese cuisine in
Bahrain since 1981.
To be in Manama and not try
fish would be a crying shame.
Head to the popular Fish House
restaurant, where the menu
boasts different fish preparations
each day, based on the day’s
fresh catch.

This page top: A display at the Bahrain
National Museum; This page bottom:
Tourists at the Al Khalifa Stables;
Opposite page: A tourist in Manama
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of the region. The Manama Souq,
located in the heart of the city, is any
traveller’s (and every local’s) best bet
to buy a wide variety of local products
including spices, fabrics, kaftans,
handicraft products, souvenirs, dry
fruits, nuts and many more similar
commodities. The entrance to the
souq is a popular tourist attraction in
itself. The Bab Al Bahrain, also called
the ‘Gate of Bahrain’, is said to have
been built by the British in the 1940s.
One can also visit the Manama Central
Market, which is famous for fresh fruits
and vegetables.
Another
not-to-be-missedattraction near Manama is the
Tree of Life. A natural marvel, this
mesquite tree is believed to be 400
years old and looks quite impressive,
standing in the middle of a desert-like
landscape against a clear blue sky.
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What’s baffling, however, is the tree’s
water source as no aquifers are known
to exist around or near the tree’s
location. How the tree replenishes
itself in that arid landscape is
a mystery!
If you are an adventurer at heart
and are looking for an adrenalin
rush, check out the Gravity Indoor
Skydiving
experience,
which
is
offered in collaboration with the
Bahrain Air Sports Federation.
In fact, the Third FAI World Cup
of Indoor Skydiving 2018, will be
organised at Gravity, Bahrain from
October 25-28 this year. Some of
the best skydivers from across the
world is expected participate at this
sporting event, which will host four
different disciplines in body flight:
4-way FS (formation skydiving),
4-way VFS and freestyle.

explore

48 hours in

Prague

A fairy tale city of medieval churches, castles and bridges,
the Czech Republic’s capital seamlessly blends ancient
heritage with modern sensibilities
text by RUPALI DEAN

Arriving in Prague without a fuss, I take a walk along the
narrow cobblestoned streets of the city to get my bearings.
I realise soon that it is a city full of character. Around me rise
stunning pieces of architecture, almost touching the cerulean
blue sky. The city’s beauty is often compared to that of
Paris, and standing in the heart of the city, buzzing with life
and ringing with laughter, I understand why. Very few cities
are capable of leaving such an impression in the mind of a
traveller, that he or she willingly comes back time and again.
Prague, the capital of Czech Republic, is one such city. And I,
for one, have quickly fallen in love with its spirit.

Where to stay

Hotel Savoy

Grand Hotel Praha
Housed in a
building dating
back to the 14th
century, this
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hotel preserves
the charm of
old Prague. The
property boasts

historic rooms
with original
ceilings from the
16th century.
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Established
in 1911, this
property has
hosted not only
global movie
and music

airarabia.com

stars, but also
members of
royal families.
Along with
imperial suites,
it also houses

rooms for the
specially abled.
It is located
close to several
landmarks in
the city.

explore

explore

THINGS TO KNOW
If you are staying at
a downtown hotel, all
you require are a pair of
comfortable walking shoes
as most landmarks are within
walking distance.
An alternative way to explore
the city is on a Segway. Guides
offer a training course, post
which you are free to go
around on your own.
It is advisable to visit the
Prague Castle as early as
possible as there is much to
see and experience within
its walls.

Opening page: The top of the Prague
Castle and St Vitus Cathedral; Opposite
page: The Astronomical Clock; This page
top: An old street in the city; This
page bottom: The Municipal House

DAY 1

I stand on the pavement across from
one of the most stunning structures
that frame the city skyline – the Church
of St Nicholas – and I am completely
mesmerised! It is one of the classic,
not to mention beautiful, examples
of Baroque architecture in Europe. A
10-minute-walk down the road brings
me to the John Lennon wall (named
after the member of the iconic rock
band The Beatles). What stared off as
a wall that the locals used as a canvas
to profess their love has today turned

into a tourist attraction. It appears as a
vibrant screen filled with images of the
singer and lyrics from his songs.

I amble across the 660-year-old
Charles Bridge – making my way
through a sea of hawkers, buskers
(street performers), locals and fellow
tourists – under the watchful eyes
of the baroque statues that line the
parapet on both sides. This Gothic
stone bridge is named after Roman
emperor Charles IV, who constructed
it in 1357. With the Vltava river flowing
below, I take in the stunning views of
the city – the Old Town Square on one

34

airarabia.com

The Charles
Bridge, a
Gothic stone
structure over
the Vltava
river, is 660
years old
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tiny cobble-stoned pathway. I ask my
way around and reach House Number
22 right away. This is the place where
the renowned Bohemian author Franz
Kafka worked. As I feast my eyes on
the house’s bright yellow wall and its
green wooden door, the bibliophile in
me is satisfied.

The iconic
Astronomical
Clock is
a popular
feature of
the Old
Town Hall
36
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side and the imposing Prague Castle
on the other. However, if you wish to
experience and appreciate the beauty
of the bridge at its best, visit it at the
crack of dawn.

and the crowing of a cockerel, that
appears above the clock face.

After savouring every sight and sound
of the bridge, I reach the fascinating
Astronomical Clock. The horologe, built
in 1410, is the most famous feature of
the Old Town Hall. I overhear a tourist
guide who says, “The mechanism of
the clock was built by clockmaker
Mikuláš of Kadan. He is believed to
have followed the designs made by Jan
Šindela, a professor of Mathematics
and Astronomy.”
Every day, hundreds gather under
the tower to witness magic – as the
12 apostles adorning the church start
moving accompanied with ringing bells

I start my day with a trip to one of the
top tourist attractions in the city – the
majestic Prague Castle. It is believed
to be one of the largest of its kind in
the world and exudes the charm of a
fairy tale fortress, with close-set ranks
of spires, towers and palaces. I explore
the castle compounds and visit the
splendid Gothic St. Vitus Cathedral.

DAY 2

Continuing my tour of the castle
grounds, I step into Golden Lane, a
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Though I have shopped enough in the
winding lanes of the city and have
purchased a Russian Matryoshka doll,
I am not content. I head to the Rony
Plesl studio that sells a wide range of
stunning glassware products – from
crystal vases and glasses to necklaces.
My next stop is the Kotva Shopping
centre where I manage to get some
good bargains.
As I pack my bag, ready to depart,
I hope that destiny brings me back to
this magical land soon.

Opposite page top: A boat cruise on the
Vltava river; Opposite page bottom: The
Lesser Town Bridge Towers; This page
left: A busy street in the city; This
page right: A souvenir shop

Experience

Royal

Roads

Popularly called the Pink City, Rajasthan’s capital Jaipur is
nothing less than an architectural marvel with
breathtaking palaces and majestic forts
text by Sonia Nazareth
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Experience

The princely city of Jaipur, the
capital of Rajasthan, is shorthand
for a magical land. An impression
confirmed by the fact that this
city, one of the three corners of
the popular tourist circuit triangle,
which includes Delhi and Agra, is
liberally punctuated with historical
palaces and ancient forts.
Power, authority and a formidable
past, is the narrative that runs
through my stay. My first visit to
the City Palace, built by Maharaja
Sawai Jai Singh II, is a perfect case in
point. Housed in a whimsical fusion
of Mughal and Rajput architecture,
a distinctive collection of royal
ensembles, shawls, weaponry and
exquisite paintings, take you back
in time.

Another royal landmark is the
Hawa Mahal, which literally translated
means the palace of winds.
It’s
worth signing up for a guided tour
of these imposing structures, for a
deeper architectural insight. Built
by Maharaja Sawai Pratap Singh,
the latticed windows of the pink
sandstone Hawa Mahal, enabled
the ladies of the royal household
to observe the goings-on below,
without themselves being seen.
In and around the city are forts
that are worthy of a history thesis.
The majestic Nahargarh Fort was
constructed to defend the city.
When you arrive at this fort along the
Aravalli (Aravali) hills, overlooking
a lake, it pays to develop bi-focal
vision. While the city views are
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resplendent, notice the artistic details
inside the fort as well. For instance,
the corridors connecting the queen’s
quarters, plastered with intricate
murals, deserve a closer look.
The splendid Jaigarh Fort, 15 km
from the city, is similarly appealing,
because it is home to what is
believed to be the world’s largest
canon. You can also see several
examples of regal paraphernalia
from royal weapons to ancient maps
lined up in the museum here. But
the phoenix on this historic fort trail

Opening page: Tourists at Amer Fort;
This page: Winding road leading to the
Nahargarh Fort; Opposite page: A hot air
balloon over the city
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is the formidable Amber Palace.
Located about 11 km from the city,
it is a UNESCO World Heritage Site.
Inside this fairy tale architectural
dream – built from pink sandstone
and white marble – you can view
objects that throw light on the kind
of opulence that was once the sole
preserve of royals: precious stones,
ornate mirrors, elaborate paintings,
carvings.

Wherever you look in Jaipur,
you’re never too far away from
a spot that allows you to spend
some quiet time. The Jantar Mantar,
also a UNESCO World Heritage
Site, is one such example. This
astronomical observatory, home
to 16 geometric devices designed
to measure time and track celestial
bodies,
requires
introspection
in
order
to
truly
appreciate

Savour some of Rajasthan’s
mouthwatering cuisine in many
iconic and popular restaurants
in the city. If you are able to
plan ahead, it’s worth booking
lunch at the Saba Haveli. Order
the traditional Rajasthani thali
(platter).You will be served,
in a sprawling courtyard, a
traditional meal on a silver
thali along with multiple
katoris. The dishes comprise
authentically prepared meats
and vegetables. For some
delectable piyaz ki kachori
(onion puffs), a local favourite,
head to Laxmi Misthan
Bhandar.

