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 Istanbul is the perfect place to experience the best
of both worlds, it is where the east meets west

Cultural crossroads

اسطنبول هي المكان المثالي لتجربة أفضل ما في 
العالمين ، حيث يلتقي الشرق بالغرب

مفترق طرق ثقافي
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Dear Readers,

This month, we travel to the city of Istanbul (page 16), 

the largest city of Turkey where we experience the 

seamless blend of European and Asian cultures. Next 

we head to New Delhi in India (page 22),  a bustling 

cosmopolitan capital. With a vast cultural heritage and a 

progressive outlook, it is the perfect destination for the 

modern traveller. Finally, we travel to Belgrade (page 

30 ) the capital of Serbia where every walk seems to be 

through pages filled with the rich history of the region. 

In this edition, we have also introduced a catalogue of 

the latest lifestyle amenities and a menu that let’s you 

choose from lip-smacking international delicacies. We 

always endeavour to bring to you stories about the most 

sought-after destinations across the globe, and we hope 

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

that it has to offer!
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ChiNese New YeAr الجديدة الصينية  السنة 
القمرية  السنة  تبدأ  الصينية،  الثقافة  في  حدث  أهم 

فبراير.  5 الجديدة في 
The most important event of Chinese culture, 

the Lunar New year begins on February 5.

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

// eveNts
// sNApshot
// room serviCe
// iNterview

the short List

القائمة 
المختصرة 
التي  الممتعة  األم��اك��ن  اكتشفوا 

تأخذكم إليها العربية للطيران

 \\
 \\
\\
 \\

DID you kNow?
Each Lunar year is associated with a different animal, each 

of which is associated with different characteristics. 

تعلم؟ هل 
منها  كل  يرتبط  مختلف،  بحيوان  قمرية  سنة  كل  ترتبط 

مختلفة. بخصائص 
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eveNts

where: across armenia 
This is the Armenian festival of 

purification and bonfires are lit 

with people leaping over them 

for protection from the evil eye, 

illness and poisons.  

www.armenia.travel

where: aswan, Egypt
Hundreds gather at the Abu  

SImbel temple to watch as 

the sun penetrates the inner 

sanctuary of the temple to 

illuminate the statues within.  

www.egypt.travel

february 14

Trndez festival 
february 22

Sun festival at 
Abu Simbel 

where: across sri Lanka 
One of the biggest cultural events in Sri Lanka, 

the festival is held on a new moon day and in-

volves various processions across the country. 

www.srilanka.travel

where: Dubai, uaE
The world’s largest annual food & beverages 

trade show is back with its 24th edition. This 

is year the festival is expected to host over 

95000 visitors and a record 5000 exhibitors. 

www.gulfood.com

february 13-14 

Navam Perahera

february 17-21

Gulfood festival 

14 فبراير - 13

نافام بيراهيرا

21 فبراير – 17

مهرجان جلفود

14 فبراير

مهرجان ترندز
22 فبراير

مهرجان الشمس في 
أبو سمبل

 المكان: عبر سريالنكا  
واحدة من أكبر المهرجانات الثقافية ويقام 

المهرجان في يوم القمر الجديد ويشمل مواكب 
مختلفة في جميع أنحاء البالد.

المكان: دبي، االمارات العربية المتحدة
تستضيف دبي هذا العام أكبر معرض سنوي لألغذية والمشروبات 
في العالم في دورته الرابعة والعشرين ومن المتوقع أن يستضيف 

المهرجان هذا العام أكثر من 95000 زائر و 5000 عارض.

المكان: في جميع أنحاء أرمينيا 
يعتمد هذا المهرجان األرميني 

على إشعال النيران وقيام مجموعة 
من األشخاص على القفز عليها 
لمعتقدات ابعاد العين الشريرة 

واألمراض والسموم.

المكان: أسوان، مصر
يتجمع المئات في معبد أبو سمبل 

لمشاهدة الشمس التي تدخل الحرم 
الداخلي للمعبد لتتعامد أشعتها في 

الداخل.

where: kuwait city
Throughout the month of February, the city plays host to 

one of the biggest shopping festivals in the region with mul-

tiple stores inviting visitors with large discounts. 

www.visit-kuwait.com

where: jaisalmer, India 
The Jaisalmer Desert Festival is an annual 

event that takes place in February, amidst  

beautiful sand dunes and chilly winters. 

www.incredibleindia-tourism.org

february 1-28

Hala festival

february 17-19 

Desert festival of Jaisalmer

28 فبراير - 1

مهرجان هال فبراير 19 فبراير - 17

المكان:  مدينة الكويتمهرجان صحراء جايسالمر
خالل شهر فبراير، تستضيف الكويت أحد أكبر 
مهرجانات التسوق في المنطقة، وَتِعد العديد 

من المتاجر الزوار بخصومات كبيرة.

المكان: جايسالمر، الهند
مهرجان جايسالمر الصحراوي هو حدث سنوي يقام في شهر فبراير 

من كل عام، وسط الكثبان الرملية الجميلة والشتاء البارد.

airarabia.com
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sNApshot

12 hours

Situated at 2,501 m 

above sea level, this 

pass comprises of 

one of the highest 

roads of the Alps.

1

Situated at 5.328 m 

(17,480 ft), this is one of 

the highest motoarble 

passes in the world.

2

NEW RELEASE – Robert Downey Jr. has evolved into one 
of the most respected actors in Hollywood. The actor will be 
starring in the upcoming blockbuster Avengers: Endgame as 

Iron Man 
TrIVIa – When he was 17, Robert Downey Jr. dropped out 

of Santa Monica High School in California to pursue a future 
in acting and  moved to New York looking for an acting 

oppurtunity.

TAGLANG LA, INDIA

The warm and clear 

waters of the Canary 

Islands attract 

thousands of divers 

every year. One 

can find stunning 

volcanic underwater 

formations, wrecked 

ships, amazing reefs 

with hundreds of fish 

species, dolphins, 

and even whales. 

The best times to 

visit the Canary 

Islands is between 

March and May and 

from September to 

November.

ONE
MINUTE

GUIDE TO
SNORkELLING IN 

CANARy ISLANDS, 
SPAIN UMBRAIL PASS, 

SWISS-ITALIAN BORDER

Focus on

Lena Headey

2 Ways
to explore  

Highest motorable 
passes

Day IN 
HIsTORy

April 16,
 1896

On April 6, 
1896, the 

Olympic Games, 
a long-lost 
tradition of 

ancient Greece, 
are reborn in 
Athens 1,500 

years after 
being banned 

by Roman 
Emperor 

Theodosius 
I. the games 

were the 
organised by 

the International 
Olympic 

Committee (IOC).

FIRST MODERN 
OLyMPIC GAMES

TravEL app
LoungeBuddy

With the app, 

all travelers can 

access any of 

the lounges in 

the network no 

memberships, elite 

statuses required.

City Stopover: Baku

تحت العدسة

لينا هيدي
طرائف – أصبح روبرت داوني جونيور إلى واحد من أكثر الممثلين احتراما في هوليوود. 

 سيشارك الممثل في بطولة فيلم المنتقمون: نهاية بدور الرجل الحديدي.
أخر األعمال –انسحب روبرت داوني جونيور عندما كان عمره 17 عاًما من مدرسة سانتا 

مونيكا الثانوية في كاليفورنيا لُيحقق رغبته في التمثيل وانتقل إلى نيويورك بحًثا عن 
فرصة للتمثيل.

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

الصيد  مهرجان 
الدولي، مصر

تجذب المياه الدافئة 
النقية في جزر الكناري 

آالف من الغواصين 
كل عام. يمكن للزوار 
مشاهدة التكوينات 
البركانية المذهلة 

تحت الماء، والسفن 
المحطمة، والشعاب 

المرجانية المذهلة مع 
مئات من أنواع األسماك، 

والدالفين، وحتى 
الحيتان. أفضل األوقات 
لزيارة جزر الكناري هي 
بين مارس ومايو ومن 

سبتمبر إلى نوفمبر.

دليل في 
دقيقة  

تقع هذه الممرات على ارتفاع 
2501 متًرا فوق مستوى 

سطح البحر، وبها أعلى الطرق 
في جبال األلب.

1

حديقة حيوان
 كوبنهاجن، الدنمارك

تقع على ارتفاع 5,328 
متر )17,480 قدم(، وهي 

واحدة من أعلى ممرات 
العالم. النارية في  الدراجات 

2

طريقتان 
الكتشاف

أعلى الممرات في العالم

ممر إمبريال،
 الحدود السويسرية

أول بطولة لأللعاب
 األولمبية الحديثة

في 6 أبريل 
1896، أعيدت 

األلعاب األولمبية 
من جديد، وهي 
تقليد قديم في 

اليونان، في أثينا 
بعد 1500 عام 
من حظرها من 
قبل اإلمبراطور 

الروماني 
ثيودوسيوس 

األول. وقد نظمت 
اللجنة األولمبية 

الدولية هذه 
المسابقة.

يوم في 
التاريخ
1896 أبريل 16

SEE 

Yarat Contemporary 

Art Centre

The centre features  

many thought-

provoking installations 

of Modern art. 

EAT 

Motal Pendiri

A special cheese 

made in the Caucasus 

Mountains from 

unpasteurized sheep or 

goat milk.

SHOP

Carpets

Carpets, along 

with Azeri hats and 

traditional copperware 

are conveniently sold 

throughout Baku.

RELAX 

Flame Towers 

Completed in 2012, this 

trio of sinuous blue-

glass skyscrapers forms 

contemporary Baku’s 

architectural signature.

وقفة في مدينة :  باكو
تسوق

السجاد
يتم بيع السجاد ، إلى جانب 

القبعات األذرية واألدوات 
النحاسية التقليدية في 

جميع أنحاء باكو.

استجم
 أبراج الشعلة

تم االنتهاء من بناء هذا الثالثي من 
ناطحات السحاب ذات الزجاج األزرق في 

عام 2012، وهو ما يشكل جزء من 
حضارة باكو المعمارية المعاصرة.

تذوق
موتال بنديري

جبنة خاصة مصنوعة في 
جبال القوقاز من حليب 

األغنام أو الماعز غير 
المبستر.

شاهد
مركز يارات للفن 

المعاصر
يتميز المركز بالعديد من 

المنشآت المثيرة للفكر 
في الفن الحديث.

ساعة

THE rEaD
Moldover’s Every 

Moment After
 follows the survivors 

of an elementary 
school shooting 
through the last 
summer before 

moving on to adult 
life.

القراءة
تحكي رواية جوزيف 

مولدوفر عن 
الناجين من مدرسة 

ابتدائية أثناء 
صيفهم األخير قبل 

االنتقال إلى حياة 
المراهقة.

مع هذا التطبيق يمكن 
لجميع المسافرين الوصول 

إلى الصاالت الموجودة 
على شبكة اإلنترنت دون 
الحاجة إلى عضوية أو إلى 

وضع مخصص أ

تطبيق 
LoungeBuddy

12
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room Service

فندق الباندا
هونغ كونغ، الصين

يتيح لك الباندا في هونغ كونغ اإلقامة 
في غرفة يديرها Tranformers. تم 

تزيين الغرف ذات الطابع الخاص بمالءات 
السرير ومفروشات التي تتميز بالعديد 

من  صور أبطال هذا الفيلم الشهير.

www.pandahotel.com.hk

ThE PAndA hoTEl

HONG kONG, CHINA

The Panda Hotel in Honk Kong 

lets you stay in a room inspired 

by Transformers. For fans of the 

movie as well as the comics, the 

hotel is the perfect place to stay 

the night. The themed rooms 

are decorated with transformers 

bed sheets and upholstery that 

features several iconic instances 

from the franchise. 

 
T: (852) 2409 1111

AloFT CiTY CEnTrE dEirA

DUBAI, UAE 

Movie lovers can immerse 

themselves in the world of film by 

staying in one of four new cinema-

themed suites at Aloft City Centre 

in Dubai. The four suites are 

designed with specific themes 

of Hollywood, Superheroes, 

Bollywood and secret agent that 

will captivate your interest. 

T: +971 4 210 3333

ThE lAnd oF lEgEnds 

kingdoM hoTEl

ANTALyA, TURkEy 

This majestic hotel  also doubles 

up as theme park that takes you 

through a ride amongst castles 

and forts. The entire hotel is 

designed to recreate a kingdom 

right out of the pages of a fairy 

tale with specially designed rooms 

to let your imagination soar. 

 

T: +90 444 99 13

ألوفت سيتي سنتر ديرة
دبي، االمارات العربية المتحدة

يمكن لعشاق السينما أن يغرقوا في 
عالم األفالم من خالل البقاء في واحدة 

من أربع أجنحة جديدة مستوحاة من 
السينما. تم تصميم األجنحة األربعة 

بمواضيع محددة مثل هوليوود وأبطال 
خارقين وبوليوود ووكيل سري على أن 

 يثير اهتمامك.

www.marriott.com

فندق أرض أساطير المملكة
أنطاليا، تركيا

هذا الفندق الساحر أيًضا منتزًها 
ترفيهًيا يأخذك في الخيال الى ركوب 

القالع والحصون االموغستية. تم 
تصميم الفندق بأكمله إلعادة إنشاء 

مملكة مباشرة من صفحات حكاية 
خيالية مع غرف مصممة خصيًصا لتزيد 

 خيالك جماالً.

thelandoflegendsthemepark.com

CiNemATiC BoArDiNG
This February, live like your favourite stars in these iconic movie-
inspired hotels

من  اسمها  تستوحي  التي  الرائعة  الفنادق  ه��ذه  في  ال��ن��زول  يمكنك 
. لسينما ا

إقامة سينمائية

الغرف خدمة 



 John Gollings is an eminent 

photographer of the built environment. 