GettyImages

The majestic Nahargarh Fort
was constructed to defend
the city

What to eat

its intricacies. But while my jaw is
dropping with wonder at the ivory
goods and metal sculptures in the
Albert Hall Museum, or at a view
of the Jai Mahal or Lake Palace, its
sandstone-coloured walls reflecting
on the blue waters, what moves
me most, is that Jaipur is not a city
content to rest on its laurels. Pop
into the Anokhi Museum of Hand
Printing, not just for the exquisitelyrestored haveli in which it is located,
but also to look at how the city keeps
its traditions alive. Feast your eyes
on an array of block-printed textiles,
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alongside demonstrations of block
printing that provide an insight into
this ancient tradition.
The focus on fine craftsmanship
seeps into the vibrant retail scene,
and you’ll find plenty of high-quality
arts, crafts and textiles on sale – even
some with a contemporary twist. Pop
into Neerja for a feast of blue pottery.
Here you’ll encounter all permutations
of bowls, plates and doorknobs on
sale. There are several shops selling
traditional jewellery too.
If you wish to see the vibrance of
a city pulsing with life and energy
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(and if you can look past the
bellowing horns and crowds), the
market streets are also worth a visit.
While Johari Bazaar is punctuated
with jewellery stores and shops that
deal in meenakari or highly-glazed
enamel jewellery, Bapu Bazaar
offers an eclectic variety of fabrics,
perfumes and readymade garments.

Opposite page: The Hawa Mahal; This
page top: Colourful headgear; This page
bottom: Local musicians; This page
right: Women at work at a saree factory
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Experience

Nehru Bazaar is the place to scout
out a pair of beautifully embroidered
jootis or traditional leather shoes.
Also, keep an eye out for puppetsellers as you go along.
Offering you as much rapture for
your currency, is a local dining scene
that acts as the great equaliser.
Irrespective of budget or social
media followers, you’ll find crowds
that line up at the Lassiwala on MI
Road. The yoghurt drink offered
here in a traditional earthen pot
topped with a dollop of cream, is
heaven in a glass. Laxmi Mishthan
Bhandar is another favourite among
the locals and tourists popular for its
sweets and savouries.
The vegetarian Rajasthani thali,
amid an assortment of other
goodies, has aficionados returning
here time and again. Rawat Mishthan
Bhandar, is a good visit for the inbetween snacks. The famous kachori
or spicy potato (and an assortment
of fillings) in a crisp, deep-fried
pouch of flaky pastry, will energise
you for a few more hours on Jaipur’s
market streets.
But the historical, the retail
and the gourmet are only a few
reasons to visit this dynamic city.
The annual Jaipur Literary Festival
held here every January attracts
travellers, historians, bibliophiles,
educationists, academicians and
icons from the world entertainment
industry to the Diggi Palace in
large numbers.
What’s clear at every turn I take
is that this is a city with a vibrant
present, unfolding within a historic
and regal past, and visitors are
advised to disregard neither.

Air Arabia has daily
flights to Jaipur
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This page top: A view of the city from
Nahargarh Fort; This page bottom:
Jaigarh Fort
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Did you know?
Air Arabia has hubs in Sharjah,
Alexandria, Amman, Casablanca
and Ras Al Khaimah

Did you know?
Air Arabia has more legroom
than any other low cost carrier
with a 32” seat pitch
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Did you know?
Air Arabia Group operates
more than 1,400 flights a week
to more than 120 destinations
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Air Arabia launches new route to Prague
in Czech Republic

Air Arabia - the Middle East and
North Africa’s first and largest lowcost carrier (LCC), has announced
the introduction of its new European
destination, Prague in Czech Republic,
direct from Sharjah, UAE. Air Arabia’s
inaugural flight to the city will
commence on 11th December 2018.
The 6 hour 50-minute flight will
operate 5 times per week, every
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Saturday and Sunday. On Tuesdays

and Sundays, the flight will depart
Sharjah International Airport (SHJ)
at 08:00 hours and arrive at Prague
Václav Havel Airport (PRG) at 11:50
hours, and on the return leg, the flight
will depart from PRG at 12:35 hours
and land at SHJ at 21:40 local time.
On Wednesdays, Thursdays and
Saturdays, the departing flight with
leave from Sharjah at 15:30 hours
and arrive in Prague at 19:20 hours;
the return flight will depart Prague
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at 21:05 and arrive in Sharjah the
following morning at 06:10 hours.
A historic city famed for its Old Town
Square and elaborately constructed
Baroque buildings, Prague is the
capital and largest city in the Czech
Republic and one of the most popular
touristic destinations in Europe.
Air Arabia, currently operates
flights to more than 150 routes across
the globe from four hubs located in
the Middle East and North Africa.

Air Arabia launches new route to Kabul

Air Arabia, the Middle East and
North Africa’s first and largest
low-cost carrier (LCC), has
announced the introduction
of its new flight to Kabul, the
capital city of Afghanistan,
direct from Sharjah, UAE. Air
Arabia’s
introductory
flight
to the city will commence on

October 4, 2018.
The 2 hour 30-minute flight will
operate four times per week, on
Mondays, Thursdays, Saturdays
and Sundays. The outbound
flight from UAE will depart from
Sharjah International Airport
(SHJ) at 06:40 hours and arrive
in Kabul International Airport
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(KBL) at 09:40 local time. The
return flight will leave Kabul
at 10:40 hoursand arrive in
Sharjah at 13:00 local time.
Air Arabia currently operates
flights to more than 150 routes
across the globe from four hubs
located in the Middle East and
North Africa.
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international call centres
ARMENIA
Yerevan
+374 60 60 3000
+374 10 22 4020
Bahrain
Nationwide call centre
+973 1 33 10444

Iraq
Baghdad
+964 77 25461180
Najaf
+964 7819288884/85
Erbil
+964 75 09652527
Basra
+964 77 25461179

Pakistan
Karachi
+92 21 111 272 242
Islamabad
+92 51 2805345
Peshawar
+92 915250090/91/92
Sialkot
+92 52 4603171/72/73

Bangladesh
Chittagong
+88 1 713482193
Dhaka
+88 1 730037750

Jordan
Amman
+962 79 75 00003

Bosnia and
Herzegovina
Sarajevo
+387 33295446

Kazakhstan
Astana
+7 717 246 60 80
Almaty
+7 727 272 6681

CHINA
Urumqi
+86 991 2304855
Egypt
Nationwide call centre
+20 3 4543001
Hotline
16278
GEORGIA
Tbilisi
+995 32 240 00 40
India
Nationwide call centre
+91 124 336 6444
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+02 271 004 777

Kenya
zebras and a wildbeest drinking from a stream in
Amboseli National Park

Iran
Tehran
+98 21 888 710 96
Shiraz
+98 71 36 271 463
Lar
+98 71 52 33 48 48
Mashhad
+98 51 33 400 437
Abadan
+98 615 334 58 08
Isfahan
+98 31 36650300

Lahore
+92 42 35774167/68
Multan
+92 614 586 898 99

Russia
All Regions
+7 495 9375925
Saudi Arabia
All Regions

Kenya
Nairobi
+254 20 44
52855/537
+254 70 4860711

+966 9200 11969

Sri Lanka
Colombo
+94 11 5 777 999

Kuwait
Kuwait City
+965 22254071
Farwaniya
+965 22206356

Lebanon
Beirut
+961 149 6692
morocco
Casablanca
+212 802000803

Sudan
Khartoum
+249 183 746768
+249 183 746769

Turkey
Istanbul
+90 212 241 5184

UAE
Sharjah
+971 6 5580000
Abu Dhabi

Nepal
Kathmandu
+977 1 444 4246

+971 2 6315888

Ukraine
Kiev

Oman
Muscat
+968 2 470 0828
Salalah
+968 2 329 7796/98

+38 044 4906500
Kharkiv
+38 057 7328791
Odessa
+38 048 7772550

مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

الـعـربـيـة للـطـيـران
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم
اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة
(971) 6 5580000
أبوظبي
2631
)971( 5888

األردن
عمان
+96264602222

أرمينيا
يريفان
374 10 525499
أوكرانيا
كييف
(38) 044 490 65 00
خاركيف
(57) 7328791
أوديسا
)48( 7772550
جمهورية البوسنة
والهرسك
ساراييفو
+387 33295446
إيران
طهران
(98) 21 88871096
شيراز
(98) 7136271463
الر
(98) 7152 33 48 48
مشهد
(9851) 38476601
عبادان
(98) 6153345808
أصفهان
(92) 31 36650300
باكستان
كراتشي
(92) 21 111272242
(92) 21 356 93816 /17/18/19/21
بيشاور
(92) 91111272242
(92) 915250090/91/92
سيالكوت

\(92) 524603171\ 72\ 73\ 74
إسالم آباد
(92) 51 2805345
الهور
(92) 42 35774167/68
ملتان
(92) 614 586 898 99

النجف
(964) 78 19288884
(964) 78 19288885
البصرة
(964) 77 25461179
اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

البحرين
مركز االتصاالت المحلي
(973) 1330 0555

عمان
مسقط
(6)4602222
صاللة
(968) 23297796/98

بنغالديش
شيتاغونغ
(88) 1 713482193
دكا
(88) 1 730037750
تركيا
اسطنبول
(90) 212 2415184
جورجيا
تبليسي
(995) 32 2400040
روسيا
جميع المناطق
(7) 495 9375925
السعودية
جميع المناطق
(966) 9200 11969
سريالنكا
كولومبو
(94) 11 5 777 999

كازاخستان
آلماتي
(727) 2726681
(727) 77273173111

الكويت
مدينة الكويت
(965) 22254071

كينيا
نيروبي
(254) 0706757149 /
0736244905
لبنان
بيروت
(961) 1 49 6692
مصر
مركز االتصاالت المحلي
(20) 3 4543001
الخط الساخن
16278

السودان
الخرطوم
(249) 183 770977

المغرب
)212( 802000803

الصين
أورومتشي
(86) 991 2304855

نيبال
كاتماندو
(01) 4434925/(01)4430456

العراق
بغداد
(964 ) 7725461180

الهند
مركز االتصاالت المحلي
(022) 71004777
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كينيا
الحمر الوحشية والحيوانات البرية
تشرب ُ
ن مجرى مائي في حديقة أمبوسيلي الوطنية
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العربية للطيران تطلق رحالتها إلى
العاصمة التشيكية براغ

أعلنت “العربية للطيران” ،أول وأكبر شركة

الساعة  12:35لتحط في الشارقة في تمام

توسيع شبكة وجهاتها وخطوطها العالمية.

طيران اقتصادي في الشرق األوسط وشمال

الساعة  21:40بالتوقيت المحلي.

ومع انطالق وجهتنا الجديدة التي تربط بين

أفريقيا ،عن إطالق رحالتها المباشرة إلى

كما ستقلع رحالت الذهاب أيام األربعاء

الشارقة وبراغ ،فإننا نسعى إلى منح عمالئنا

العاصمة التشيكية براغ ،وجهتها الجديدة في

والخميس والسبت من مطار الشارقة الدولي

الفرصة الستكشاف هذه المدينة العريقة التي

أوروبا ،انطالقا من مركزها الرئيسي في الشارقة

في تمام الساعة  15:30صباحًا لتحط في براغ

تتسم بالغنى والتنوع ،والتي تمثل اجدد

في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وستبدأ

في تمام الساعة  19:20بالتوقيت المحلي.

وجهاتنا في أوروبا التي يمكنهم السفر إليها

الناقلة بتسيير رحالتها إلى هذه الوجهة

بينما تقلع رحلة العودة من مطار فاتيسالف

مباشرة من الشارقة”.

الجديدة اعتبارًا من تاريخ  11ديسمبر.2018 ،

هافل الدولي في براغ في تمام الساعة 21:05

وستسير “العربية للطيران” رحالتها بين

لتحط في الشارقة صباح اليوم التالي في تمام

المدينتين والتي تبلغ مدتها  6ساعات 50
دقيقة خمس مرات أسبوعيًا ،أيام الثالثاء

الساعة  06:10بالتوقيت المحلي.
وفي معرض تعليقه على إطالق الوجهة

وتعتبر العاصمة التشيكية براغ أكبر مدن
البالد ،وهي مدينة تاريخية عريقة تشتهر
بساحتها التاريخية الواقعة في مركز المدينة
القديمة ،وأبنيتها المزخرفة الرائعة المبنية

واألربعاء والخميس والسبت واألحد .حيث

الجديدة ،قال عادل العلي ،الرئيس التنفيذي

بطراز “الباروك” ،وهي تعد من أشهر الوجهات

ستقلع رحالت الذهاب أيام الثالثاء واألحد من

لمجموعة “العربية للطيران””:مع االزدياد في عدد

السياحية في أوروبا.

مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 08:00

السياح القادمين من المنطقة ومن مختلف

وتسير “العربية للطيران” حاليًا رحالتها

صباحًا لتحط في براغ في تمام الساعة 11:50

أنحاء العالم ،والباحثين عن خدمات متميزة

إلى أكثر من  150وجهة عالمية من مراكزها

بالتوقيت المحلي .بينما تقلع رحلة العودة من

ومبتكرة توفر لهم أفضل خيارات القيمة مقابل

الرئيسية األربعة في الشرق األوسط وشمال

مطار فاتيسالف هافل الدولي في براغ في تمام

المال ،تواصل “العربية للطيران” تركيزها على

أفريقيا.
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“العربية للطيران” تطلق رحالتها إلى العاصمة
األفغانية كابول

أعلنت “العربية للطيران” ،أول وأكبر ناقلة

وستسير الشركة رحالتها الجديدة التي

ستغادر رحلة اإلياب مطار كابول الدولي في

اقتصادية ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط

تستغرق ساعتين وثالثين دقيقة بمعدل

الساعة  10:40لتحط في الشارقة في

وشمال أفريقيا ،عن إطالق رحالتها المباشرة

أرب���ع رح�ل�ات أس��ب��وع��ي��ًا ،ف��ي أي���ام اإلثنين

تمام الساعة  13:00بالتوقيت المحلي.

م��ن الشارقة ف��ي دول��ة اإلم���ارات العربية

والخميس والسبت واألح��د .حيث ستغادر

وتسير “العربية للطيران” رحالتها حاليًا إلى

المتحدة إلى العاصمة األفغانية “كابول”،

رحلة ال��ذه��اب مطار الشارقة ال��دول��ي في

أكثر من  150وجهة عالمية انطالقًا من 4

حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة األولى

تمام الساعة  6:40لتصل إلى كابول في

مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في

إلى هذه المدينة بتاريخ  4أكتوبر .2018

الساعة  9:40بالتوقيت المحلي .في حين

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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ال���ت���ج���رب���ة

جوهري بازار بمتاجر المجوهرات والمحالت التجارية

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة

\\
\\
\\
\\ م�������ق�������ال

التي تستخدم م��ادة الميناكاري أو في صناعة
المجوهرات من المينا المصقولة للغاية ،يقدم
بازاربابو مجموعة متنوعة من األقمشة والعطور.
و ُيعد بازار نيهرو هو المكان المناسب الستكشاف
زوج م��ن األح��ذي��ة الرياضية أو األح��ذي��ة الجلدية
دائما من البائعين الذين
التقليدية المطرزة .احذر ً
يجذبون العمالء لشراء المنتجات بطريقتهم
البهلوانية وستجدهم هناك في كل مكان.
ستُ حب مشهد تناول الطعام هناك للغاية
حيث توفر ل��ك جايبور االستمتاع بالمأكوالت
المحلية على ق��در ن��ق��ودك .فبغض النظر عن
الميزانية أو متابعي وسائل التواصل االجتماعي،
ستجد أن الجماهير تصطف ف��ي مطعم الزي
واال على طريق إم آي .و ُيقدم في هذا المطعم
مشروب الزبادي في وعاء فخاري تقليدي يعلوه
أيضا في كوب زجاجي.
طبقة من الكريمة ،و ُيقدم ً
وم��ن األماكن المفضلة األخ��رى هناك للسكان
المحليين والسياح هو مطعم الكسمي ميشثان
بهاندار .و ُيقدم المطعم وجبة راجاستاني ثالي
النباتية إلى جانب مجموعة متنوعة من الحلويات
التقليدية ،والوجبات الخفيفة اللذيذة ،ويأتي إليه
الجميع مرا ًرا وتكرا ًرا .ويقدم مطعم روات ميشثان
بهاندار الوجبات الخفيفة .يمكنك تجربة الكاشوري
أو البطاطا الحارة ،ومجموعة متنوعة من الحشوات
داخل عجينة مقل ّية ،لبضع ساعات إضافية في
شوارع مدينة جايبور.
تحمل مدينة ج��اي��ب��ور الكثير م��ن األش��ي��اء
التي تجذب إليها الزوار من كل مكان إلى جانب
تاريخها ،وتجارة التجزئة التي تشتهر بها وأطباقها
الشهية ،وهذه ليست سوى أسبا ًبا قليلة لزيارة
ه��ذه المدينة الحيوية .ويستقطب مهرجان
جايبور األدبي الذي يعقد في شهر كانون الثاني
 /يناير كل من المسافرين والمؤرخين والمح ّررين
ورواد صناعة الترفيه
والمثقفين واألكاديميين ّ
العالمي إل��ى قصر ديجي .وه��ذا ُيؤكد أن هذه
المدينة تتمتع بحضور نابض بالحياة ،يجعل كل
من يزورها يستكشف ماضيها التاريخي وحاضرها
أي منهما.
المشرق ،دون أن يتجاهل ٍ

العربية للطيران تطير إلى
جايبور يوميا
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هذه الصفحة :منظر للمدينة من قلعة ناهارجاره؛ أسفل
هذه الصفحة :قلعة جيغار

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

هل تعلم؟
أن العربية للطيران توفر لكم مساحة
للقدمين أكبر من أي ناقلة اقتصادية أخرى
 32إنش)

هل تعلم؟
أن مجموعة العربية للطيران تسير أكثر من
 1,400رحلة طيران في اإلسبوع الى 120
وجهة

ال���ت���ج���رب���ة

مدينة جايبور ،عاصمة والية راجاستان ،هي اختصار

في األسفل ،دون أن يراهن أحد .تاريخ ًيا ،كان حصن

المتحف هنا .لكن أجمل شيء في هذه القلعة

لألرض الساحرة ،حيث تحمل مدينة جايبور الرائعة

ناهارجاره المهيب بمثابة درع للدفاع عن المدينة.

التاريخية هو قصر العنبر الهائل .يقع قصر العنبر

مزيجًا من األلوان الجذابة التي تجعل كل مكان في

وعندما تصل إلى هذا الحصن الواقع على طول

على بعد حوالي  11كم من المدينة ،وهو أحد مواقع

المدينة ينبض بالحياة .وتُعتبر هذه المدينة هي

تالل أرافالي والمطل على البحيرة ،ستنبهر للغاية

التراث العالمي لليونسكو .وبداخل هذه التحفة

إحدى زوايا مثلث السياحية الشعبية بعد دلهي

من جمال طبيعته .فبالرغم من أن مناظر المدينة

المعمارية الساحرة المبنية من الحجر الرملي

وأغرا .وتذخر جايبور القصور التاريخية والحصون

متألقة ،ستالحظ مدى جمال التفاصيل الفنية داخل

الوردي والرخام األبيض ،يمكنك مشاهدة األشياء

أيضا .وتستحق الممرات التي تربط الحصن
القلعة ً

التي تُسلط الضوء على حالة البذخ والترف

ببعضه والمزينة بالجداريات المعقدة ،التعرف أكثر

خاصا بالعائلة
الذي كان في يوم من األيام حك ًرا
ً

القديمة.
شعرت أثناء وجودي في جايبور بهيمنة سلطة
وقوة الحقبة الملكية القديمة .لذلك بدأت جولتي

المالكة ،مثل األحجار الكريمة والمرايا واللوحات

عن كثب.

المتقنة والمنحوتات.