For the past 50 years, he has been 

synthesising his joint interests in 

photography and architecture to 

explore the cultural construction of 

social spaces across the world. A winner 

of multiple Critics Awards, Gollings has 

been working continuously to promote 

architectural photography. He says 

that it’s easier for him to change his 

outlook rather than repositioning his 

photography subjects. ‘‘I rather like 

to show the aspects that are easily 

missed.” 

» Tell us what led you to photography. 

I began taking photographs and 

received darkroom tuition when I was 

11. Though I studied architecture at the 

University of Melbourne and completed 

a Masters in Architecture, very early 

in my career I worked as a freelance 

advertising photographer, specialising 

in fashion. Later on, I gravitated towards 

documentation of contemporary iconic 

modernist buildings and cityscapes. I 

have started lectures on architecture 

and photography and have increasingly 

spent more time on longer term 

projects concerned with architectural 

history and heritage.

» your work is about built 

environments. Tell us about that. 

I exhibited several pictures at my 

exhibit titled The History of The Built 

World which is a collaboration between 

Habitat Photosphere and the Australian 

High Commission. In the inket print tilted 

Eureka Tower, the helicopter image was 

pre-planned to create the look down 

perspective. It was a very wide lens 

which required a lot of coordination with 

the pilot to fly so close to the building.  

The work titled Kay Street Housing is 

a humorous effort for a picture to be 

published in Italy featuring postmodern 

Australian houses. 

Inset: John Gollings; Right and bottom: 
The various critically acclaimed 
photographs by the photographer

BuiLT To PerfeCTioN

teXt BY pooNAm GoeL

Australian archirtecture photographer John Gollings talks about 
how even still objects have the power to move the soul

iNterview

  جون غولينغز هو مصور بارز للبيئة العمرانية. 
قام  الماضية،  الخمسين  السنوات  مدى  وعلى 
التصوير  مجال  في  المشتركة  اهتماماته  بجمع 
البنية  الس��ت��ك��ش��اف  ال��م��ع��م��اري��ة  وال��ه��ن��دس��ة 
الثقافية للمساحات االجتماعية في جميع أنحاء 

العالم.

في  للعمل  دف��ع��ك  ال���ذي  م��ا  أخ��ب��رن��ا   »
الفوتوغرافي. التصوير 

التقاط الصور وتلقيت دراستي في غرفة  بدأت 
ال��ح��ادي��ة  ف��ي  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا  األف����الم  لتحميض 
عشرة. وعلى الرغم من أنني درست الهندسة 
وأكملت شهادة  ملبورن  جامعة  المعمارية في 
وف��ي  ال��م��ع��م��اري��ة،  ال��ه��ن��دس��ة  ف��ي  الماجستير 
عملت  المهنية،  مسيرتي  من  جًدا  مبكر  وقت 
األزياء.  في  متخصص  مستقل  إعالنات  كمصور 
توثيق  نحو  اهتمامي  وجهت  الحق،  وقٍت  وفي 
كما  وال��م��دي��ن��ة.  المعاصرة  العصرية  المباني 
المعمارية  الهندسة  ع��ن  م��ح��اض��رات  أعطيت 
طويًلا  وقًتا  وقضيت  الفوتوغرافي،  والتصوير 

ُمصمم ببراعة

كتبته: بونام جويل

مدى  عن  يتحدث  غولينجز  جون  األسترالي  المعماري  المصور 
الروح تحريك  الثابت على  الفن  قدرة 

تتعلق  األج���ل  طويلة  م��ش��روع��ات  تنفيذ  ف��ي 
بالتاريخ وتاريخ الهندسة المعمارية.

البيئات  في  عملك  عن  أكثر  أخبرنا   »
العمرانية.

أس���س���ت م��ع��رض��ي ال���خ���اص ب��ع��ن��وان “ت���اري���خ 
ال��ع��ال��م ال��م��ب��ن��ي”، وع��رض��ت ف��ي��ه ع���دة ص��ور، 
هابيتات  بين  تعاون  عبارة عن  المعرض  وهذا 
فوتوسفير والمفوضية العليا األسترالية. وفي 
صورة لي بعنوان برج إيوركا، قمت بأخذ صورة 
من  البرج  أص��ور  لكي  الهليكوبتر  طيارة  من 
عدسة  الصورة  هذه  في  واستخدمت  األعلى. 
من  الكثير  األم��ر  مني  وتطلب  ج���ًدا،  واس��ع��ة 
من  ب��ال��ق��رب  للتحليق  ال��ط��ي��ار  م��ع  التنسيق 
لي  بذلت جهًدا كبيًرا في صورة  المبنى. كما 
ُتنشر  لكي  ل��إس��ك��ان،  ستريت  ك��اي   بعنوان 
ص���ورة ف��ي إي��ط��ال��ي��ا ت��ض��م م��ن��ازل أس��ت��رال��ي��ة. 
تقول  التي  األس��ط��ورة  ترسيخ  في  أرغ��ب  كنت 
ش��وارع  ف��ي  ال��وث��ب  بإمكانه  ي��زال  ال  الكنغر  أن 

الضواحي. 

الصورة: جون غولنغز؛ أسفل يمين الصفحة: الصور 
المتنوعة التي التقطها المصور

م��ق��اب��ل��ة



the pALACe of shAki khANs, AzerBAiJAN أذربيجان خان،  قصر شاكي 
بناؤه في  الصيفي لشاكي خان وتم  المقر  بأذربيجان  كان قصر شاكي خان في 

عشر. الثامن  القرن 
The Palace of Shaki khans in Shaki, Azerbaijan was the summer 

residence of Shaki khans and was built in the 18th century. 

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
// disCover

destiNAtioNs

DID you kNow?
The summer residence is renowned for the lavish 

decoration of its exterior and interior.

تعلم؟ هل 
يشتهر مقر اإلقامة الصيفية بديكوره الفخم وواجهته 

والداخلية. الخارجية 

التي  الممتعة  األماكن  إستكشفوا 
تأخذكم إليها العربية للطيران

 \\
 \\
 \\

إس���ت���ك���ش���اف
ع�����ط�����الت

إس������ت������ط������الع
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They say it’s where East meets West. But in reality, it is so much
 more than that. The dichotomies that exist in Istanbul, the
 largest city of Turkey, are unparalleled

iSTANBuL
The Crossroads of

teXt BY oLiviA BALsiNGer

esCApe

كتبته:  أوليفيا بالسينجر

المدينة وهي  الثالث  االمبراطوريات  مدينة 
قارتين!  تتربع في  التي  العالم  الوحيدة في   

اسطنبول
مفترق الطرق في

عطالت
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 Istanbul is a dynamic and modern day 

world centre that has been steeped in 

history and relevance for thousands 

of years. The bridge between Asia 

and Europe, physically divided by the 

Bosporus Straight, it embodies the best 

of all worlds—it is truly an epicentre of 

art, culture, food and history. With wide 

eyes, an empty stomach and walking 

shoes on my feet, it was time to explore 

the city that has withstood the tests of 

time.

Surrounded by history in the heart 

of the Sultanahmet District, declared 

a World Heritage Site in 1985, I found 

shelter in a hole-in-the-wall-coffee 

house, while a storm raged outside. 

Turkish coffee is more than just a means 

to a caffeine-rush here; it is an integral 

part to the life of the city. In fact, there 

is a ritual of bringing sugar to the boil 

in a special pot called a cezve, which is 

then served in a dainty cup and saucer. 

I sipped my coffee while sampling a 

homemade Turkish delight.

المراكز  من  اليوم  اسطنبول  مدينة  ُتعتبر   
منذ  كبيرة  وأهمية  بتاريخ  تتمتع  التي  الحديثة 
العريقة  التركية  المدينة  وتمتد  السنين.  آالف 
في  منها  جزء  يقع  كما  البسفور،  مضيق  على 
مركًزا  ُتعد  بذلك  فهي   – أوروب��ا  في  واآلخر  آسيا 
وطأت  عندما  والتاريخ.  والطعام  والثقافة  للفن 
تجوبان  عينان  كانت  إسطنبول  أرض  ق��دم��اي 
معدتي  واستعدت  بي،  يحيط  ما  حول  بشغف 
رياضي  حذاء  وارتديت  الشهي،  طعامها  لتذوق 
تلك  الستكشاف  ج��ول��ة  ف��ي  بسالسة  ألنطلق 
أمام  صمدت  التي  العريقة  التاريخية  المدينة 

الزمن. تقلبات 
منطقة  قلب  إل��ى  جولتي  بداية  في  توجهت 
التاريخية  بالمعالم  الُمحاطة  أحمد  السلطان 
التراث  م��واق��ع  إل��ى  ضمها  ت��م  وال��ت��ي  العريقة، 
العالمي لليونيسكو في عام 1985، وبينما كان 
المقاهي  أحد  في  فارًغا  مقعًدا  وجدت  ب��ارًدا  الجو 
التركية  القهوة  وُتعتبر  هناك.  الموجودة  المميزة 
الطقس  للتدفئة في هذا  أكثر من مجرد وسيلة 
الحياة  أساسيات  من  يتجزأ  ال  ج��زء  فهي  ال��ب��ارد؛ 
اليومية لهذه المدينة. وهناك طقوس خاصة في 
إسطنبول لتقديم القهوة والتي تترك لتغلي في 
في  ذلك  بعد  وُتقدم  وعاء خاص يسمى سيزيف، 
للغاية  استمتعت  ذلك  بعد  أنيق.  وطبق  فنجان 

باحتساء قهوتي التركية محلية الصنع.

الصفحة االفتتاحية: برج غلطة وجسر غلطة في 
اسطنبول؛ يسار الصفحة: منظر داخلي للمسجد األزرق 

الرائع؛ أعلى الصفحة: أعمال زخرفية في البازار الكبير في 
اسطنبول؛ أسفل الصفحة المقابلة: متحف آيا صوفيا
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ولذيذة،  شهية  تركية  حلوى  تناولت  كما 
من  الحلوى  ه��ذه  وُتعد  “ُل��ق��م”،  باسم  وُت��ع��رف 
أن  من  الرغم  وعلى  الملون.  والسكر  النشا 
هذه  م��ن  الفريدة  األص��ن��اف  م��ن  العديد  هناك 
المفضلة  هي  الفستق  حلوى  كانت  الحلوى، 

لدي.
أن  وج��دت  والحلوى،  للقهوة  تناولي  وأثناء 
الوقت حينئٍذ قد حان لمواصلة استكشاف مدى 
اسطنبول.  في  القديمة  المدينة  تاريخ  عراقة 
مسجد  زي����ارة  ه��ي  األول����ى  محطتي  وك��ان��ت 
 400 إلى  تاريخه  يعود  ال��ذي  أحمد  السلطان 
“المسجد  ُيطلق عليه اسم  ما  غالبًا  والذي  عام، 
يحيط  الذي  األزرق  القرميد  حجارة  بسبب  األزرق”، 
المسجد  ه��ذا  بناء  تم  وق��د  المسجد.  بمبنى 
عشر  ال��س��اب��ع  ال��ق��رن  ب��داي��ات  ف��ي  العثماني 
الميالدي باعتباره استعراًضا تجريبًيا للقوة التي 
وهو  المسجد  ه��ذا  مؤسس  عهد  عليها  ك��ان 
من  المسجد  هذا  و[ُعتبر  األول،  أحمد  السلطان 
في  الشهيرة  السياحية  المواقع  أكثر  أحد  بين 

بأكملها. المدينة 
صوفيا  آيا  متحف  األزرق  المسجد  أمام  ويقع 
عن  ع��راق��ة  المعمارية  هندسته  تقل  ال  ال��ذي 
مدى  المتحف  ه��ذا  ويعكس  األزرق،  المسجد 
خالل  القديم  العالم  دول  في  المعماري  التطور 
العصر البيزنطي. وقد كانت كاتدرائية آيا صوفيا 
أكبر كاتدرائية  السابق  الحمراء في  الجدران  ذات 

في العالم منذ ما يقرب من ألف عام.

Turkish delight, also known as lokum,  

is a Turkish delicacy that is based on 

a mixture of starch and sugar that is 

coloured with food colouring. Though 

there are many unique varieties to 

sample, my favourite was pistachio. 

Once fed and caffeinated, as the rain 

clouds started to dissipate, it was time 

to further explore the intricacies of the 

old city. My first stop was the 400-year-

old Sultan Ahmed Mosque, often 

nicknamed The Blue Mosque, because 

of the blue tiles that envelop the 

structure. This Ottoman Mosque was 

built in the early 1600’s as an empirical 

show of strength by Sultan Ahmet I. 

Though one of the most popular tourist 

spots in the entire city The Blue Mosque 

is still very much functioning as a place 

of worship.

Staring at The Blue Mosque is the 

equally stunning Hagia Sophia museum, 

a testament to how sophisticated the 

world truly was during Byzantine times. 

Hagia Sophia has been the world’s 

largest cathedral for 1000 years.

Opening page: Galata Tower and Galata 
Bridge in Istanbul; Left: Interior view 
of the magnificent Blue Mosque; Top: 
Decorative ornaments at The Grand Bazaar 
in Istanbul; Opposite page bottom: The 
Hagia Sophia Museum

 The Hagia 
sophia 

museum is 
a testament 

to the 
sophistication 

of the 
Byzantine 

era
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Istanbul is a multicultural metropolis 

today because its roots truly derived 

from all cultures. The Roman Cisterns, 

for example, are a perfectly preserved 

subterranean monument that prove 

the Romans certainly were masterful 

builders. Inside, the enormous stones 

at the base are rubbed smooth by 

the hands and feet of countless 

visitors over the ages. Gazing up, the 

cavernous expanse of the main hall is 

capped by magnificent domes with 

small windows that allow the beams of 

light to crisscross the room. The scale 

and beauty of the construction made 

to simply store water is stunning. The 

arches and columns cover several 

acres underground.

Following my time travel to 

the ancient world and Istanbul’s 

antiquities, it was time I stepped back 

into the modern world.

ُتعد اسطنبول اليوم مدينة متعددة الثقافات، 
الثقافات  من  مجموعة  من  مستمدة  جذورها  ألن 
على  الرومانية  فالصخور  والمتنوعة.  المختلفة 
مائي  لخزان  نصب  عن  عبارة  هي  المثال  سبيل 
وهذا  كامل،  بشكٍل  عليه  الحفاظ  تم  األرض  تحت 
مهندسون  بالتأكيد  هم  الرومان  أن  على  يدل 
من  كبيرة  كمية  توجد  ال��داخ��ل،  وف��ي  ب��ارع��ون. 
وقدمين  يدين  لمستها  التي  الضخمة  الحجارة 
الزوار على مر العصور. ويحيط  عدد ال يحصى من 
القديم  المائي  الخزان  لهذا  الرئيسية  بالقاعة 
نوافذ  ذات  رائ��ع��ة  ق��ب��اب  األرض  تحت  ال��م��وج��ود 
ومن  الغرفة.  داخل  الضوء  بمرور  تسمح  صغيرة 
هو  الخزان  هذا  في  شاهدتها  التي  الرائعة  األمور 
لتخزين  الُمصمم  البناء  هذا  وجمال  حجم  مدى 
تحت  كبيرة  مساحة  أعمدته  ُتغطي  والتي  المياه 

األرض.
العالم  إل��ى  ال��س��ف��ر  م��ن  انتهيت  أن  وب��ع��د 
أبهرتني،  التي  العظيمة  اسطنبول  وآثار  القديم 
الحديث  العالم  إلى  للعودة  حان  قد  الوقت  كان 
التي تعكس مدى تطور هذه  الستكشاف معالمه 

التركية. المدينة 

يعد متحف آيا صوفيا شاهدا على رقي 
العصر البيزنطي

الحديث،  للفن  اسطنبول  متحف  بزيارة  قمت  ثم 
الذي يقع في حي بيوغلو في اسطنبول. ويضم هذا 
المعاصر والتجريبي،  الفن  المتحف لوحات فنية من 
في  المعروضة  والتماثيل  المنشآت  تعود  كما 
الفنانين  أفضل  من  مجموعة  إل��ى  المتحف  ه��ذا 
عظمة  مدى  تعكس  والتي  تركيا  في  المعاصرين 

تلك الثقافة.
في  اسطنبول  ش��وارع  في  المشي  وساعدني 
والحمامات  الصحية  المنتجعات  أحد  على  العثور 
ومجددة  حقيقية  ت��ج��ارب  تقدم  التي  التقليدية، 
تماًما. لذا قررت االستمتاع بالحمام التركي أو الحمام 
 400 من  أكثر  إل��ى  عمره  يعود  ال��ذي  التقليدي 
أعطتني  القهوة،  بتناول  يومي  بدأت  مثلما  عام. 
بالنظافة  شعوًرا  الحمام  إلى  المثالية  الزيارة  تلك 
العادي.  الحمام  عكس  على  الليل  في  واالسترخاء 
غرف  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  التقليدية  الحمامات  وه��ذه 
ببالط  مكسوه  وأرضيته  ج��داري��ة  بأحجار  مصممة 
هذه  في  ويوجد  الرخام.  يشبه  الغرفة  وسط  في 
وُتقدم  والنساء  للرجال  خاصة  أقسام  الحمامات 
عالجات متنوعة تساعد على تنشيط الجسم وإزالة 

اإلرهاق.
مدينة اسطنبول هي مدينة التاريخ العريق، وهي 
لزوارها  ٌتقدم  التي  النادرة  الثمينة  الجواهر  من بين 
كل جميل سواء كانوا من المسافرين الُمرفهين، أو 
الرحالة الفضوليين، أو المؤرخين، أو عشاق الثقافة، 
ال تقدم إسطنبول لزوارها الكثير وحسب بل مازالت 

تحافظ على صمودها أمام تقلبات الزمن. 

I then visit the Istanbul Modern 

Art Museum, located in the Beyoğlu 

district of Istanbul. A homage to 

contemporary and experimental art, 

the installations and sculptures at this 

museum feature some of Turkey’s 

best contemporary artists. A must see 

for any culture or art connoisseur. 

All the walking in istanbul left me 

with an urge for a spa therapy and 

the traditional hammams, that offer 

authentic and absolutely rejuvenating 

experiences, came to my rescue. Just 

like the coffee started my day, a visit 

to the hammam gave me a sense of 

cleanliness and peace at night. Unlike 

a regular bathhouse, hammams are 

chambers designed with wall to wall 

stones and a scorching altar-like slab 

in the middle of the room.

A city bursting with history, Istanbul 

is one of those rare gems that serves 

all. For the luxury traveller, for the 

curious backpacker, for the historian, 

for the lover of culture, Istanbul not 

only delivers, but has also withstood 

the test of time. 

Air ArAbiA hAs 
nonstop, dAily 
flights to 
istAnbul 

تسير العربية 
للطيران رحالت 

يومية إلى إسطنبول

أعلى الصفحة: ترام أحمر قديم في ميدان تقسيم؛ أسفل 
هذه الصفحة: النصب التذكاري لجمهورية تقسيم؛ 

أسفل الصفحة المقابلة: بازار التوابل في اسطنبول؛ 
أعلى الصفحة المقابلة: منازل خالبة في كوزجونكوك، 

اسطنبول

Top:  Old-fashioned tram at Taksim 
square; This page bottom: The Taksim 
Republic Monument; Opposite page bottom: 
The Spice Bazaar in Istanbul; Opposite 
page top: Colourful houses in Kuzguncuk

عطالت
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The layout and convenience, the Greenery and the history,
 essentially define the capital of India!

48 hours 
in New Delhi

 Delhi was on the prodigious national highway of 

the Mauryas that connected their capital Patliputra 

(now Patna in Bihar) with Taxila (Takshashila), 

now in Pakistan. Today, Indira Gandhi International 

Airport is the busiest in India! Old Delhi is not as 

pedestrian friendly but retains its old-world charm. 

The National Capital Region actually comprises of 

neighbouring districts of Gurugram, Noida, Ghaziabad 

and Faridabad. But at least expressways have 

made the drive into the city easier. Surrounded by 

greenery, seven roads radiate from the roundabout 

in Connaught Place, forming common circles. Delhi’s 

identity is a distinctive one today; it seems to be 

the place, where the choice for everything, from 

restaurants to routes, is amazing and overwhelming! 

I love the energy and vivacity of the city, extremely 

cosmopolitan, the fastest growing city in Asia, Delhi 

is the ideal gateway to India and beyond.

Business or 
pleasure, the 
hotel offers a 
host of amenities 
to inspire you 
to be at your 

best. Each room 
is designed 
with a stress-
free, home-like 
cosiness and is 
well furnished 

with the newest 
amenities and 
services so 
that your stay 
is natural and 
convenient. 

AndAz bY hYATT, AEroCiTY

WHere To STAy

كتبته:  روبالي دين

الهادئة،  وأجوائها  المعمارية،  بهندستها  الهندية  العاصمة  تتميز 
الشاسعة التاريخية  والحدائق  الخضراء  والمساحات 

48 ساعة في
نيودلهي

أنداز دلهي - إية كونسبت باي حياة
أماكن اإلقامة

 يقدم الفندق مجموعة 
من وسائل الراحة إللهامك 
لتكون في أفضل حاالتك. 

تم تصميم كل غرفة 
بوسائل منزلية مغمورة 

بالراحة ومفروشة 
بشكل جيد مع أحدث 

وسائل الراحة والخدمات 
حتى تكون إقامتك 

طبيعية ومريحة.

 كانت دلهي تقع على الطريق المحلي السريع بين مورياس 
التي ربطت العاصمة باتلي بوترا )باتنا في والية بيهار( مع منطقة 

تاكسيال )تاكشاشيال(، والتي تقع حاليا في باكستان. وقد أصبح 
مطار أنديرا غاندي الدولي من أكثر المطارات ازدحاما في الهند! 
القديمة مزاًرا سياحًيا فقط، لكنها مقصًدا  وال ٌتعد مدينة دلهي 

وٌتجاور  القديمة.  مازالت تحتفظ بسحر معالمها  أيًضا لكونها  هاما 
العاصمة الوطنية الحالية عدة مناطق  هي: غوروغرام، ونويدا، 

آباد، وفريداباد. لكن ساعدت الطرق السريعة في تسهيل  وغازي 
بالمساحات  بأنها محاطة  المدينة. تشتهر دلهي  إلى  الذهاب 

الخضراء، كما أنها تقع بين سبعة طرق وتحيط بها منطقة 
اليوم بهوية فريدة؛ فهي مدينة  أيًضا. تتميز دلهي  كونوت 

متكاملة يتوافر بها كل شيء، من المطاعم إلى الطرق، وكل من 
الطاقة والحيوية، افهي مدينة عالمية  يزورها يشعر بقدر كبير من 

من الطراز األول، وهي المدينة األسرع نمًوا في آسيا، وتستحق 
دلهي عن جدارة أن تكون البوابة المثالية للهند.

اس��ت��ك��ش��اف
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I book myself on a Breakfast Trail, 

which covers various parts of Old 

Delhi. I met my guide from Delhi 

Food Walks, at 7: 30 AM sharp, 

outside the Metro Station. Our first 

stop is an old-fashioned sweet shop 

called ‘Shyam Sweets’, that serves 

the most delicious bedmi puris 

(fried puffed bread made of wheat 

dough), supplemented with an old-

style Potato curry! Next up we go 

to the oldest vendor serving Matara 

(peas) Kulcha (flat baked bread), with 

a cube of butter mixed in the curry. 

Located in a small by lane, this tiny 

spot is buzzing with customers. The 

spicy albeit delicious ‘food walk’ laid 

the perfect foundation for my trip to 

the India capital. 

في الصباح
في بداية زيارتي للعاصمة الهندية نيودلهي قررت 
من  مختلفة  أجزاء  ُتغطي  التي  باإلفطار،  أبدأ  أن 
الذي  السياحي  بالمرشد  التقيت  القديمة.  دلهي 
أتى من شركة دلهي فود ووك، في تمام الساعة 
7:30 صباًحا خارج محطة المترو. وكانت محطتنا 

األولى التي توجهنا إليها هي محل قديم يسمى 
“شيام سويتس”، الذي يقدم أطباق اللحم البقري 
عجينة  من  المصنوع  المقلي  )والخبز  اللذيذ 
القديم.  الطراز  على  المطهية  والبطاطا  القمح(، 
مارتا  يطهي  بائع  أقدم  إلى  توجهنا  ذلك  وبعد 
)البازالء( مع خبز كولشا )خبز مسطح(، وُيقدم مع 
مكعب من الزبدة بالكاري. ويقع هذا المطعم في 
حارة صغيرة، وعلى الرغم من صغره إال أنه مليء 
بالزبائن. وقد استمتعت للغاية بهذا الطعام الحار 
المثالي  والحساء  المشوية  الرائعة”  “واألطباق 

الهندي.

اليوم األول 

الصفحة االفتتاحية: منظر داخلي للمسجد الجامع؛ أعلى 
الصفحة المقابلة: قبر همايون األيقوني في نيودلهي؛ 
أعلى الصفحة: العمارة المدهشة لمعبد اللوتس ذات 

الجدران التسعة؛ يسار الصفحة: قطب مينار الشهير

Opening page: The Interiors of the Jama 
Masjid.  Opposite page top: The Iconic 
Humayun’s Tomb in New Delhi; Above: 
The striking architecture of the Lotus 
Temple; Left: The famous Qutub Minar 
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Stomach happy, I obviously skip lunch 

and head to Janpath (Connaught Place). 

I am spoilt for choice in this downtown 

shopping area frequented by tourists 

looking for a cheap bargain on trinkets 

and curios to take back home.