بزيارة قصر المدينة التي بناها المهراجا ساواي جاي

تقع قلعة جيغار الرائعة على بعد  15كم من

مزيجا مميزًا من
سينغ الثاني .ويجمع هذا القصر
ً

المدينة ،وهي مبنى تراثي جذاب ،وتُعتبر موطنًا

بعيدا عن
مهما تجولت داخل جايبور ،لن تكون
ً

الهندسة المعمارية المغولية ،ويعرض مجموعة

ألكبر شريعة كنسية في العالم .وهناك سترى

أماكن التأمل واالسترخاء والهدوء .ومن بين هذه

فريدة من األزي��اء والشاالت الملكية ،واألسلحة،

أيضا العديد من األدوات الملكية مثل األسلحة
ً

األماكن يأتي جانتار المنطار ،وهو أحد مواقع التراث

واللوحات الرائعة التي تأخذك إلى تلك الحقبة

الملكية والخرائط القديمة التي تصطف في

العالمي لليونسكو .ويضم هذا المرصد الفلكي

العريقة من تاريخ البالد .ومن المعالم الملكية
األخرى هناك هو قصر “هوا محل” ،أو قصر الرياح.
ولتتعرف على تاريخ تلك األماكن بعمق عليك أن
تنضم إلى إحدى الجوالت السياحية المصحوبة
بمرشدين سياحيين .وأثناء زيارتنا لقصر الرياح
قال أحد المرشدين السياحيين أن نوافذ القصر تم
تصنيعها من الحجر الرملي الوردي ،لكي تتمكن
السيدات في القصر من مشاهدة ما هو موجود

تم بناء قلعة ناهارجاره
العريق للدفاع عن
المدينة

مصمما لقياس الوقت وتعقب
 16جهازًا هندس ًيا
ً
األجرام السماوية ،يتطلب هذا المرصد تأم ًلا كبي ًرا
الستيعاب تعقيداته.
�ض��ا بمشاهدة السلع العاجية
وان��ب��ه��رت أي� ً
والمنحوتات المعدنية في متحف ألبرت هول.
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أيضا ألري مدى تمسك المدينة بتقاليدها
ولكن ً

من المتاجر التي تبيع المجوهرات التقليدية.

ومحافظتها عليها .وهناك استمتعت بمشاهدة

إذا كانت ترغب في استكشاف حيو ّية المدينة

مجموعة من المنسوجات المطبوعة ،إلى جانب

التي تنبض بالحياة ،وإذا كنت تستطيع أن

لوحات الطباعة الجماعية التي تُعطي لمحة ثاقبة

تتغلب على االزدحام الموجود في شوارع السوق،

على هذا التقليد القديم.

وبتصميم قصر “ج��اي محل” أو قصر البحيرة،

وفي السوق المحلي ستجد الحرف اليدوية

ب��ج��دران��ه المنحوتة م��ن الحجر الرملي والتي

الراقية هي السائدة هناك في مشهد البيع

تنعكس في المياه الزرقاء .وتعتبر جايبور مدينة

بالتجزئة النابض بالحياة .وستجد الكثير من التُ حف

متكاملة ال تعتمد فقط على أمجادها الماضية،

والحرف والمنسوجات عالية الجودة المعروضة

بشكل دائ��م.
ب��ل تعمل على تطوير نفسها
ٍ
بعد ذلك انطلقت إلى متحف أنوخي للطباعة

للبيع ،ومعظمها يحمل لمسة عصرية .يمكنك
التوجه إلى سوق نيجرا الذي ُيباع فيه الفخار األزرق.

اليدوية ،ليس فقط الستكشاف السفينة التي تم

هنا ستواجه جميع السلع المنزلية مثل األطباق،

تجديدها بشكل رائع والتي يوجد بداخلها المتحف،

واألواني ،ومقابض األبواب .كما يوجد هناك العديد
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فيمكنك التوجه إلى بعض أسواق المدينة التي
أيضا .في الوقت الذي يزدحم فيه
تستحق الزيارة ً

الصفحة االفتتاحية :سياح قلعة عامر؛ الصفحة
المقابلة :طريق متعرج يؤدي إلى قلعة ناهارجاره؛ أعلى
هذه الصفحة :قبعات ملونة؛ أسفل هذه الصفحة:
الموسيقيون المحليون؛ يمين هذه الصفحة :نساء
عامالت في مصنع فساتين الساري

Experience
ال���ت���ج���رب���ة

مدينة الطرق

الملكية

تتمتع مدينة جايبور عاصمة والية راجاستان المعروفة
باسم “المدينة الوردية” ،بالعديد من المعالم
المعمارية والقصور العريقة والقالع مهيبة
كتبت النص :سونيا نزاريث
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اس��ت��ك��ش��اف

ستقوم العربية للطيران
بتشغيل خمس رحالت
أسبوعيًا اعتبارًا من
 11ديسمبر

بالحجارة ،واتجهت إلى البيت رقم  .22وهذا
هو المكان الذي عمل فيه المؤلف البوهيمي
المشهور فرانز كافكا .وهناك وقعت عيني
على حائط ملون باللون األصفر المتألق مع
الباب الخشبي األخضر.

في المساء
 .1357وهناك شاهدت تدفق نهر فلتافا أسفل
الجسر ،والمناظر الخالبة للمدينة  -وساحة
المدينة القديمة التي تقع على جانب واحد مع
قلعة براغ المهيبة من جهة أخرى .ومع ذلك ،إذا
كنت ترغب في التعرف على مدى جمال الجسر

جسر تشارلز هو مبنى
فوق نهر فلتافا

في أفضل حاالته ،فعليك أن تقوم بزيارته في
بداية الفجر.
انديالن ،أستاذ الرياضيات والفلك “ .ويتواجد
تحت البرج المئات ليشاهدوا سحر وجمال هذه

قلعة ب��راغ المهيبة .والتي يقال أنها واح��دة

الكنيسة المذهلة  -حيث يبدأ الرسل االثني

من أكبر القالع في العالم ،وتتميز القلعة

بعدما استمتعت بمشاهدة الجسر الفريد،

عشر بتزين الكنيسة ومعهم أج��راس رنانة

بالقصص الخيالية مع صفوف قريبة من االبراج

ذهبت إلى الكنيسة الفلكية الشهيرة الواقعة

وديك ُمتوج يظهر فوق وجه الساعة.

والمباني والقصور .يمكنك استكشاف قلعة

في قاعة المدينة القديمة ،وقد ُبنيت في عام
 .1410وهناك استمعت إلى مرشد سياحي
يقول“ :لقد صنعت ساعة الكنيسة على يد
صانع الساعات .وتابعت االستماع إلى مرشد
سياحي يقول“ :لقد صنعت آلة الساعة على
يد صانع الساعات ميكوالش من منطقة كادان.
ويقال أنه أكمل التصاميم التي قام بها جان
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ال��ك��ف��اي��ة م��ن ال��م��م��رات المتعرجة للمدينة
واشتريت دمية ماتريوشكا الروسية ،إال أنني
الزل��ت أرغ��ب في ش��راء المزيد من المقتنيات.
لذلك توجهت إلى ستوديو روني بليسيل الذي
يبيع مجموعة كبيرة من المنتجات الزجاجية

مناطق الجذب السياحي في المدينة وهي

في المساء

على ال��رغ��م م��ن أنني ق��د تبضعت بما فيه

ب��راغ وزي��ارة كنيسة كاتدرائية سانت فيتوس

اليوم الثاني

في الصباح
وب���دأت ي��وم��ي بجولة إل��ى واح���دة م��ن أفضل

المذهلة بداية من المزهريات الكريستالية
والنظارات إلى القالئد .وكانت محطتي التالية
هي الذهاب مركز كوتفا للتسوق لكي أقوم
ب��ش��راء ب��ع��ض ال��م��ن��ت��ج��ات ال��ج��ي��دة .وعندما
استعددت للرحيل تمنيت أن يعيدني القدر
إلى هذه األرض السحرية قري ًبا.

القوطية الرائعة.

بعد الظهر
واصلت جولتي في شوارع القلعة ،ذاهبا الى
مسار غولدن الين ،وهو مسار صغير مرصوف
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أعلى الصفحة المقابلة :رحلة بحرية على نهر فلتافا؛
أسفل الصفحة المقابلة :أبراج جسر المدينة الصغرى؛
يسار هذه الصفحة :شارع مزدحم في المدينة؛ يمين هذه
الصفحة :متجر للهدايا التذكارية

اس��ت��ك��ش��اف

أشياء يجب
معرفتها
إذا كنت تقيم في فندق في وسط
المدينة ،فكل ما تحتاج إليه هو ارتداء
أحذية المشي المريحة ألن معظم
المعالم تقع على مسافة قريبة.
توجد طريقة بديلة الستكشاف
المدينة من خالل دراجة سيجواي
اآللية .يوفر لك المرشدين
السياحيين دورة تدريبية على ركوب
هذه الدراجة ،بحيث يمكنك التنقل
بحرية بمفردك بعد ذلك.

الصفحة االفتتاحية :قمة قلعة براغ وكاتدرائية القديس
فيتوس؛ أعلى الصفحة :الساعة الفلكية؛ أعلى هذه
الصفحة :شارع قديم في المدينة؛ أسفل هذه الصفحة:
منزل محلي

اليوم األول

في الصباح
ب��دأت جولتي ف��ي ب��راغ باستكشاف كنيسة
القديس نيكوالس التي تُعتبر أحد أكثر األبنية

ذكريات حبهم ،قد تحول اليوم إلى منطقة
جذب سياحي .يبدو كشاشة نابضة بالحياة
مليئة بصور المغني جون لينون وكلمات من
أغانيه.

بعد الظهر

المذهلة التي تُزين أفق المدينة ،وقد ذُ هلت

تجولت على جسر تشارلز بريدج ال��ذي يبلغ

للغاية عندما وقفت أمامها .إنها واح��دة من

�ام��ا ،حيث م��ررت بمجموعة من
عمره  660ع� ً

أفضل النماذج الجميلة التي تُمثل الهندسة

الباعة المتجولين ،والموسيقيين (من فناني

المعمارية الباروكية في أوروب���ا .وعلى بعد

الشوارع) ،والسكان المحليين ،والزائرين من

 10دق��ائ��ق س��ي��را على األق���دام م��ن كنيسة

السياح ،وك��ان الجميع ينظرون بانبهار إلى

ال��ق��دي��س ن��ي��ك��والس ،وص��ل��ت إل��ى ج���دار جون

التماثيل الباروكية التي تنتشر في الحواجز

لينون (المسمى على اسم عضو فرقة روك

ع��ل��ى ك�لا ال��ج��ان��ب��ي��ن .وق���د ت��م تسمية ه��ذا

البيتلز الشهيرة) .وعندما تُحدق أكثر على هذا

الجسر الحجري القوطي على اسم اإلمبراطور

الجدار الذي كان يكتب عليه السكان المحليون

الروماني تشارلز الرابع ،ال��ذي شيده في عام
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الساعة براغ
المهيبة
واحدة من
أكبر القالع في
العالم ،وتتميز
بالقصص
الخيالية
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 48ساعة في

براغ

تتمتع براغ الساحرة بأجمل كنائس وقالع وجسور العصور
الوسطى ،ويتناغم تراثها القديم مع طابعها الحديث

كتبت النص :روبالي ديان

عندما زرت مدينة براغ الخالبة ،تجولت في شوارعها الضيقة المرصوفة بالحصى ألتعرف
أكثر على طابعها .وساعدني ذلك على فهم شخصية هذه المدينة المميزة .فقد
كانت شوارعها تزدهر بالهندسة المعمارية المذهلة ،والتي ترتفع عال ًيا وكأنها تالمس
السماء الزرقاء .وغال ًبا ما ُيقارن جمال مدينة براغ بباريس ،من حيث روعة المعمار
القديم والحديث .وعندما تتجول في قلب هذه المدينة النابضة بالحياة ،ستتعلق
جدا من المدن القادرة على ترك هذا االنطباع في ذهن
كثي ًرا بها ،فهي مثل عدد قليل ً
طوعا مرا ًرا وتكرا ًرا .وهذا ما قد حدث لي بالفعل بعد
المسافر ،وستجعله يعود إليها
ً
أن زرتها ،وتعلقت بروحها التي ال تُنسى.

أماكن اإلقامة
فندق سافوي

فندق غراند براها
يقع هذا الفندق في
مبنى يعود تاريخه
إلى القرن الرابع عشر،
ويزال يحافظ هذا
الفندق على سحر

مدينة براغ القديمة.
ويتميز مكان اإلقامة
بغرفه التاريخية
ذات األسقف األصلية
من القرن السادس

عشر وأجنحة وغرف
ديلوكس توفر
إطالالت جميلة
على ساحة المدينة
القديمة.

تم إنشاء هذا الفندق
في عام ،1911
واستضاف نجوم
السينما والموسيقى
وأيضا
العالمية،
ً
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أعضاء العائالت
المالكة .جنبا إلى
جنب مع األجنحة
اإلمبراطورية ،فإنه
يضم أيضا غرف

لذوي االحتياجات
الخاصة .يقع هذا
الفندق بالقرب من
العديد من المعالم
في المدينة.
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تشغل العربية للطيران
 21رحلة أسبوعيا إلى
البحرين

مجموعة قصص شعبية شهيرة في الشرق
األوسط (وتسمى أيضا الليالي العربية).
وتُعتبر قلعة البحرين من األماكن السياحية
الشهيرة في المنامة ،وهي من بين المواقع
ال��م��درج��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��ي��ون��س��ك��و ل��ل��ت��راث
ُ

تُعد قلعة البحرين من مواقع
التراث العالمي لليونسكو

المطاعم
لتجربة األطباق البحرينية الشهية ،ال بد من
تناول وجبة في قهوة حاجي في المنامة.
ويقدم هذا المطعم اللحوم ،إلى جانب السلطة
والفاكهة ،وهذه هي األطعمة المطبوخة في

العالمي .وهذه القلعة عبارة عن تل مصطنع،

البحرين التي يمكن تناولها هناك.

يقع فوقها حصن برتغالي عظيم .و ُيعتقد أن
هذا الموقع كان عاصمة دلمون القديمة ،والتي

يمكن لمن ُيحبون الطعام الياباني أن يزوروا

تعتبر واح��دة من أهم الحضارات القديمة في

مطعم كي الموجود في البحرين منذ عام

المنطقة.

 1981الذي ٌيقدم تشكيلة منتقاة من لفائف

يقع سوق المنامة في قلب المدينة ،وهو

ماكي ،وتيبانياكي والسوشي ،إلى جانب

المكان المفضل ال��ذي يقصده ك��ل مواطن

مسجد الفاتح يعتبر أكبر
مسجد في البحرين
كما يعد مدخل السوق من المعالم السياحية

واللغز المحير في ه��ذه الشجرة هو كيفية

الشهيرة في حد ذات��ه ،و ُيطلق عليه “البوابة
إلى البحرين” ،يقال إن هذه البنية قد تم بناؤها

تجديد الشجرة نفسها في هذا المنظر القاحل.
إذا ك��ن��ت م��غ��ام � ًرا ،وت��رغ��ب ف��ي أن يرتفع

على يد البريطانيين في عام  .1945ويمكنك

األدرينالين لديك ،فيمكنك تجربة رياضة القفز

أيضا زيارة سوق المنامة المركزي ،الذي يشتهر
ً

الحر بالمظالت ،التي يتم تقديمها بالتعاون مع

بالفاكهة والخضروات الطازجة.

اتحاد البحرين للطيران الرياضي .في الواقع،

ومن المعالم الطبيعية األخرى األكثر جاذبية

سيتم تنظيم بطولة ك��أس العالم الثالثة

والتي ال يمكن تفويتها هي شجرة الحياة التي

للصاالت الداخلية في ال��ه��واء الطلق لعام

بما ف��ي ذل��ك ال��ت��واب��ل واألق��م��ش��ة والقفطان

من الممتع أن تستغل وجودك في المنامة

تقع بالقرب من المنامة .تُعتبر هذه الشجرة

 2018في جرافيتي البحرين من  25إلى 28

ومنتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية

لتناول طبق من األسماك الشهية .لذلك

أعجوبة طبيعية ،ويعتقد أن شجرة المسكيت

أكتوبر ه��ذا ال��ع��ام .وم��ن المتوقع أن يشارك

والفواكه المجففة والمكسرات وغيرها الكثير.

يمكنك التوجه إلى مطعم فيش هاوس

هذه عمرها  400سنة وتبدو مثيرة لإلعجاب،

في هذا الحدث الرياضي مجموعة من أفضل

الشهير ،حيث تضم قائمة الطعام مجموعة

حيث تقف في وسط منظر شبيه بالصحراء

هواة القفز بالمظالت من جميع أنحاء العالم ،

اعتمادا
متنوعة ومختلفة من األسماك كل يوم،
ً

تحت السماء الزرقاء الصافية .والشيء المحير

والتي ستستضيف أربعة تخصصات مختلفة

هو مصدر مياه ه��ذه الشجرة ألن��ه ال توجد أي

في طيران الجسم( :تشكيل القفز بالمظالت)،

طبقات مائية موجودة حولها أو بالقرب منها.

والقفز الحر.

المأكوالتاليابانيةالتقليدية.

لشراء مجموعة كبيرة من المنتجات المحلية

أعلى الصفحة :عرض في متحف البحرين الوطني؛ أسفل
هذه الصفحة :سياح في اسطبالت آل خليفة؛ الصفحة
المقابلة :سائح في المنامة

على الصيد الطازج يوم ًيا.
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تعتبر مملكة البحرين ال��ي��وم إمبراطورية
تجارية ف��ي منطقة العالم ال��ق��دي��م ،وتجمع
بين تقاليد منطقة الخليج والحياة المعاصرة.
يوجد في هذه الدولة الديناميكية والمتنوعة
الكثير الذي تُقدمه لزوارها بدايةً من الحصون
التاريخية وأماكن العبادة ،التي يعود تاريخها
إل��ى م��ئ��ات السنين ،إل��ى ال��ح��رف التقليدية
واألسواق .وتعتبر العاصمة البحرينية المنامة،
مدينة عالمية مبهجة تتخللها أروق��ة تسوق
مكيفة ال��ه��واء مترامية األط���راف وناطحات
سحاب شاهقة .وهذه هي روح المدينة الدافئة
الودودة التي تجذب السياح والمسافرين من
جميع أنحاء العالم.
عندما تكون في المنامة ،يجب عليك أال
تُفوت زي��ارة مسجد الفاتح ،ال��ذي يعتبر أكبر
مسجد في البحرينُ .بني ه��ذا المسجد في
وسمي باسم الشيخ أحمد الفاتح.
عامُ ،1987
ويعتقد أن الرخام المستخدم في بناء المسجد

المسجد ما يقرب من ُ 7000مصلي.

تم ش��راؤه من إيطاليا ،وال��زج��اج من النمسا

وللتعرف على تاريخ البلد وثقافتها وفنها،

وخ��ش��ب ال��س��اج م��ن ال��ه��ن��د ،و ُن��ح��ت على يد

يجب زيارة متحف البحرين الوطني .ويعرض هذا

مجموعة من الحرفيين البحرينيين .ويستوعب

المتحف الموجود في مبنى ُمجدد ،مجموعة
رائعة من األشياء والمصنوعات اليدوية التي
توثق ما يقرب من  6000عام من التنمية في
البالد .يتكون مجمع المعارض من أربع قاعات:
واحدة مخصصة لالكتشافات األثرية من حضارة
دلمون القديمة ،وقاعتان تعرضان ثقافة ونمط
الحياة القديمة في فترة ما قبل الصناعة في
البحرين ،والرابع يعرض التاريخ الطبيعي ،مع
التركيز على البيئة الطبيعية ويضم عينات
من النباتات والحيوانات في البحرين.
يقع على مسافة قريبة من المتحف جوهرة
أخ��رى ف��ي ت��اج المدينة وه��و مسرح البحرين
الوطني .وتم تصميم مبنى المسرح بصورة
معمارية رائ��ع��ة .ويمتد ه��ذا ال��م��س��رح على
مساحة  12000قدم مربع تقري ًبا ،و ُيعد ثالث
أكبر مسرح من نوعه في الشرق األوسط .ومن
أكثر األشياء الالفتة الخاصة بهذا المسرح هو
ع��دد المقاعد الموجودة بداخله والتي يبلغ
عددها  1001مقعد ،وق��د ُاختير ه��ذا العدد
اقتباسا من اسم حكايات ألف ليلة وليلة ،وهي
ً

الصفحة االفتتاحية :أفق المدينة المذهل؛ أعلى الصفحة
المقابلة :مسجد الفاتح؛ أسفل الصفحة المقابلة :إضاءة
خفيفة في المسجد؛ الصفحة التالية :مركز البحرين
التجاري العالمي؛ يمين هذه الصفحة :دوار اللؤلؤة
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جمال

البحرين

تجمع عاصمة مملكة البحرين بين التقاليد الساحرة وطابع
الحياة العصرية ،وهي مليئة باألسواق الرائعة والمناظر
الطبيعية الخالبة
كتبت النص :أرونا راتهود

اس�����ت�����ط��ل��اع

العربية للطيران تسير
إلى موسكو .تقع سان
بطرسبرج على بعد
حوالي  8ساعات بالسيارة

المطاعم
ليتراري كافيه
ُيقدم هذه المطعم العديد من
األطباق الروسية واألوروبية ،ويعمل
حتى منتصف الليل .وقد زار الشاعر
الروسي العظيم أليكسندر بوشكين
هذا المطعم وتناول آخر وجبه في
عام  .1837و ُينصح بتناول وجبة مانزو
المكونة من اللحم بشكل أساسي
والشهيرة هناك.
إيريفان
يشتهر هذا المطعم بتقديمه ألشهى
األطباق البحرية في المدينة .يمكنك
االختيار من بين سمك الحفش
المشوي على الفحم أو الروبيان ،أو
غيرها من األطباق الشهية .ال تنسى
تناول وجبة لوبيو المكونة من طبق
تم إعداده من الفاصولياء الحمراء
المطهوة بصلصة الطماطم مع زيت
الزيتون والتوابل العطرية.