 But nevertheless, I make it a point to 

visit all the tiny shops (which look more 

like kiosks) and eventually end up with 

three large bags full of merchandise.  

The cold coffee at DePaul’s is a tradition 

and I get myself a glass. One thing 

that particularly interested me were 

the fragrance shops at Janpath where 

you  can design your own concoction 

of beautiful and intricate perfumes. 

They even have unusual fragrances 

like freshly cut grass and parchment 

amongst usuals like Musk and Jasamine. 

I personally fell in love with something 

called ‘Rain’ , believe you me, it was 

nothing less than the smell of fresh, 

damp earth, right before it starts to 

rain in the spring. 

بعد الظهر
بعدما امتألت معدتي، كان الوقت تجاوز فترة الغداء 
وت��وج��ه��ت إل��ى ج��ان��ب��اث )ك��ون��وت ب��ل��ي��س(. وكنت 
الموجودة  التسوق  منطقة  إلى  للذهاب  متحمسة 
الذين  السياح  يرتادها  والتي  المدينة  وس��ط  في 
يبحثون عن صفقات رخيصة لشراء الحلي والمنتجات 
انتهاء  بعد  معهم  اصطحابها  أج��ل  من  المحلية 

رحلتهم.
وعلى الرغم من ذلك، وجدت نفسي أقوم بزيارة 
أقرب  تصميمها  يبدو  )التي  الصغيرة  المتاجر  جميع 
بثالث  النهاية  في  بي  األم��ر  وانتهى  األكشاك(  إلى 
تناولت  ذلك  بعد  بالبضائع.  مليئة  كبيرة  حقائب 
ومن  التقليدي.  ديبول  مقهى  في  الباردة  القهوة 
األشياء التي كنت حريصة على زيارتها في نيودلهي 
تسمح  التي  جانباث  مدينة  في  العطور  محالت  هي 
بتصميم عطرك الخاص من بين مجموعة من العطور 
العطور  المتاجر  هذه  في  وتوجد  والمعقدة.  الجميلة 
المقطعة حديًثا  العادية مثل األعشاب  المميزة وغير 
والنفحات الخالبة مثل المسك والياسمين. وبالنسبة 
لي أحببت للغاية عطر يسمى “المطر”، وقد كان هذا 
الرقيق،  الصباحي  الندى  برائحة  يفوح  الساحر  العطر 
وعبق األرض الرطبة، قبل أن يبدأ المطر في الربيع.

WHere To eAT
indian Accent: Chef 
Manish Mehrotra is no 
alien to perfection and 
his emphasis in every 
dish is fresh and quality 
ingredients.

Prankster, gurugram: 
An Indian café and a bar 
reminiscent of college 
times, Prankster, is a 
space where you can 
toast to old times.
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أعلى الصفحة المقابلة: المحكمة األولى في القلعة 
الحمراء في نيودلهي ؛ أسفل الصفحة المقابلة: بوابة 
الهند الشهيرة ؛ أعلى الصفحة: أجراشين كي باولي 

الجميلة في نيودلهي

Opposite page top: The Diwan-i-Aam at 
the Red Fort in New Delhi; opposite page 
bottom: The iconic India Gate; This Page 
top: The Iconic Agrasen ki Baoli in New 
Delhi

في المساء
ترفيهي  عرض  لمشاهدة  تذاكر  حجزت  ذلك  بعد 
اثنين  العرض  هذا  يقدم  األحالم”.  “مملكة  ُيسمى 
خصوصية  األف��ي��ال  وتحمل  المرحة،  األف��ي��ال  م��ن 
والهيبة.  للسحر  يرمزان  حيث  الهند،  في  هامة 
يقدم العرض توليفة من التراث والعمارة الملهمة 
والمطبخ والدراما بشكل رائع مع فقرة فنية سحرية 
الفعاليات  فيها  ُتقام  التي  الشوارع  ومن  مذهلة. 
من  وهو  جولي  شارع  هو  هناك  الهامة  الثقافية 
عوامل الجذب الرئيسية في نيودلهي، ويبدو هذا 
الرائعة،  الهندية  الكرنفاالت  لعرض  ساحة  الشارع 
بالثقافة  دائًما  مفعم  بأنه  الشارع  ه��ذا  ويتميز 
 14 تعكس  التي  وال��م��أك��والت  وال��ح��رف  والفنون 
والية في الهند بروعتها الكاملة داخل شارع واحد 
بعدد  التقيت  وقد  قبة سماوية مذهلة.  به  تحيط 
قليل من األصدقاء في مطعم أنبالجيد كنتري يارد 
في شارع جورجيون الذي افتتح حديًثا، ويقدم هذا 
المطعم األطباق الشهية. ومن األشياء التي جذبت 
الطابع  بين  االن��دم��اج  حالة  هي  هناك  اهتمامي 

الهندي والطابع الشرق أوسطي.

I have booked tickets for a show at 

the much talked about ‘Kingdom of 

Dreams’. Abounding with the display 

of two welcoming elephants, this 

endeavour brings to life the magic 

and timeless mystique of India in a 

unique blend. The synthesis of heritage 

and inspiring architecture, cuisine and 

drama are gorgeously coordinated with 

spectacular technical wizardry. Culture 

Gully is one of the core attractions 

here, quite like a magnificent Indian 

carnival, an elaborate boulevard of 

culture, arts & crafts and cuisine 

showcasing 14 states of India in their 

trademark splendour on a single street 

enveloped under a breath taking sky 

dome. I catch up with a few friends 

at the newly opened ‘Unplugged 

Courtyard’ in Gurugram, that serves 

gratifying plates of comfort food, and 

a lot of personality. My vote goes all 

out to the interesting fusion which was 

a blend of Indian and Middle Eastern 

influences.

eXpLore
Air ArAbiA 
commence ses 
vols vers pise le 
31 mArs 2019

تسير العربية للطيران 
رحالت مباشرة إلى 

باريس من مراكش، 
طنجة، والدار البيضاء 

أماكن اإلقامة
 إنديان أكسنت

تتميز أطباق الشيف مانيش مهروترا 
بنكتها الشهية المميزة، وتركيزه في 
كل طبق على المكونات الطازجة ذات 

الجودة العالية.

 بارنكستر جروجرام
يذكرنا هذا المقهى الهندي والبار 

بالجامعة، ويوجد في المطعم مساحة 
خاصة تجعلك تحن إلى األزمنة القديمة.

dAY 2

Located between Khan Market and 

Safdarjung Tomb on Lodhi Road, Lodi 

Gardens is a green lung for the city and  

a sought-after picnic spot on winter 

afternoons. yoga classes are held every 

morning in the park and joggers are 

drawn to its well-maintained tracks. So 

I join the yoga classes (free for all) and 

then put on my running shoes and hit 

the tracks to take a break in the green 

environs. I then head to Dilli Haat an 

excellent combination of craft bazaars, 

regional food and entertainment from 

all across the country. It is a vibrant 

arena showcasing rural India to an urban 

audience. I would say if you don’t have 

enough time to visit the whole of India, 

head to Dilli Haat for the abridged 

verison which in itself is an activity that 

should take you an entire day. 

اليوم الثاني

في الصباح
ومقبرة  خ��ان  س��وق  بين  ل��وده��ي  ح��دائ��ق  تقع 
سافدارجنج، وهو عبارة عن مجموعة من المساحات 
من  المزيد  المدينة  على  ُتضفي  التي  الخضراء 
زيارتها  التي يمكن  المنتزهات  الجمال، وهي من 
بعد الظهر في الشتاء. وُتقام دروس اليوجا كل 
صباح في هذه الحديقة، وُتشجع مسارات الحديقة 
إلى  انضممت  كما  الركض.  على  ال��زوار  المضاءة 
دروس اليوغا )المجانية للجميع( ثم ارتديت حذاء 
الركض وِسرت في المسارات ألتجول في الضواحي 
ديلي  إلى  توجهت  ذلك،  بعد  للحديقة.  الخضراء 
الِحرفية،  لألعمال  وب���ازار  رائ��ع  متجر  وه��و  ه��ات، 
أنحاء  جميع  في  والترفيهية  اإلقليمية  واألطعمة 
البالد. إنها ساحة نابضة بالحياة تعرض ريف الهند 
للجمهور الحضري. وأود أن أقول إذا لم يكن لديك 
الكثير من الوقت لزيارة الهند بأكملها، فيمكنك 
منك  سيتطلب  ال��ذي  ه��ات  ديلي  إل��ى  التوجه 

نشاًطا يستغرق ما يقرب الساعتين.
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إذا لم يكن 
لديك الوقت 

الكافي 
لزيارة الهند 
بأكملها، 

توجه إلى 
ديلي هات 
للحصول 

على النسخة 
المختصرة

بعد الظهر
اكشاردام.  زيارة معبد  إلى  للغاية  كنت متحمسة 
اصطناعي،  نفق  عبر  ال��ق��ارب  رك��وب  ق��ررت  لذلك 
ياجنا  نافورة  المعبد  إلى  طريقي  في  وشاهدت 
ومن  مميزة  فريدة  نافورة  عن  عبارة  وهي  كوند 
للحيوانات،  صوتًيا  ع��رًض��ا  ش��اه��دت  ث��م  نوعها، 
السينما  ش��اش��ة  على  خاطفة  ن��ظ��رة  وأل��ق��ي��ت 
تصويره  تم  خاًصا  فيلًما  تعرض  التي  العمالقة 
الهند، ويبلغ طاقم  100 موقع في  في أكثر من 
أن  وتذكر  شخص.   45000 الفيلم  ه��ذا  عمل 
حتى  صباًحا   9 الساعة  من  مفتوح  المجمع  هذا 
كبيرة  ويقع على مسافة  فقط،  6 مساًء  الساعة 
ساعة  توفير  عليك  يجب  لذا  المدينة،  وسط  من 
المعارض  وتفتح  هناك.  إلى  للسفر  ساعتين  أو 
مساًء،   5:30 إلى  10 صباحًا  الساعة  أبوابها من 
 6:45 الساعة  حتى  الموسيقية  النافورة  وُتفتح 
مساًء في فبراير. يمتد المجمع على مساحة كبيرة 
ولذيًذا  بسيًطا  يقدم طعاًما  أيًضا مطعًما  ويضم 

يتميز بنكهات غوجارات األصيلة.

I am mesmerized by the Akshardham 

Temple. I take the boat ride through 

an artificial tunnel to visit a yagna-

kund that is also a synchronized 

colourful fountain, go for an audio-

animatronics show, and peek at the 

giant movie screen that shows a 

special movie filmed in over 100 

locations in India, with a cast of 

45000 people. Remember that the 

Complex is only open from 9 AM to 6 

PM and is at a considerable distance 

from the city centre, so do keep an 

hour or two for travelling. Exhibitions 

timings are from 10 am to 5:30 PM 

and the musical fountain starts at 

6:45 PM. The complex is sprawled 

across a large area and also houses 

a canteen which serves simple but 

delicious food that has the authentic 

taste and sweetness of Gujarat. 

eXpLore

في المساء
مركز  هو  نيودلهي  في  الرائعة  األماكن  ومن 
تسوق دي إل إف، لذلك قررت الذهاب إلى هناك 
انبهرت  وه��ن��اك  ال��وق��ت.  ببعض  أقضي  لكي 
للغاية عند رؤية النوافذ الساحرة في مطعم برا 
الوقوف  وبمجرد  انتباهي.  لفتت  التي  برانك  برا 
المطعم  لهذا  الجميل  الزجاجي  الباب  أم��ام 
من  تنطلق  التي  اللذيذة،  الروائح  استنشقت 
المطبخ المفتوح. كما شاهدت العروض المثيرة 
فولز  والسيد  شابلن  شارلي  ُتقلد  التي  الرائعة 
وهناك  المحظوظة.  القطط  مع  ب��ار  وسوشي 
هذا  أن  أقول  أن  ويجب  العشاء  لتناول  توقفت 
في  بجولة  ذلك  بعد  قمت  ثم  جيًدا.  خيارًا  كان 
وقت متأخر من الليل داخل المنطقة المالية وأنا 
فالمنطقة  بي.  المحيط  التغيير  من  مندهش 
الشاهقة،  السحاب  بناطحات  مليئة  بأكملها 
أسهل  التنقل  تجعل  بطريقة  والمصممة 
المثالية  النهاية  هي  ه��ذه  وكانت  يمكن.  ما 
تماًما  تغير  قد  األم��ر  أن  أرى  زل��ت  وم��ا  لرحلتي، 
قلياًل  تزيد  فترة  في  دلهي  لمدينة  بالنسبة 
على عقد من الزمان، حيث تطورت بصورة كبيرة 

لكنها الزالت تحتفظ بتقاليدها الهندية. 

 

DLF Cyber hub is the most happening 

place in the entire NCR, so I head 

there for a recce. The charming 

visual merchandise windows at the 

various stores grab my attention. 