أعلى هذه الصفحة :حديقة جميلة في المدينة؛ أسفل
هذه الصفحة :شارع نيفسكي بروسبكت؛ الصفحة
المقابلة :قارب سياحي على قناة غريبويدوف
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كانت سانت بطرسبرج
أول مدينة حديثة
في روسيا

لوحتان ليوناردو دا فينشي وعمل فني منحوت
لمايكل أنجلو ،وال يمكن إيجاد مثل هذه األعمال
في أي مكان آخر في روسيا .كما تضم المعارض
أكبر مجموعة لوحات موجودة خارج هوالندا للفنان
الهولندي رامبرانت هارمنزيون فان راين.
�ض��ا باسم
ي��ش��ار إل���ى س��ان��ت بطرسبرغ أي� ً
البندقية الشمالية بسبب قنواتها المائية
والعديد من أح��واض المياه بما في ذلك نهري

هذا العمود األط��ول من نوعه في العالم ،وقد

أوروب��ا ،باإلضافة إلى المنحوتات واألعمال الفنية

نيفا ومويكا .وأنهيت رحلتي الرائعة إلى هذه

صممه المهندس المعماري الفرنسي أوغوست

تنس أن تأخذ لمحة عن صف التماثيل
األخرى .ال
َ
الجميلة التي تصطف على السطح.

المدينة الساحرة بالقيام برحلة ليلية ممتعة
على طول نهر نيفا .وقد أعطتني هذه الجولة

جمال القصر ،وتم تصميمه بشكل مائل ليجذب

جزءا من المعارض الخمسة
أيضا
يعتبر قصر ً
ً

البحرية لمحة عن مناطق الجذب الشهيرة التي

دي مونتفيراند .و ُيزيد هذا العمود الجذاب من
األنظار على قصر الشتاء الذي يقع على الجانب

لمتحف ستيت أرم��ي��ت��اج ،واألرم��ي��ت��اج الصغير،

زرتها خ�لال اليوم ،مثل قلعة بطرس وبولس

الشمالي من الساحة .و ُيزن هذا الهيكل الرائع

والهيرميتاج القديم ،واليرميتاج الجديد ومسرح

من جزيرة فاسيليفسكي ،وقصر الرخام ،وأورورا

النعناع األخضر واألبيض البكر مع أعمدة ذات

هيرميتاج .وتُقدم هذه المعارض التي يقال إنها

ك���روزر ،وحديقة سمر غ���اردن وشتاين ج��روف.

حافة ذهبية ونوافذ مقوسة ،وه��ذا القصر هو

األكبر في العالم ،نظرة شاملة على تاريخ الفن

وعندما مررنا تحت جسر ترينيتي الشهير ،الذي

مثال رائع على الطراز الباروكي المستخدم في

الغربي واألوروبي .وقد قرأت عن متحف األرميتاج
التابع للدولة ومعروضاته البارزة ،لكن ك ً
ال من

ُيعد م��ن أح��د الجسور الجذابة ف��ي النهر ،لم
أستطع أن أتوقف عن التساؤل على كيفية ارتباط

هذا القصر ،الذي كان مق ًرا لإلقامة اإلمبراطورية
فخما،
عاما ،وقد أصبح اليوم متحفً ا
منذ ً 150
ً
يعرض مجموعة كبيرة من التحف من جميع

غوغل وكتيب السفر المحلي لم ُيقدما تفسي ًرا

هذه المدينة بماضيها اإلمبراطوري وتراثها مع

لحجم المنطقة .وسيستغرق األمر سنوات حتى

تكنولوجيا العصر الحديث .ول��ن تكون زي��ارة

نقدر ونستكشف المعروضات الموجودة في تلك

واح���دة لهذه المدينة كافية مطلقً ا للتعرف

أنحاء العالم ،ومجموعة رائعة من اللوحات من

المتاحف .ومع ذلك ،فإن أبرز ما شاهدته هناك هما

على جمالها.

الفن الروسي في منتصف القرن الثامن عشر.
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أماكن اإلقامة
فندق ذا ستيت أرميتاج ميوزيوم
أوفيشيال
كان هذا الفندق الفاخر ذو الخمسة
نجوم في السابق عبارة عن قصر قديم،
ليجسد
وقد تم تجديده في عام ُ 1830
روح متحف األرميتاج األصلي .ويتمتع
الفندق بموقع مركزي إلى جانب المتحف
الذي يحمل نفس االسم ،وبه وخيارات
متعددة لتناول الطعام والتسوق.
فندق كمبينسكي مويكا 22
يقع فندق كمبينسكي في موقع
مركزي وتاريخي ،حيث يعود تاريخ
تأسيسه إلى عام  1853عندما
كان ُيستخدم ألول مرة كمقر إقامة
أرستقراطي .وقد أصبح اليوم فندق
رائع يعكس أناقة وجمال وثقافة سانت
بطرسبرج .وتوفر خدمات الفندق للنزالء
تجربة ممتعة.

كانت تجربتي األولى مع سانت بطرسبرج كانت

هندسية ُمصممة إلظ��ه��ار للوضع المتنامي

والقوس الفارسي .ويقال إن هذه الكنيسة عجيبة

آالف المسرحيات من األعمال الكالسيكية التي

من خالل رواي��ات فيودور دوستويفسكي .حيث

لروسيا اإلمبراطورية وس��ط العالم .لكن في

للغاية لدرجة أن بناؤها لم يستكمل فقط 24

قام بها المسرحيون الروس ألكسندر جريبويدوف

وصف الكاتب الروسي المدينة في العديد من

ظل حكم خلفاء القيصر ،تم تشييد العديد من

عام ولكنها تجاوزت أيضًا الميزانية المخصصة

وألكسندر أوستروفسكي إلى أنطون تشيخوف.

أعماله من أهمهم رواية رسائل من تحت األرض،

العجائب المعمارية في هذه المدينة على يد

لبنائها .وتُعتبر هذه الكنيسة أعجوبة في حد

وأعتبر أنني محظوظة ألنني حضرت حفل باليه

دائما سط ًرا
ورواية الجريمة والعقاب .لكني أتذكر ً
��دا من رواي��ة رسائل من تحت األرض وال��ذي
واح� ً

مجموعة من أرقى المهندسين المعماريين في

المصمم
ذاتها ،ولكن تمكن ديكورها الداخلي ُ

أوروبا .وتدريج ًيا ،لم تنمو مدينة سانت بطرسبيرغ

من الفسيفساء والممتد على مساحة 700

“ك��س��ارة ال��ب��ن��دق” ف��ي ه��ذا المسرح الشهير.
ويتكون حفل الباليه هذا من فصلين ،وقد أ ّلف

كان يقول ...“ :سانت بطرسبورغ هي أكثر مدينة

لتصبح عاصمة عائلة روم��ان��وف اإلمبراطورية

قدم مربع ،من أن يجذب أنظاري.

الموسيقى األصلية لهذا العرض الملحن الروسي

ممتعة وجذابة على الكرة األرضية بأكملها” .لذلك،

أيضا تُعتبر أول مدينة عصرية
فحسب ،بل إنها ً
في روسيا بأكملها.

كان من الطبيعي أن أشعر بوخزة في أطراف
أصابعي ،عندما ُفتحت أمامي البوابات الزجاجية

المراق وجدت قصر بطرس األكبر
كنيسة الدم ُ

و ُيعد قصر سكور من أكثر القصور التي يوجد

ع��ن��د ش���روق ش��م��س ص��ب��اح ال��ي��وم التالي

الكبير المهيب .لم يكن في مخيلتي أب�دًا أن

لمطار بولكوفو الدولي في سان بطرسبرج .وهذه

انطلقت الستكشاف المدينة .وحسبما نصح به

يكون قصر بطرس األكبر يتكون من  30غرفة

بها مساحات خالبة ومفتوحة في المدينة .وقد
ُاسند تخطيط هذه المنطقة من قبل المهندس

هي المرة األولى التي أزور فيها تلك المدينة التي

صاحب المقهى ال��ودود الذي تناولت فيه وجبة

فقط .وقد تحول هذا القصر المتواضع إلى تحفة

المعماري اإليطالي الكالسيكي كارلو روسي بين

قرأت عنها في السابق .ولم أستطع االنتظار لبدء

فطور دسمة مكونة خبز الجاودار الطازج والسجق،

مذهلة تعتمد على ديكورات فن الباروك .وقد

عامي  1819و  .1829يعلو ه��ذا القصر عمود

مصحو ًبا بكوب من الشاي الساخن ،توجهت إلى

صمم المهندس المعماري ال��روس��ي الشهير

ألكسندر الشاهق ،الذي يبلغ ارتفاعه  5متر .يعتبر

اعتادت في رحالتي التخطيط لألماكن التي

�م��راق .ويمكن أن تستبدل هذا
كنيسة ال��دم ال� ُ
المقصد السياحي بزيارة لكاتدرائية سانت باسيل

بارتولوميو فرانشيسكو راستريلي هذا القصر

أكثر على األماكن ومناطق الجذب قبل الوصول

الموجودة في الساحة الحمراء في موسكو.