I get in through the beautiful glass 

doors and delicious aromas, wafting 

out of the open kitchens, engulf my 

senses. There are interesting quirky 

treats like the Charlie Chaplin and 

Mr Bean projections and a sushi bar 

with the iconic waving cats. We settle 

here for dinner and I must say it was 

a good choice. We take a late night 

drive through the financial district 

and I was amazed at the change in 

my surroundings. The entire area is 

packed with beautiful skyscrapers 

and is designed in way that makes 

navigation as easy as possible. This 

was a perfect end to my trip, I still 

have some trouble believing that so 

much has changed for Delhi in a little 

over a decade.  

أعلى هذه الصفحة: طعام الشارع اللذيذ في نيودلهي؛ 
أسفل هذه الصفحة: أساور ملونة في السوق المحلية؛ 

أعلى الصفحة المقابلة: التوابل الهندية الرائعة في سوق 
بهادي؛ أعلى الصفحة المقابلة: األحذية المصنوعة يدويا 

في سوق السلع المستعملة

This page top: Delicious street food in 
New Delhi; This page bottom: Colourful 
bangels at a local market; Opposite page 
top: Raw spices displayed at a store; 
Opposite page bottom: Handmade shoes at 
a flea market 

Air ArAbiA flies 
directly to 
delhi every dAy

تسير العربية 
للطيران رحالت 

يومية إلى دلهي.
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disCover

If there is one thing Belgrade is known for, it is acceptance. 
The capital city of Serbia, Belgrade, has embodied the 
culture and traditions of several civilisations

BeLGrADe
The Colours of 

teXt BY kALGi pAteL
كتبه:  كالجي باتيل

أمام  صمدت  بأنها  بلغراد  الصربية  العاصمة  عن  ُيعرف 
وتقبلت  جديد،  من  نفسها  إحياء  واستطاعت  الزمن  تقلبات 

العريق تراثها  ضمن  أصبحت  مختلفة  وتقاليد  حضارات 

الساحرة
مدينة بلغراد 

اس�����ت�����ط�����الع
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 It is the largest city of Serbia and has 

witnessed atleast 100 wars fought over 

it. And yet, this yugoslavian city knows 

how to party and paint the town in 

vibrant colours with its thriving nightlife. 

As the sun goes down on this city, the 

restaurants and pubs rise from the 

most unexpected places. you will find 

a restaurant squeezed into a small alley 

or even on the roof of an innocuous 

grocery store! The people are warm, 

welcoming and speak perfect English.

During the day, Belgrade relies solely 

on kafka or coffee. At any point during 

the day, you will find locals cradling a 

cup of thick, bitter coffee, not unlike 

the Turkish version. Grab your share 

of this delicious concoction and head 

to the Republic Square of Belgrade – 

that’s where all the action is. This is the 

most famous spot in the city, home to 

the National Museum and the National 

Theatre. you can even pick up a quick 

snack from the many food carts and 

stalls around the square.

disCover

صربيا  في  مدينة  أكبر  بلغراد  مدينة  تعتبر   
السنين.  مر  على  ح��رب   100 من  أكثر  وشهدت 
اليوغسالفية  المدينة  هذه  استطاعت  ذلك،  ومع 
واجهتها  التي  والشدائد  المحن  كل  على  التغلب 
ونهضت بصورة مزدهرة من جديد لُتصبح من أكثر 
ومع  العالم.  في  الشهيرة  السياحية  الوجهات 
المطاعم  تفتح  المدينة،  هذه  في  الشمس  غروب 
لالستمتاع  ال���زوار  كافة  أم��ام  أب��واب��ه��ا  وال��ح��ان��ات 
عدة  هناك  ستجد  كما  الصاخبة.  الليلية  بالحياة 
على  حتى  أو  صغير  زق��اق  في  محصورة  مطاعم 
بلغراد  سكان  ويتميز  البقالة.  متاجر  أحد  سطح 
يتحدثون  أنهم  كما  والبشاشة  والترحاب  بالود 

بطالقة. اإلنجليزية 
على  بلغراد  سكان  يعتمد  النهار،  فترة  وأثناء   
احتساء الكافكا أو القهوة فقط. ستجد في أي وقت 
يحملون  المحليين  السكان  من  اليوم،الكثير  خالل 
الدسمة، والتي ال تختلف  الكثيفة  القهوة  كوًبا من 
تناول كوًبا من  يمكنك  التركية.  القهوة  كثيًرا عن 
ساحة  إلى  ذلك  بعد  وتتجه  اللذيذة،  القهوة  هذه 
الساحة  هذه  تضم  حيث   – بلغراد  في  الجمهورية 
أكثر  من  أنها  كما  السياحية،  وال��م��زارات  األماكن 
المتحف  زيارة  يمكنك  بلغراد.  في  شهرة  الساحات 
ذلك  بعد  ويمكنك  الوطني.  والمسرح  الوطني 
عربات  من  العديد  من  سريعة  خفيفة  وجبة  تناول 

الطعام واألكشاك الموجودة حول الساحة.

الصفحة االفتتاحية: منظر لوسط المدينة التاريخي على 
ضفاف نهر سافا؛ يسار الصفحة: شارع التسوق كنيز 
ميهايلوفا؛ أعلى الصفحة: مدخل حصن كاليمجدان؛ أسفل 
الصفحة المقابلة: مبنى وزارة الغابات والتعدين
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للغاية  مسلية  بأنها  بلغراد  أس���واق  تتميز 
وجاذبة لالهتمام. فيمكنك القيام بنزهة في منطقة 
التسوق التي ُيطلق عليها كنيف ميهايلوفا لتتعرف 
أكثر على المعروضات الموجودة هناك. تعرض محالت 
على  المنتشرة  الصغيرة  التجارية  والمحالت  التحف 
والمصنوعة  المميزة  المنتجات  من  العديد  الطريق 
محليًا والتي قد ال تجد مثلها في أي مكان آخر. ومن 
األماكن  في  للتجول  قدميك  تأخذك  أن  المحتمل 
الصغيرة الرائعة التي تبيع األدوات الخزفية أو يمكن 
هذه  قلب  في  المختبئة  المكتبات  بعض  تجد  أن 
محلية  زجاجة عطر  يفوتك شراء  أن  يجب  ال  الشوارع. 
الصنع، كما يمكنك خلط واختيار النفحات المختلفة 
األشياء  أكثر  ومن  ومميًزا.  خاًصا  عطًرا  لك  لُيصنع 
المتاجر  هي  بلغراد  أس��واق  في  ُتباع  التي  الرائعة 
في  تستخدم  التي  لألدوات  الخام  المواد  تبيع  التي 
المنزل ويسهل تركيبها بدون الحاجة إلى أي تقنيات 
تتعرف  لكي  المتاجر،  أحد هذه  زيارة  يمكنك  معقدة. 
تخرج  وربما  هناك،  ُتعرض  التي  األشياء  على  أكثر 
ومن  ُمسلية.  جديدة  هواية  ولديك  المتجر  هذا  من 
األشياء األخرى التي يجب أال تفوتك أثناء تواجدك في 
بلغراد هي المتاجر التي تبيع الشوكوالتة، أو الجبن، 
والمتاجر  الخردة،  متاجر  أو  المظالت،  أو  األوشحة،  أو 
التي تبيع السلع القديمة. وتعج مناطق التسوق في 
بلغراد بالمنتجات الطازجة، لذا إذا كنت مهتًما بهذا 
األمر، فابحث عن متاجر البقالة أيًضا لتتسوق بعض 

السلع الطازجة الشهية.

The markets in Belgrade are amusing 

and interesting. A walk down the 

shopping district of Knev Mihailova 

is food for the mind and soul. Little 

antique shops and stores stuffed with 

exotic knick-knacks made locally dot 

the road. you are likely to stumble upon 

gorgeous little places that sell porcelain 

ware or even find hidden bookstores in 

the heart of these streets. Do not miss 

out on walking into at least one local 

perfumery, where you can mix and 

devise your own choice of fragrance. 

One of the other Belgradian gems are 

the stores selling raw materials for DIy 

items! Go into one, just to see the kind of 

things that are stocked up in it. Maybe 

you’ll emerge from it with a new hobby! 

Other things to look forward to when 

shopping here are chocolates, cheese, 

scarves, umbrellas and of course 

jewellery and vintage stores. The whole 

of Belgrade’s shopping areas are abuzz 

with fresh produce, so if that interests 

you, do go check out the grocery stores 

as well. 

Opening page: View of the historic 
citycentre on the banks of the Sava River; 
Left: The Knez Mihailova shopping street; 
Top: Entrance to the Kalemegdan Fortress; 
Opposite page bottom: Ministry of Forestry 
and Mining building

Belgrade 
is called the 
‘white city’ 

because the 
fortress looked 
white to the 

travellers 
coming in on 
the Danube
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On a good, sunny day, you can 

even take a walk through the 

Bohemian street of Skadarlija, for 

a fun-shopping spree. The whole 

street is also lined with restaurants 

offering authentic Serbian food and 

the occasional quartet and groups 

playing traditional music.

Belgrade is also called ‘the white 

city’ because in spite of its many 

hues, the city’s fortress looked white 

to the travellers who came in through 

the waters of the Danube – a Serbian 

river that passes through Belgrade. 

The fortress has been witness to 

Serbia’s changing atmospheres, 

through ravage and prosperity and is 

a sight worth beholding. you might 

want to get up on the fort and check 

out the view – it is ethereal! The fort 

offers a scenic view of the Danube 

and the city. 

disCover

اس��ك��ادارل��ي��ج��ا  ش���ارع  ف��ي  ال��م��ش��ي  يمكنك 
الرائعة، لكي  األيام المشمسة  البوهيمي في أحد 
الشارع  تقوم بجولة تسوق ممتعة. وهناك ستجد 
األطباق  تقدم  التي  بالمطاعم  بأكمله  مملوء 
والمتنوعة  الشهية  األصيلة  التقليدية  الصربية 
في  المتجمعة  الموسيقية  الفرق  وستجد  أيًضا، 
عازفين   4 أفرادها  عدد  يبلغ  صغيرة  مجموعات 
الموسيقى  يعزفون  وه��م  كبيرة  مجموعات  أو 

الشارع. والمارة في  الزوار  التقليدية لتسلية 
“المدينة  اسم  أيًضا  بلغراد  مدينة  على  يطلق 
والعوامل  الظروف  من  للعديد  نظًرا  البيضاء” 
أبيض  المدينة  حصن  بدا  فقد  عليها،  طرأت  التي 
عبر  دخلوها  الذين  للمسافرين  بالنسبة  اللون 
مياه نهر الدانوب، وهو نهر صربي يمر عبر بلغراد. 
المتغيرة  األجواء  على  شاهدًا  القلعة  كانت  ولقد 
في صربيا، مثل فترات النكبة واالزدهار، وُتعد هذه 
في  المشاهدة  تستحق  التي  األماكن  من  القلعة 
الحصن  مشاهدة  يمكنك  القلعة  وفي  بلغراد. 
واالستمتاع بمنظر بانورامي ساحر، حيث يوفر هذا 
الحصن إطاللة خالبة على نهر الدانوب وجانب من 

المدينة.

تُعرف  أيًضا باسم “المدينة البيضاء” نظرًا 
ألن قلعة المدينة تبدو بيضاء للمسافرين 

القادمين على نهر الدانوب
المدن  ك��ل  مثل  بلغراد  مدينة  ف��ي  توجد 
األوروب���ي���ة، م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��ت��اح��ف ال��ه��ام��ة 
الفنية  بين  معروضاتها  تتنوع  وال��ت��ي  ج��ًدا 
منطقة  ف��ي  ت��ت��س��وق  ك��ن��ت  إذا  وال��ت��اري��خ��ي��ة. 
زبتر  متحف  ع��ن  فابحث  ميهايلوفا،  كنيف 
إن��ه  ال��ش��ارع.  ن��ف��س  ف��ي  ي��ق��ع  وال���ذي  للفنون 
أفضل  م��ن  بعض  أع��م��ال  يضم  كبير،  مبنى 
شارع  وف��ي  صربيا.  في  المعاصرين  الفنانين 
يقع  الذي  التاريخي  متحف  ستجد  بيترا،  كرالجا 
على  س��ي��رًا  دق��ائ��ق  خمس  ح��وال��ي  بعد  على 
هذا  زيارة  عليك  ويجب  زبتر،  متحف  من  األقدام 
وعراقة  ضخامة  مدى  تستوعب  لكي  المتحف، 
يريدون  الذين  ألولئك  وبالنسبة  بلغراد.  تاريخ 
بلغراد،  في  المتاحف  من  المزيد  على  التعرف 
أو  واح��دة  ساعة  لمدة  القطار  رك��وب  يمكنهم 
اليوغسالفي،  المتحف  إلى  تأخذهم  أجرة  سيارة 
بلغراد.  في  التاريخ  من  آخر  جزًءا  يعرض  والذي 
زيارته،  يمكنك  الذي  لالهتمام  المثير  المتحف  إن 
أثناء إقامتك هناك، هو المتحف الذي ُبني على 
هذا  يعرض  حيث  الشهير.  تيسال  نيكوال  شرف 
الشخصية  ممتلكاته  من  مجموعة  المتحف 
المتحف  هذا  ويقع  الهندسية.  وأدواته  الثمينة 
 4 بعد  على  تقع  التي  كرونسكا،  منطقة  في 
بعد  وع��ل��ى  اليوغوسالفي  المتحف  م��ن  ك��م 
إذا  ميهايلوفا.  كنيف  من  فقط  كيلومترين 
الشيء،  بعض  قصيرة  لبلغراد  زيارتك  كانت 
فيمكنك ركوب الحافالت الصغيرة السريعة.

Like every European city, Belgrade 

is also home to some very interesting 

museums of artistic and historical 

importance. If you’re shopping at 

the Kneze Mihailova street, look for 

the Zepter museum of art on the 

same street. It is a big building, that 

houses the works of some of the best 

contemporary artists of Serbia. On 

Kralja Petra Street, about five minute 

walk from Zepter is the Historical 

Museum, which you must visit, to 

fathom to vast historical significance if 

the region. If you are looking for more, 

a one hour train ride or a taxi will take 

you to the Museum of yugoslavia, 

another slice of history from Belgrade. 

An interesting museum to visit, while 

you’re there, is the one built in honour 

of famous physicist Nikola Tesla. 

Located in Krunska, which is at a 

distance of four km from the Museum 

of yugoslavia and only two km away 

from Kneze Mihailova. you can always 

used the mini-busses that run on a 

tight schedule and ensure that you 

reach your destination on time. 

 أعلى هذه الصفحة: السياح يتمتعون بمقاهي
 Skandarjilla؛ أعلى الصفحة: تضيف مظالت السماء 

ألواًنا إلى الشوارع؛ أعلى الصفحة المقابلة: فندق 
موسكافا تيرازجي؛ أسفل الصفحة المقابلة: المشهد 

الحضري في بلغراد

This page top: Tourists enjoy the cafes 
of Skandarlija; Opposite page top: Hotel 
Moskva and Terazije; Opposite page 
bottom: The urban landscape of Belgrade 

اس�����ت�����ط�����الع

WHere To STAy 
hYATT rEgEnCY 
Hyatt is one of the premier 
hotels in the city with a 
multitude of accomodation 
options and several in-
house restaurants that cook 
mouth-watering delicacies 
throughout the day.   

ThE METroPol PAlCE 
Metropol Palace is a stunning 
luxury collection hotel in the 
very center of Belgrade with 
its park surroundings. The 
hotel features 198 beautifully 
appointed guest rooms and 
38 suites.
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EscapE

Food-wise, Belgrade is pretty much 

a goldmine. Right from local grills to 

delicious fresh vegetables, its got 

something for everyone. But apart 

from that, it is one of those European 

cities, that doesn’t disappoint anyone; 

a must-try is the Ajvar – a fresh 

preparation made from roasted 

tomatoes and eggplants, which 

pairs nicely with the many flatbreads 

available here. The Mladi Sir is a local 

cottage cheese, made from low-fat 

milk and is paired with the freshly 

baked bread available here. For 

cheese lovers, another must-try dish is 

the unripened Kajmak – a raw cheese, 

which is prepared and eaten fresh. The 

local cuisine is as diverse as the history 

of this amazing city. The local cafe’s 

have numerous local delicacies and I 

for one couldn’t stop experimenting! 

For those who love pastries, Serbian 

Pastries are a mouth-watering 

combination of delicate, buttery and 

oh-so-hearty! A great place to try 

some Bureks is Pekara Trpkovic – a 

bakery in the heart of the city.

ُتعد  المحلية،  واألطباق  للمأكوالت  وبالنسبة 
بلغراد من أكثر المدن التي تهتم بالطعام وتتمتع 
بإعداد  تشتهر  فهي  التميز.  من  بالكثير  أطباقها 
و  اللذيذة،  الطازجة  والخضار  المحلية  المشاوي 
المأكوالت التي تلبي رغبات الجميع. لكن باستثناء 
هذه المأكوالت المحلية، فهي واحدة من بين المدن 
تروق  التي  األصناف  مختلف  تقدم  التي  األوروب��ي��ة 
طبق  تذوق  ُتفوت  ال  بلغراد  في  أنك  وبما  للجميع؛ 
المشوية  الطماطم  من  المصنوع  ال��ط��ازج  أجفار 
المتنوع  الخبز  مع  تناوله  يمكن  والذي  والباذنجان، 
المحلي  الجبن  هو  سير  م��الدي  جبن  يعتبر  هنا. 
المصنوع من الحليب قليل الدسم. وستجد هناك 
الكثير من أنواع الخبز الممتازة والطازجة التي تتنوع 
الجبن  أنواع  مع  تتناسب جميعها  والتي  مذاقاتها، 
يمكنك  الجبن،  محبي  من  كنت  وإذا  المختلفة. 
الكاجماك  هو  التجربة  يستحق  آخ��ر  طبق  ت��ذوق 
تحضيره  يتم  خ��ام،  جبن  عبارة  وهو  المقّطع،  غير 
لبلغراد  المحلي  المطبخ  ويتميز  طازًجا.  وتناوله 
يحتوي  المدهشة.  المدينة  هذه  تاريخ  مثل  بتنوعه 
المقهى المحلي على العديد من األطباق المحلية 
ممن  كنت  وإذا  مقاومتها.  أحد  يستطيع  لن  التي 
من  الصربية  المعجنات  ف��إن  المعجنات،  يحبون 
أشهى األطباق التي يمكن أن تتذوقها في حياتك، 
ومن  الشهية.  وحشواتها  بدسامتها  تتميز  حيث 
بعض  فيها  تتذوق  أن  يمكن  التي  الرائعة  األماكن 
المعجنات هو مخبز بيكارا تربكوفيك الذي يقع في 

قلب المدينة.

هذه الصفحة: التصميمات الداخلية للمسرح الوطني؛ 
الصفحة المقابلة: مدافع الدبابات والمدافع في قلعة؛ 
أسفل الصفحة المقابلة: تضيف مظالت السماء ألواًنا 

إلى الشوارع

This page: Interiors of the national 
theatre in Belgrade; Opposite page: 
Tanks and Cannon guns at the Belgrade 
fortress; opposite page bottom: Sky 
umbrellas add colour to the streets

The entire trip was filled with hidden 

discoveries that I made while walking 

throughout the city with a local guide 

who had voluntarily requested to assist 

me during my travels. One such place 

that I cannot get out of my mind was the 

museum of Nikola Tesla where I learned 

more about the man associated with 

the discovery of electricity. The biggest 

attraction there are Tesla’s ashes that 

are kept in a glowing, golden orb, 

surrounded by models and prototypes 

that changed the course of history. 

 This Serbian city was not at all what 

I was expecting. In fact I was pleasantly 

surprised with my visit. The friendly 

and accommodating locals, the vibrant 

markets, the majestic fort along with the 

wonderful cuisine swept me off my feet. 

The entire city is an experience in itself, 

there wasn’t even a moment where I 

could close my eyes because there was 

just so much to see.  For the first time in 

my life I felt right at home even when I 

was hundreds of miles away from it.  

بأكملها  مليئة  بلغراد  إل��ى  رحلتي  ك��ان��ت 
وقضيت  بها،  قمت  التي  الخفية  باالكتشافات 
بصحبة  المدينة  أرج��اء  في  أسير  رحلتي  أغلب 
خالل  يساعدني  أن  علي  ع��رض  محلي  م��رش��د 
التي  األم���اك���ن  ب��ي��ن ه���ذه  رح���الت���ي. وك���ان م��ن 
لي  المرافق  السياحي  المرشد  إليها  اصطحبني 
هو متحف نيكوال تيسال، حيث قابلت هناك الرجل 
الكهرباء. ومن  اكتشاف  الفضل في  له  كان  الذي 
المتحف  هذا  في  بها  انبهرت  التي  األشياء  أكثر 
المتحف  ف��ي  ش��اه��دت  ك��م��ا  ت��ي��س��ال،  رم���اد  ه��و 
النماذج  بها  تحيط  الذي  السماوي  الجرم  ذهبية 

التاريخ. التي غيرت مجرى  والمعروضات 
المدينة  هذه  أن  اكتشفت  جولتي،  ختام  وفي 
كنت  مثلما  اإلط���الق  ع��ل��ى  ت��ك��ن  ل��م  ال��ص��رب��ي��ة 
بزيارتها  للغاية  م��س��رورة  كنت  حيث  أتوقعها. 
المحليون  س��ك��ان��ه��ا  ف��ي��ه��ا  اك��ت��ش��ف��ت  ال��ت��ي 
النابضة  األس��واق  في  يتجولون  وهم  ال��ودودي��ن 
الشامخة  والقلعة  المهيب  والحصن  بالحياة، 
أبهرتني  التي  الشهية  المأكوالت  إلى  باإلضافة 
تجربة  بلغراد  مدينة  داخل  في  فالسير  للغاية. 
رائعة في حد ذاتها، ولم يكن لدي أي مساحة من 
الوقت حتى يمكنني فيها إغالق عيني، ألن هناك 
شعرت  حياتي  في  مرة  ألول  رؤيته.  يمكن  الكثير 
على  كنت  أنني  من  الرغم  على  بلدي  في  بأنني 

بعد مئات األميال منها. 

Air ArAbiA will 
operAte 4 weekly 
flights to 
belgrAde from 
28 June 2019.

ستسير العربية 
للطيران 4 رحالت 

أسبوعية إلى بلغراد 
إبتداًء من  28 يونيو 

 .2019

السير  جوالت 
على األقدام

ريجنسي  فندق حياة 
فندق حياة ريجنسي هو أحد الفنادق 

الرائدة في المدينة الذي ُيقدم 
العديد من خيارات اإلقامة والعديد 
التي تقدم  الداخلية  المطاعم  من 
اليوم. األطباق الشهية على مدار 

فندق متروبول باالس
فندق متروبول باالس هو فندق فاخر 

في وسط بلغراد ُيحيط به متنزه 
198 غرفة  مميز. يحتوي الفندق على 

مجهزة بشكل جميل و 38 جناح.

اس�����ت�����ط�����الع



DID you kNow?
Air Arabia has hubs in Sharjah, Alexandria, 

Casablanca and Ras Al khaimah.

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

الخيمة. ورأس  البيضاء  والدار 

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

 \\
 \\
 \\ 
 \\

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

م�������ق�������ال
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“العربية للطيران مصر” تطلق رحالت مباشرة بين سوهاج والرياض

CorporAte News

Air ArAbiA Egypt lAunchEs nEw 
flights connEcting shArm El 

shEikh And AmmAn

Air ArAbiA lAunchEs dirEct flights from 
shArjAh to bElgrAdE

Air Arabia Egypt has launched a 

direct flight from Sohag in Egypt 

to Saudi Arabia’s capital city, 

Riyadh.

Roundtrip flights will operate 

twice a week between Sohag 

International Airport and King 

Khalid International Airport. 

Flights departs Sohag on Fridays 

at 02:15 hours and on Sundays at 

11:00 hours and lands in Riyadh 

at 05:20 hours and at 14:05 hours 

local time, respectively. 

Air Arabia, the Middle East and 

North Africa’s first and largest low-

cost carrier (LCC), has announced 

the introduction of a new route to 

Serbia’s capital city, Belgrade, direct 

from Sharjah, UAE. Air Arabia’s 

inaugural flight to Belgrade will 

commence on 28th June 2019 and 

follows the carrier’s recent launch 

of flights to the Czech’s capital city, 

Prague.

Return flights to Belgrade will 

operate four times a week, every 

Tuesday, Thursday, Friday and 

Air Arabia Egypt started its new 

direct flights connecting Sharm El 

Sheikh, Egypt to Amman, the capital 

city of Jordan. 

The one-hour flight operates 

twice a week, every Sunday and 

Saturday. On Tuesdays and Fridays, 

flights will depart Sharjah International 

Airport (SHJ) at 09:00 hours arriving 

at Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG) 

at 13:00 local time, while return flights 

departs Belgrade at 13:40 hours, 

arriving to Sharjah at 21:00 hours local 

time. 

On Thursdays and Saturdays, the 

scheduled departure time from Sharjah 

is 15:45 hours, arriving to Belgrade at 

19:45 hours local time, while the return 

flight with depart from Belgrade at 

21:45, arriving to Sharjah at 05:05 local 

Wednesday. Return flights depart 

Sharm el-Sheikh International 

Airport at 11:45 hours on Sundays 

and 19:30 hours local time on 

Wednesdays arriving Queen Alia 

International Airport at 12:45 

time the following day. 

Belgrade is an increasingly popular 

and historic tourist destination, 

located at the confluence  of 

the  Sava  and  Danube  rivers. The city 

has varying architecture, from the 

center of  Zemun, typical of a Central 

European town, to the more modern 

architecture and spacious layout 

of New Belgrade. 

Air Arabia, currently operates flights 

to more than 155 routes across the 

globe from four hubs located in the 

Middle East and North Africa.

hours and at 20:30 hours local time, 

respectively. 

Air Arabia, currently operates 

flights to more than 155 routes across 

the globe from four hubs located in 

the Middle East and North Africa.