يقع مسرح ألكساندرينسكي على مقربة من

الفعلي إلى وجهتي السياحية .وقد ق��رأت أن

وبالنسبة ل��ي ،ق��ررت أن أزور كالهما ،وعندما

مسرح الدولة الروسية في أكاديمية بوشكين

الفضل يرجع في التأسيس المعماري لمدينة

المراق وجدت مدى تميز
اقتربت من كنيسة الدم ُ

للدراما .ويعتقد أن��ه أق��دم مسرح وطني في

سانت بطرسبرغ الجميلة إلى القيصر بطرس

العمارة الروسية في القرن الثامن عشر ،والحظت

روس��ي��ا ،وق��د ت��م تأسيسه ف��ي  30أغسطس

األكبر .وأصبحت هذه المدينة تتمتع اليوم بمعالم

مدى االختالف بين القباب الذهبية والفسيفساء

 .1756وعلى مر السنين ،استضاف هذا المسرح

مغامراتي هناك ،في اليوم التالي لرحلتي.
أزورها ،من حيث وضع خط سير لرحلتي والتعرف
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وعلى بعد  8دقائق سي ًرا على األق��دام من

الشهير إيليتش تشايكوفسكي.

البنة القيصر ،إليزابيث في القرن الثامن عشر.
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الصفحة االفتتاحية :منظر جوي لساحة سانت إيساك؛
هذه الصفحة :كنيسة الدم المراق؛ أعلى الصفحة
المقابلة :الجزء الداخلي من كاتدرائية القديس إسحاق؛
أسفل الصفحة المقابلة :قصر كاترين

اس�����ت�����ط��ل��اع

تاج عراقة

روسيا

تنتشر في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عاصمة أسرة
رومانوف اإلمبراطورية وأول مدينة حديثة للبالد ،الكثير من
القصور الساحرة والجسور الخالبة
كتبت النص :سارة والكر
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استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

١

٢

البتراء ،األردن

٣

إس���ت���ط�ل�اع
ع���ط�ل�ات
إس���ت���ك���ش���اف
ال��ت��ج��رب��ة

ُأدرجت هذه المدينة القديمة العريقة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي
نُحتت هذه المدينة الكبيرة على وجهة
صخرية في عهد األنباط من قدماء العرب

اكتشف ج��ان ل��وي بوركهاردت البتراء
في القرن التاسع عشر

كانت البتراء تقع بين مفترق طرق
الحرير والتوابل وطرق التجارة األخرى

م��ق��اب��ل��ة
DISCOVER

النوتات الموسيقية
المثالية
تعتقد عازفة البيانو األوكرانية دينارا كلينتون ،أن الموسيقى هي
حالة من السحر الذي يستطيع أن يلمس روح المستمع

بذلك الصوت ال��ذي ك��ان يصدر من تلك اآللة

ال��ك�لاس��ي��ك��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة .ي��ت��م ع���زف ال��روائ��ع

الموسيقية التي ألعب عليها بأناملي عندما

الموسيقية الخالدة لمعزوفات شوبان على

كنت طفلة وأتعلم الوقوف على قدماي .وفي

الشاشة عند عرض فيلمين متحركين  -وهما

سن الثالثة استطعت أن أع��زف األلحان التي

ماجيك بيانو وم��ع��زوف��ات ش��وب��ان القصيرة.
وتعزز هذه الصور من تجربة المستمع بالمقارنةً

سمعتها على شاشة التلفاز.

بالحفالت الموسيقية العادية .تُعد الموسيقى
��در ك��ل م��ن درس ل��ي ،فبدونهم ل��م أصل
أق� ّ

�زءا أساس ًيا من أي تجربة سينمائية مرئية،
ج� ً
حيث إنها تُساهم في ترقية نظرتنا للعالم

للمكانة التي أنا عليها اليوم .ومثلي األعلى

االفتراضي والعواطف المتوقعة على الشاشة.

من الموسيقيين هم عازفي البيانو الروس

وفي الماضي ،كانت األفالم الصامتة غالبًا ما

مثل فالديمير كراينيف وإميل غيلز ،وفالديمير

ُيصاحبها العزف على الببيانو.

من مثلك األعلى من الموسيقيين؟

هورويتز ،وغريغوري سوكولوف ،وعازفي البيانو
العالميين مثل مارثا آرج��وري��ت��ش ،وستيفن

كيف تتأكدين من أن الموسيقى ال تطغى

كوفاسيفيتش وأندراس سكيف يلهموني.

على العرض المرئي؟
العرض السينمائي والموسيقى مستقالن

ُت��ؤم��ن ع��ازف��ة البيانو دي��ن��ارا كلينتون بأن

أخ��ب��ري��ن��ا ع��ن الملحنين الكالسيكيين

الموسيقى ال تتعلق فقط بتأليف النغمات

لديك.
المفضلين
ِ

المفهوم ،خشيت أن تتغلب المادة المرئية

أيضا
وكتابة النوتات وتلحين اإليقاع ،بل هي ً

عندما كنت في الخامسة من عمري كنت أحب

على الموسيقى ألن أفالم الرسوم المتحركة

حالة من السحر ال��ذي يلمس روح المستمع.

مؤلفات موزارت .وعندما أصبحت في السابعة

هي شكل من أشكال الترفيه التي يتمتع بها

أيضا “يحتاج ع��ازف الموسيقى اإللمام
وتقول
ً

من عمري ،كنت شغوفة بفريديريك شوبان،

جمهور عريض .لذا ،أثناء هذه العروض ،أحاول أن

الكامل بالفن وأساليبه المختلفة وتاريخه

وخاصة “المقطوعة الحالمة” التي نُشرت بعد

أتأكد من أن الموسيقى تحتل المقام األول من

وحياة الملحنين”.

وف��ات��ه .وكانت ه��ذه المقطوعة دائما تلمس

انتباه الجمهور.

تماما .عندما تعاونت ألول م��رة لعرض هذا
ً

قلبي من الداخل .وأن��ا شغوفة أيضا بأعمال
دفعك لتعلم العزف على البيانو
ما الذي
ِ

فرانز ليزت.

تجري الموسيقى في دم��ي ،ألن أم��ي معلمة

أخبرينا عن مفهوم الحفلة الموسيقية

بيانو .وكثي ًرا ما قالت لي أمي أن صوت البيانو
ه��و ال��ش��يء ال���ذي ك��ان ق���اد ًرا على تهدئتي
عندما كنت طفلة رضيعة .كنت مولعة للغاية

السينمائية.

واختياره ليكون مهنتك؟
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إنه مفهوم فريد من نوعه يستقطب جمهو ًرا
عريضا من مختلف األعمار لمعرفة الموسيقى
ً
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الصورة :دينارا كلينتون؛ الصفحة المقابلة :الفنانة
خالل بعض أدائها

سحر
السينما

خدمة الغرف

سيلفر تبس مونار
كيراال ،الهند
يقع هذا المنتجع الفريد المصمم على الطراز السينمائي
في المنطقة التي كان ُمقام بها مسرح بانكاجام الشهير،
قديما أن هذا المسرح كان أول قاعة سينما
حيث ُيعتقد
ً

وصمم كل ركن من أركان المنتجع بصورة
كاملة في مونارُ .
تُقدر السينما :بينما ُيقدر اللوبي الفيلم الهندي التاريخي
المغول األعظم ،واستوحى ديكور المقهى من فيلم صوت
الموسيقى.
T: +91 486 5230238
www.silvertipsmunnar.com

فندق بيليروكو

عِش كأنك
في الفضاء

برايتون ،المملكة المتحدة
تُعتبر غرفة رولد فاديرز كوارتر من أكثر الغرف المشهورة
في هذا الفندق .وقد ُصممت هذه الغرفة على شكل كبينة
محطة الفضاء في فيلم حرب النجوم والتي ُيطلق عليها
"نجمة الموت" .تحتوي هذه الغرفة على العديد من لوحات
لوك سكاي ولكر واألميرة ليا ،وتوجد في هذه الغرفة أس ّرة
بطابقين ولوحة جدارية على السقف وتذكارات من الفيلم بما
في ذلك السيف الضوئي وأزياء شخصية دارث فيدر..
T: +44 (0) 1273 327 055
www.hotelpelirocco.co.uk

ألوفت سيتي سنتر ديرة
دبي ،االمارات العربية المتحدة

تذكر
المشاهد
الفنية

خصيصا لعشاق السينما .ويضم الفندق
ُصمم هذا الفندق
ً
 304غرفة وأربعة أجنحة مستوحاة من أفالم هوليوود
وبوليوود والعمالء السريين وأبطال دبي الخارقين.

إقامة سينمائية

و ُيعتبر الجناح المتوحى من فيلم مارفيل من أكثر األجنحة
المشهورة في الفندق .كما يوجد في هذا الفندق الموجود
في متجر سيتي سنتر ديرة للتسوق مسرح أفالم مفتوح
ومسبح كبير.

ج��رب النزول في ه��ذه األجنحة والغرف الرائعة التي تستوحي اسمها من
السينما عند عطلتك القادمة
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T: +971 4 210 3333
www.marriott.com
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1

طريقتان
الكتشاف
أبراج الساعة
الرائعة

1

دليل في
دقيقة

برج سباسكايا،
موسك ،روسيا

البحر الميت
في األردن

تم تركيب الساعة في
عام  ،1850وتشغل
الساعة ثالثة طوابق
من البرج المكون من
 10طوابق .ويتردد
صدى جرس الساعة
كل  15دقيقة في
الساحة الحمراء.

لست بحاجة إلى معرفة
كيفية السباحة إذا كنت
ترغب في االستمتاع

تحت العدسة

بليك ليفلي

2

أبراج البيت ،مكة،
المملكة العربية
السعودية
تقع الساعة على قمة
مبنى مكون من 76
طابقً ا ،وتحتوي الساعة
على منصة مراقبة
في قاعدتها توفر
إطاللة بانورامية على
المدينة.

بمياه البحر الميت،
فمياهه غنية بالملوحة،
وستجعلك طافي على
وجه الماء .كما أن الطين
المحيط بالبحر الميت
أيضا.
له فوائد صحية ً

طرائف – قبل نجاح

فيلم  ،Bad Times at the El Royaleوهي قصة عن

وقد ثبت أنه يعمل على

النجم هيمورث في

تجديد حيوية البشرة

سبعة أشخاص غرباء وعلى مدار ليلة مصيرية واحدة

فيلم ثور مارفيل،

وتنشيطها وتهدئتها.