“العربية للطيران مصر” تطلق رحالت جديدة بين 
شرم الشيخ وعّمان 

“العربية للطيران” تطلق رحالت مباشرة إلى 
العاصمة الصربية “بلغراد”

إط��الق  مصر  للطيران  العربية  أطلقت 
رحالت مباشرة من مدينة سوهاج المصرية 

الرياض. السعودية  العاصمة  إلى 
رحالتها  للطيران”  “العربية  وستسير 
حيث  أسبوعيًا،  مرتين  المدينتين  بين 
سوهاج  مطار  من  الذهاب  رحالت  ستقلع 
صباحًا   2:15 الساعة  تمام  في  الدولي 
أيام  صباحًا   00:11 والساعة  الجمعة  أي��ام 
األح����د ل��ت��ح��ط ف��ي م��ط��ار ال��م��ل��ك خ��ال��د 
 5:20 ال��س��اع��ة  عند  ب��ال��ري��اض  ال��دول��ي 
بالتوقيت  ظهرًا   14:05 والساعة  صباحًا 

التوالي. على  المحلي 

أعلنت “العربية للطيران مصر” عن إطالق 
شرم  مدينة  بين  جديدة  مباشرة  رح��الت 
الشيخ المصرية والعاصمة األردنية عّمان.
بين  رح��الت��ه��ا  ال��ش��رك��ة  وس��ت��س��ي��ر 
ساعة  مدتها  تبلغ  والتي  المدينتين، 
األح��د  ي��وم��ي  أسبوعيًا  مرتين  واح����دة، 

مباشرة  رحالت  للطيران”،  “العربية  أطلقت   
ال��ش��ارق��ة ف��ي دول��ة اإلم����ارات العربية  م��ن 
المتحدة إلى العاصمة الصربية بلغراد بدءًا 
إطالق  ويأتي   .2019 يونيو   28 يوم  من 
الصربية  العاصمة  إل��ى  الجديدة  ال��رح��الت 
عن  مؤخرًا  الشركة  اعلنت  ان  بعد  “بلغراد” 
العاصمة  إل��ى  المباشرة  رحالتها  اط��الق 

التشيكية براغ.
الجديدة  رح��الت��ه��ا  ال��ش��رك��ة  وستسّير 
الثالثاء  أي��ام  أسبوعيًا  رح��الت  أرب��ع  بمعدل 
وستقلع  والسبت.  والجمعة  والخميس 
رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي أيام 
الثالثاء والجمعة في تمام الساعة 09:00 

من  الذهاب  رح��الت  تقلع  حيث  واألرب��ع��اء. 
تمام  ف��ي  ال��دول��ي  الشيخ  ش��رم  م��ط��ار 
الساعة  54:11 صباحًا أيام األحد والساعة 
بالتوقيت  األرب��ع��اء  أي��ام  مساًء   19:30

علياء  الملكة  مطار  في  لتحط  المحلي 
ظهرًا   12:45 ال��س��اع��ة  ع��ن��د  ال��دول��ي 

الدولي-  تيسال  نيكوال  مطار  إلى  لتصل 
بالتوقيت   13:00 الساعة  في  بلغراد 
المحلي، في حين ستقلع رحلة اإلياب من 
في  بلغراد  الدولي-  تيسال  نيكوال  مطار 
في  الشارقة  في  لتحط   13:40 الساعة 
المحلي.  بالتوقيت   21:00 الساعة  تمام 
مطار  م��ن  ال��ذه��اب  رحلة  ستقلع  بينما 
الشارقة الدولي في أيام الخميس والسبت 
في تمام الساعة 15:45 لتصل إلى بلغراد 
المحلي،  بالتوقيت   19:45 الساعة  في 
بلغراد في  من  اإلياب  رحلة  بينما ستقلع 
لتصل إلى الشارقة   21:45 تمام الساعة 
المحلي  بالتوقيت   05:05 الساعة  في 

بالتوقيت  م��س��اًء   20:30 وال��س��اع��ة 
المحلي على التوالي. 

حاليًا  ل��ل��ط��ي��ران”  “ال��ع��رب��ي��ة  وت��س��ي��ر 
عالمية  وجهة   155 من  أكثر  إلى  رحالتها 
الشرق  في  األربعة  الرئيسية  مراكزها  من 

األوسط وشمال أفريقيا. 

في اليوم التالي.
وجهة  ه��ي  بلغراد  أن  بالذكر  وال��ج��دي��ر 
سياحيًا،  مقصدًا  باتت  تاريخية  سياحية 
نهري  ملتقى  عند  تقع  المدينة  وأن  السيما 
الصربية  العاصمة  وتتميز  وال��دان��وب.  سافا 
الطرازات  ذات  األصيلة  المعمارية  بفنونها 
وسط  مدن  ط��راز  على  والمبنية  المتنوعة 
أوروبا التقليدية، إلى فنون العمارة العصرية 

في نيو بلغراد.
حاليًا  رحالتها  للطيران”  “العربية  وتسّير 
إلى أكثر من 155 وجهة عالمية انطالقًا من 
متوزعة  للشركة  رئيسية  عمليات  مراكز   4

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أخ���ب���ار ال��ش��رك��ات

Air ArAbiA Egypt lAunchEs dirEct flights
bEtwEEn sohAg And riyAdh
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CALL CeNtre

AFriCAn FlAMingos FloCk AT lAkE 
nAkuru in kEnYA

LakE Nakuru, kENya

aIr araBIa 
INTErNaTIoNaL CaLL CENTrEs

arMENIa / أرمينيا
yerevan / يريفان
+374 60 60 3000 

+374 10 22 4020

 

BaHraIN / البحرين
Nationwide call centre

+973  1 33 10444 

BaNgLaDEsH / 

بنغالديش
Chittagong / شيتاغونغ
+88 1 713482193

Dhaka/ دكا
+88 1 730037750

BosNIa aND 

HErzEgovINa

Sarajevo 

+387 33295446

CHINa / الصين
Urumqi / أورومتشي
+86 991 2304855

EgypT / مصر
Nationwide call centre 

مركز االتصاالت المحلي /
+20 3 4543001 

Hotline / الخط الساخن
16278

gEorgIa / جورجيا
Tbilisi / تبليسي
+995 32 240 00 40 

INDIa / الهند
Nationwide call centre 

مركز االتصاالت المحلي /
+91 124 336 6444

+02 271 004 777

IraN / إيران
Tehran / طهران
+98 21 888 710 96

Shiraz / شيراز
+98 71 36 271 463

Lar / الر
+98 71 52 33 48 48

Mashhad / مشهد
+98 51 33 400 437

Abadan / عبادان
+98 615 334 58 08

+968 2 329 7796/98

pakIsTaN / باكستان
karachi / كراتشي
+92 21 111 272 242

Islamabad / إسالم آباد
+92 51 2805345

Peshawar / بيشاور
+92 915250090/91/92

Sialkot / سيالكوت
+92 52 4603171/72/73 

Lahore / الهور
+92 42 35774167/68

Multan / ملتان
+92 614 586 898 99

russIa / روسيا
All Regions / جميع المناطق
+7 495 9375925

sauDI araBIa /

 السعودية 
All Regions / جميع المناطق
+966 9200 11969

srI LaNka / 

سريالنكا
Colombo / كولومبو
+94 11 5 777 999

  

suDaN / السودان
khartoum / الخرطوم
+249 183 746768 

+249 183 746769

TurkEy / تركيا
Istanbul / اسطنبول
+90 212 241 5184

uaE / 

اإلمارات العربية المتحدة
Sharjah / الشارقة
+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

ukraINE / 

أوكرانيا
kiev / كييف
+38 044 4906500

kharkiv / خاركيف
+38 057 7328791

Odessa / أوديسا
+38 048 7772550

Isfahan / أصفهان
+98 31 36650300

Iraq / العراق
Baghdad / بغداد
+964 77 25461180

Najaf / النجف
+964 7819288884/85  

Erbil / اربيل
+964 75 09652527

Basra / البصرة
+964 77 25461179

JorDaN / األردن
Amman / عمان
+962 79 75 00003

 

kazakHsTaN / 

كازاخستان
Astana / أستانا
+7 717 246 60 80 

Almaty / آلماتي
+7 727 272 6681 

kENya / كينيا
Nairobi / نيروبي
+254 20 44 52855/537  

+254 70 4860711

kuwaIT / الكويت
kuwait City / مدينة 
الكويت
+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

LEBaNoN / لبنان
Beirut / بيروت
+961 149 6692

MoroCCo / المغرب
Casablanca 

+212 802000803 

 

NEpaL / نيبال
kathmandu / كاتماندو
+977 1 444 4246

 

oMaN / عمان
Muscat / مسقط
+968 2 470 0828

Salalah / صاللة

بحيرة ناكورو في كينيا
طيور النحام األفريقية تتزاحم على

 بحيرة ناكورو في كينيا

م�راك�ز اإلت�ص�ال ال�دول�ي�ة
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HoT 
DrINk+ 

CroIssaNT 
or MuFFIN 

For 

aED 12!

تشكيلة من المشروبات الساخنة )قهوة عربية، قهوة 
أميركية، قهوة تركية، كابوتشينو، شوكوالته ساخنة، 

وتشكيلة من نكهات الشاي لتستمتعوا بها(

Selection of hot drinks (Arabic coffee, American 
coffee, Turkish coffee, cappuccino, hot chocolate 
and assortment of tea flavours for your enjoyment)

شاي كرك تقليدي 
أو مع الهال

kArAk TEA: 
ClAssiC And 

CArdAMoM

قهوة عربية
ArAbiC CoFFEE

لفافة خبز محضرة 
منزليًا

لفافة خبز

Home-baked 
bread roll

brEAd roll

كرواسان سادة / 
بالجبنة

كرواسان طازج محضر 
منزليًا

PlAin / ChEEsE 
CroissAnT

Homemade 
fresh croissant

Freshly made for you

مجموعة من الكعك الطازج المحضر منزليًا 
)برقائق الشوكوالته وجوز الهند والتوت(

Selection of fresh homemade 
muffins (chocolate chip, coconut 

and raspberry)

كعك مختار
AssorTEd MuFFins
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شوكوالته ساخنة
hoT ChoColATE

كابوتشينو
CAPPuCCino

أميريكانو
AMEriCAno

شاي
TEA

HoT BeverAGeS الساخنة المشروبات 

freSH BAkery الطازجة المخبوزات  muffiNS الفطائر

2.1 USD7 AED

2.1 USD7 AED

2.1 USD7 AED

0.6 USD2 AED

قهوة تركية

Turkish 
CoFFEE

Ample parking space 24/7 power backup24x7 security 24/7 surveillance3 metro stations 
within 500 metres
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سلطة فواكه طازجة
مجموعة مختارة من الفواكه الطازجة 
المقطعة مع أوراق النعناع الطازجة

سلطة سيزر بالدجاج المقرمش
مزيج من الخس األخضر والطماطم الكرزية والزيتون 

األسود مع صدور الدجاج المقرمشة ورقائق جبنة بارميزان

CrisPY ChiCkEn CAEsAr sAlAd

A mix of green lettuce, cherry tomatoes, 
black olives with crispy chicken breast, 

topped with shaved parmesan

FrEsh FruiT sAlAd

A selection of freshly diced 
fruits with fresh mint leaves

مجموعة من الشوكوالته ورقائق البطاطا والفطائر والحليب بنكهات 
مختلفة، باإلضافة إلى كتاب تلوين لتسلية أحبائكم الصغار

A selection of chocolates, chips, cakes and flavoured 
milk plus a colouring book with crayons to keep your 

precious ones busy

(Gold Bears, Happy Cola) )هابي كوال، غولد بيرز(

AssorTEd MEzzE

Selection of Middle 
Eastern appetizers 
freshly served with 

Arabic bread on 
the side

مازة متنوعة
مجموعة من المقبالت 

الشرق أوسطية الطازجة 
تقدم مع الخبز العربي

kiDS meAL SNACkS وجبات األطفال /وجبات خفيفة

SALADS السلطات

وجبة سناك لألطفال
kids snACk box

6 USD20 AED

بارني
bArni

1.5 USD

5 AED

هاريبو
hAribo 

1.5 USD

5 AED

4.5 USD15 AED

5.4 USD18 AED
4.5 USD15 AED

سلطة ألوو تشانا تشات
حبات حمص منّكهه بعناية 

و بطاطس مطهوة بالشطة 
الخضراء

Aloo ChAnA 
ChAT sAlAd

Carefully flavoured chick 
peas, cooked potato 

with fresh green chilly

4.5 USD15 AED

ChiCkEn nAshiF WrAP

Tender chicken breast with 
vegetables, cheddar cheese and 

masala served in tortilla bread

سندويش الجبنة الثالثية
مجموعة مختارة من ثالثة أنواع 

من الجبنة تقدم على شرائح 
خبز طازج من الحبوب الكاملة

TriPlE ChEEsE 
sAndWiCh

A selection of three 
cheeses served on fresh 
whole grain sliced bread

لفائف بيتزا كباب اللحم
لحم بقري مقطع  مطهو بصلصة 
الطماطم و األعشاب  ملفوف في 
عجينة البيتزا منزلية الصنع