سيكون أمام كل شخص فرصة في الخالص.

شارك في النسخة

يقع البحر الميت على

أخر األعمال – يلعب النجم هيمسوورث دور البطولة في

األسترالية من
البرنامج التلفزيوني

االقتباس – “عندما كنت صغي ًرا كنت أرى أن

Dancing with

والداي بطالن نظ ًرا لألسلوب الذي عاشا به

.the Stars

طوال حياتهم”.

يوم في
التاريخ
 25أكتوبر 1881

يالد بابلو بيكاسو
كان بابلو بيكاسو
واحدا من أعظم
ً
الفنانين وأكثرهم
نفوذًا في القرن
رساما
وكان
العشرين،
ً
مغتر ًبا إسبان ًيا ونحاتًا،
وصانعًا للمطبوعات،
ومصمم مسرحي.
ابتكر بيكاسو
بالتعاون مع الفنان
الشهير جورج براك
النمط التكعيبي،
وهو نمط من الفنون
البصرية التي نشأت
في القرن العشرين.
أقام بيكاسو معرضه
األول عندما كان عمره
عاما فقط.
ً 13

ارتفاع  134م تحت مستوى

 12ساعة

وقفة في مدينة  :بيروت
استجم

استجم

شاهد

تسوق

سطح البحر ،ويسمى

المتحف الوطني

لونا بارك

صخرة الروشة

بيروت مول

أيضا بأدنى مكان على
ً

في بيروت

أهم ما يميز هذا

يبرز شاطئ صخرة الروشة

يضم هذا المركز

يقدم المتحف

المتنزه هو عجلة

المذهل من مياه البحر

التجاري محالت تجارية

لمحة رائعة عن

فيريس العمالقة

األبيض المتوسط الزرقاء،

عالمية للمالبس ،منتزه

وجه األرض.

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

تطبيق السفر

تاريخ لبنان والحضارات

التي توفر إطاللة

ويمكن االستمتاع بهذا

داخلي للترفيه وهو

التي أثرت على

رائعة على المدينة

المشهد من كورنيش

عبارة عن متجر شامل

ثقافة المدينة.

من األعلى.

المدينة.

لكل من.

RunGo

هارت ريف ،أستراليا

أصبحت اآلن المحافظة
على لياقتك أثناء
السفر أسهل بكثير
وقت مضى.
من أي
ٍ
يحتوي هذا التطبيق
على أكثر من
 10,00,000مسار
جري في جميع أنحاء
العالم .كما أنه يتتبع
إحصائيات التشغيل
مثل الوقت والسرعة
واالرتفاع والمسافة.

يقع هارت ريف في الحاجز المرجاني العظيم في مجموعة
جزر وايت سانديز في كوينزالند بأستراليا ،وهي تركيبة
مذهلة من الشعاب المرجانية التي تشكلت بشكل طبيعي
في شكل قلب .تم اكتشاف هذا التشكيل المرجاني الخالب في
هارت ريف عام  1975على يد أحد الطيارين المحليين .وأفضل طريقة
لتجربة هذه الشعاب تكون من خالل مشاهدتها من على متن
الطائرة ،حيث ال ُيسمح للزوار بالغطس أو الغوص في المنطقة
المجاورة ألنها محمية.
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شاركونا بصور من رحلتكم على  #AirArabiaأو بإرسالها برسالة مباشرة
على  @airarabiagroupوسنقوم بدورنا بنشرها

القراءة
سيطرح الروائي
اإلسباني خافيير
مارياس في  4أكتوبر
رواية “،”Berta Isla
التي تحكي قصة
عميل سري كبير.

سيطرح المغني عاد الفنان الشهير إلفيس كوستيلو بألبومه األخير
“لوك ناو” ،ويتميز األلبوم بالموسيقى التي تعزفها فرقة  Look Nowالتي
تصاحب كوستيلو منذ فترة طويلة .قبل طرح هذا األلبوم في  21أكتوبر ،أصدر
كوستيلو أغنيتين من األلبوم  Under limeو .Unwanted number
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جدول
الفعاليات

 12أكتوبر

عمان
ماراثون ّ

 22-16أكتوبر

عرض الخيل الدولي
 28-24أكتوبر

جودبور راف

 14-5أكتوبر

مهرجان فيلم كيمي

المكان:
إسطنبول ،تركيا
سيعرض هذا المهرجان
السينمائي الذي
أفالما
طال انتظاره
ً
تتنافس في مهرجان
كان السينمائي ،مثل
فيلم في التالشي،
والمغشوش وقمر
جوبتير.
www.filmekimi.
iksv.org

عمان ،األردن
المكانّ :
يتكون هذا السباق من سباق الماراثون ( 42.1كم) ونصف
الماراثون ( 21كم) وسباق  01كيلومتر .سيقام سباق لألطفال
( 10كم) في  5أكتوبر.
www.runjordan.com

 21-13أكتوبر

كأس الكرملين

الجديدة ،المغرب
المكانُ :
يستقطب هذا الحدث الفردي الفريد اآلالف من الزوار
كل عام .كما يتميز بإقامة العديد من المسابقات
والندوات.
www.visitmorocco.com

المكان :راجستان ،الهند
يقع هذا المهرجان في حصن مهرانجاره الرائع ،ويجمع بين
أفضل الفنانين والفنانين الشعبيين من جميع أنحاء العالم.
www.jodhpurriff.org

 13-12أكتوبر

مهرجان 2018 GDG Dev

 28أكتوبر  3 -نوفمبر

مهرجان ري أنيمانيا الدولي
للرسوم المتحركة

حتى  2أكتوبر

مهرجان العين للكتاب

المكان :موسكو ،روسيا
يتنافس كبار العبي التنس في العالم على الفوز
بالبطولة .وشاركة في العام الماضي أيقونة التنس
ماريا شارابوفا في البطولة.
www.kremlincup.ru

المكان :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
تع ّرف على المؤلفين اإلماراتيين المشهورين ،وشارك في
ندوات القراءة ،وحضور األنشطة التعليمية واالنخراط في
عالم الكتب في هذا المعرض.
www.adbookfair.com
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المكان :لفيف ،أوكرانيا
يجمع هذا المهرجان كافة العقول البشرية التي تشكل مستقبل
تقنيات األندرويد والويب وكالود لمدة يومين تُعقد فيهم الجلسات
وورش العمل والشبكة العنكبوتية.
devfest.gdg.org.ua

المكان :يريفان ،أرمينيا
يحتفل هذا المهرجان بالرسوم المتحركة والرسامين ورسامي
الكاريكاتير من جميع أنحاء العالم ،كما يضم ورش عمل ودورات
متقدمة.
www.reanimania.com
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القائمة المختصرة
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مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ،البحرين

٢

٣

يجمع هذا االحتفال السنوي الملحنين وعشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم
تُنظم المهرجان
هيئة البحرين للثقافة
واآلثار

ت��ش��ت��م��ل ال���ع���روض ع��ل��ى األل��ح��ان
األورك���س���ت���رال���ي���ة ال��ك�لاس��ي��ك��ي��ة
والموسيقى االنصهارية

يستضيف متحف البحرين
الوطني المهرجان من 18
إلى  27أكتوبر

Skin Co. New York
Brings globally formulated skin product technology adapted for
!!Indian skin to exclusive salons near you

 6التقويم
تأكد من كل ما
سيحدث في هذا الشهر
 8لقطات
صور ونصائح وحقائق عن
السفر ،والناس ،والتاريخ،
واألحداث

 16تاج عراقة روسيا
تُسحر هذه المدينة الزوار بقصورها
العريقة وجسورها الساحرة

 10خدمة الغرف
تمتع بإقامة ال تنسى في
هذه الفنادق المستوحاه
من األفالم
 12مقابلة
تتحدث عازفة البيانو دينارا
كلينتون عن حبها للبيانو

 22جمال البحرين
استكشف األسواق النابضة بالحياة
والمباني الجميلة في المنامة
Skin Co. New York products are marketed (under the license) in India by
The Professional Hair Salon & Spa (India) Pvt. Ltd.

 40األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث
في العربية للطيران

#TheAddress, Plot No. 62, Okhla Phase III,
New Delhi - 110020, Phone: +91-11-43011100

 34مدينة الطرق الملكية
تأسر جايبور زوارها بحصونها الخالبة وقصور
الفاخرة

230, Park Avenue, Manhattan, New York - 10169, www.skinconewyork.com, info@skinconewyork.com

All masks are 100% Natural

Cold Pressed

Dermatologist Tested

Clinically tested

Vegan

 48 28ساعة في براغ
تُبهر المدينة الزوار
بكنائسها التي تعود إلى
القرون الوسطى والقالع
والجسور

Cruelty free

Gluten Free

Phthalates Free

 42خريطة
وجهات العربية للطيران

S TO R I E S T H AT M AT T E R

Bringing you the best and latest from the worlds of lifestyle, travel, entertainment and news

lasting
relationships

complete
solution

BRAND STORIES

LISTICALS &
E-COMMERCE

global sales
network

QUIZ/POLLS

quality control
FACEBOOK LIVE
`

cost savings

FASHION
PHOTO SHOOTS

aeroplay labTM

WEB SERIES &
VIDEO SOLUTIONS

INFLUENCER NETWORK
CAMPAIGNS

Aeroplay Entertainment is a boutique Inflight Content Service
Provider delivering 360-degree services to various airline partners
globally. We create, source, licence and curate content all tailored to
passenger demographics.

storycrux.com

Customized content through multiple channels onboard.

A digital initiative by Maxposure Media Group (I) Pvt. Ltd.

USA

For advertisement queries, please contact storycrux@maxposuremedia.com

I

Singapore

I

Thailand

A Maxposure Media Group Enterprise

I

Malaysia

I

Bangladesh

I

India

I

UAE

I

aeroplaymedia.com | info@aeroplaymedia.com

Bahrain

مدينة الطرق الملكية
تأسر جايبور زوارها بمناظرها الخالبة و
قصورها الفاخرة
 48ساعة في براغ

هذه المدينة الثرية ثقافيًا والغنية بالمعالم
الزوار!
األثرية الرائعة التي تسحر ّ
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