لفائف بيتزا فاهيتا الخضار
فاهيتا الخضار المشكلة ملفوفة 

في عجينة بيتزا منزلية الصنع

bEEF kEbAb PizzA roll

Succulent minced beef with 
herbs tomato sauce rolled in 
home made pizza dough

VEgETAblE FAJiTA PizzA roll

Mixed vegetable fajita rolled in home 
made pizza dough

لفائف فريتاتا بالبيض
خبز التورتيال مع السبانخ المطبوخ 
مع كريمة البيض المخفوق والبطاطا 
المطبوخة ببطء

Egg FriTTATA WrAP

Tortilla bread with sautéed 
spinach, creamy scrambled 
eggs and slow-cooked potato 

 كرواسان بلحم الديك
الرومي المدخن والجبنة
طبقات من لحم الديك الرومي 
المدخن والجبنة السويسرية مع 
الخس في كرواسان منزلي الصنع

سندويش تكه دجاج
تكه دجاج محمر ببطء تقدم 

على خبز منزلي الصنع 
بنكهة البصل

sMokEd TurkEY And 
ChEEsE CroissAnT

Layered smoked turkey 
and emmental cheese 
with lettuce in a home-
baked croissant

ChiCkEn TikkA 
sAndWiCh

Slow roasted chicken tikka 
served on  a flavoured 
homemade onion bread

متوفرة على الرحالت التي 
تقل مدتها عن 75 دقيقة 

إلى الشرق األوسط

Available on flight 
below 75 minutes to 
Middle East

متوفرة على الرحالت التي 
تتراوح مدتها بين 75 - 120 

دقيقة إلى الشرق األوسط

Available on flight 
between 75-120 
minutes to Middle East

متوفرة على الرحالت التي 
تتجاوز مدتها 120 دقيقة إلى 
الهند وشبه القارة الهندية

Available on flight 
above 120 minutes to 
India & Subcontinent

متوفرة على الرحالت التي 
تتجاوز مدتها 120 دقيقة إلى 

الشرق األوسط وأوروبا وروسيا

Available on flights above 
120 minutes Middle East, 
Europe & CIS

مناسب 
للنباتيين

Suitable for 
vegetarians

حار

Spicy

لفائف ناشف الدجاج
صدر الدجاج الطري مع الخضراوات، وجبنة 

شيدر وماساال تقدم في خبز التورتيال

 سندويش جبنة حلومي
جبنة حلومي شرق أوسطية 

مع صلصة الكريمة تقدم 
على خبز منزلي الصنع 

بنكهة الطماطم

MArinATEd hAllouMi ChEEsE sAndWiCh

Middle Eastern marinated halloumi with creamy 
sauce, on a flavoured homemade tomato bread

HoT WrAPS لفائف ساخنة

SANDWiCHeS السندويشات

4.5 USD

15 AED

4.5 USD15 AED4.5 USD15 AED

4.5 USD

15 AED

4.5 USD

15 AED

4.5 USD15 AED

aDD a 
soFT 
DrINk 

For oNLy 

aED 5!
usD 1.5!

aDD a 
soFT 
DrINk 

For oNLy 

aED 5!
usD 1.5!

aDD a 
soFT 
DrINk 

For oNLy 

aED 5!
usD 1.5!

4.5 USD15 AED

4.5 USD15 AED
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دجاج كاجون محمر
صدر الدجاج المحمر المتبل 

بمزيج من توابل الكاجون 
يقدم مع  مكرونة بصلصة 

الكريمة والخضروات

برياني الدجاج
برياني تقليدي مع صدر 

الدجاج الطري يقدم مع أرز 
بسمتي منّكه ويرافقه زبادي

كرات اللحم مع الصلصة 
البنية

لحم بقري طري يقدم مع 
صلصة بنية ذهبية وبطاطا 

مهروسة بالكريمة

roAsTEd CAJun 
ChiCkEn

Marinated roasted chicken 
breast with mix of cajun 
spices served with creamy 
pasta sauce and vegetables

MEATbAlls WiTh 
broWn sAuCE

Succulent beef meat 
balls served with golden 
brown sauce and 
creamy mashed potato

Freshly made for you

أوزي الدجاج واألرز
أوزي دجاج محضر بطريقة تقليدية 
وببطء يقدم مع أرز أوزي طازج مع 

صلصلة الطماطم واألعشاب

ChiCkEn ouzi WiTh riCE

Slow cooked traditional 
chicken ouzi served with 
fresh ouzi rice and herbs 
with tomato sauce

ChiCkEn birYAni

a traditional tender 
chicken biryani served 
with flavoured basmati 
rice and accompanied 
with a portion of yoghurt

متوفرة على الرحالت التي 
تقل مدتها عن 75 دقيقة 

إلى الشرق األوسط

Available on flight 
below 75 minutes to 
Middle East

متوفرة على الرحالت التي 
تتراوح مدتها بين 75 - 120 

دقيقة إلى الشرق األوسط

Available on flight 
between 75-120 
minutes to Middle East

متوفرة على الرحالت التي 
تتجاوز مدتها 120 دقيقة إلى 
الهند وشبه القارة الهندية

Available on flight 
above 120 minutes to 
India & Subcontinent

متوفرة على الرحالت التي 
تتجاوز مدتها 120 دقيقة إلى 

الشرق األوسط وأوروبا وروسيا

Available on flights above 
120 minutes Middle East, 
Europe & CIS

مناسب 
للنباتيين

Suitable for 
vegetarians

حار

Spicy

7.5 USD25 AED

6.6 USD22 AED

6.6 USD22 AED

HoT meALS الساخنة الوجبات 

دجاج بالزبدة
دجاج بالزبدة محضر بطريقة تقليدية يقدم مع أرز 
أبيض مطبوخ على البخار

buTTEr ChiCkEn

Traditional cooked creamy buttered 
chicken served with white steamed rice

برياني الخضار
برياني تقليدي بالخضار 

الطازجة في صلصة ماساال 
خفيفة يقدم مع أرز بسمتي 

ويرافقه زبادي

VEgETAblE birYAni

A traditional fresh vegetable 
biryani in light masala sauce 
served with basmati rice and 
accompanied with a portion of 
yoghurt

تكه ماساال اليقطين
يقطين طازج مطبوخ 
يقدم مع تكه خفيفة 

وأرز بالكزبرة

PuMPkin TikkA MAsAlA

Freshly cooked pumpkin 
served with light tikka and 
coriander rice

ريد ُبل
مشروب الطاقة الذي 
ينشط الجسم والعقل. 
متوفر بالنكهة العادية 
والخالية من السكر

rEd bull

An energy drink that 
vitalizes the body 
and mind. Available 
in regular and 
sugarfree flavour

مياه معدنية

MinErAl 
WATEr

عصير تفاح
Apple juice

عصير مانجو

Mango 
juice

عصير الفواكه 
االستوائية

Tropical 
fruits

عصير 
الحمضيات

Citrus 
fruits

/ Juiceالعصائر

مشروبات غازية
soFT drinks

CoLD BeverAGeS الباردة المشروبات 

WATer & JuiCeS مياه وعصائر

6.6 USD

22 AED

1.5 USD5 AED

2.1 USD7 AED

0.9 USD3 AED

4.5 USD

15 AED

7.5 USD25 AED

aDD a 
soFT 
DrINk 

For oNLy 

aED 5!
usD 1.5!

6 USD

20 AED

6 USD20AED
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ألواح التمر
بسكويت طري 

محشو بعجينة التمر

dATE bArs

Soft biscuit stuffed 
with creamy dates

أوريو
بسكويت أوريو لذيذ 
عند تناوله لوحده أو مع 
مشروب ساخن

شوكوالته
مجموعة مختارة 

من ألواح 
الشوكوالته

orEo

Oreo biscuit, 
delicious to eat 
alone or with a 
hot drink

ChoColATEs

A selection of 
chocolate bars

مجموعة من أكواب النودلز
مجموعة مختارة من أكواب 

النودلز الشهية لتناول وجبة 
خفيفة ساخنة

مجموعة مختارة من برينغلز
نكهات متعددة من رقائق 

البطاطا

AssorTEd CuP noodlEs

A selection of tasty cup 
noodles for an easy hot 
snack

AssorTEd PringlEs

Various flavours of 
potato crisps

بسكويت غلوكوز
بسكويت الحليب 
الشهي

gluCosE 
bisCuiTs

Delicious milk 
biscuits

More items are available on our website for online pre-orderingتتوفر المزيد من العناصر على موقعنا على اإلنترنت للطلب المسبق عبر اإلنترنت

SNACkS / CHoCoLATeS وجبات خفيفة /شوكوالته

1.5 USD5 AED

2.1 USD7 AED
0.6 USD2 AED

0.6 USD2 AED

3 USD

10AED

1.5 USD

5AED

BUY Online
& SAVe!

PleASe ASk YOUr crew fOr receiPt Of YOUr PUrchASe

More iteMs available for pre-order online

اشتر عبر االنترنت ووفر!

تتوفر منتجات أكثر للطلب المسبق عبر اإلنترنت

يرجى طلب اإليصال الخاص بمشترياتك من طاقم الطائرة



airarabia.com airarabia.com
56 57

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

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

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

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

Indian skin to exclusive salons near you!!

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

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

sCudEriA FErrAri PiloTA WATCh / 250763

Italian for “Pilot”, the name Pilota captures the cool, competitive character 
of this dynamic new chronograph with color charged cockpit-style 
instrumentation dial detail. Crafted in stainless steel with a vertical brushed 
finish, the 45mm case features crown protection and extended sport lugs. 
Water resistant to 5 ATM.

 ساعة سكوديريا فيراري بيلوتا
ار” باّللغة اإليطالّية، والتي تكرس الطابع العصري والتنافسي في ساعة  كلمة “بيلوتا” تعني “طيَّ

الكرونوغراف هذه الجديدة والمليئةبالحركة. القرص الداخلي يتمّيز بألوانه الملفتة وتفاصيله الدقيقة 
التي تذكرنا بتجهيزات وأزرار قمرة القيادة في سيارات السباق. القرصالخارجي بقطر 54 ملم مصنوع 
من الفوالذ المقاوم للصدأ وهو يتمّيز بتصميم ممّشح بالفرشاة وبطبقة واقية ألزرار التعديل. تتوفر 

الساعةعلى رباط مطول ورياضي. مقاومة للماء لغاية ٥ أمتار.

USD 305AED 1100
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frAGrANCeS عطور

guErlAin MusC noblE EdP 
125Ml / 262925

Inspired by Oriental lands, this 
creation shines a light on one of 
the most mysterious ingredients 
in perfumery: Musk. The depth of 
musk blends with a magnificent 
roseand a vibrant cedar note.

VErsACE dYlAn bluE FEMME 
EdP 100Ml / 256081

Dylan Blue pour femme is a tribute 
to femininity. A strong, sensuous, yet 

refined fragrance for a woman who 
knows her own power. An alchemy 

of irresistible notes that dance, 
arouse, come together and embrace.

 ماء عطر مسك نوبل من جيرالن 125 مل
 هذا العطر مستوحى من األراضي الشرقية، 
يتميز بواحد منالمكونات األكثر غموضًا في 

عالم العطور: وهو المسك. يمتزج عبيرالمسك 
مع وردة رائعة ونفحة من خشب األرز.

ماء عطر ديالن بلو فيم من فيرزاتشي  
100 مل

دي ان بلو للسيدات هو تكريم لألنوثة. 
عطر قوي ومليءباألحاسيس، راٍق للمرأة 

التي تعرف قوتها الخاصة. خليطمن 
النفحات التي ال تقاوم، التي تراقص وتوقظ 

الحواس لتعانقها.

New USD 158

AED 570

New

CArolinA hErrErA good girl EdP/ 
237978

A weapon of seduction for the woman 
who wears it. Reveal your good side 
through the luminous facet of tuberose 
and the best-quality sambac jasmine. 
Dare your dark side through addictive 
notes of roasted tonka beans and cocoa.

ماء عطر جود جيرل من كارولينا هيريرا
هذا العطر هو ساحر قوّي لإلغراء في يد كّل إمرأٍة 

تضعه. أظهري جانبك الخّير مع أريج المسك الرومي 
الفّواح الذي يمتزج مع أجود أنواع الياسمين الهندي، 

ثّم عّبري تدريجيًا عن جانبك اآلخر واألكثر غموضًا 
مع رائحة أّخاذة تمزج بين حبوب التونكا المحمصة 

والكاكاو الغنّي.

USD 96AED 345
Best 
seller

AJMAl sEnorA EdP 75Ml / 
233540

Senora is aimed to give wings to the 
spirited woman to make her emerge 
into womanhood, rising out of the 
shadows to discover her true self. A 
gorgeous blend of spicy, floral and 
musky notes.

ماء عطر أجمل سينورا 75 مل
قّدم عطر سينورا للمرأة الشابة أجنحًة تحّولها 

إلى إمرأٍة ناضجة، تقوم من بين الظ ال لتكشف 
النقاب عن أنوثتها وجمالها الحقيقي. مزيٌج رائع 

من التوابل واألزهار والمسك.

USD 25AED 90

USD 106AED 380

frAGrANCeS عطور

ThE originAl Pour FEMME 
EdP 100Ml / 215749

The sleek packaging is a 
testimony to the legacy of this 

intoxicating scent. An exotic 
bouquet of olfactory emotions, it 

incarnates timeless elegance of 
couture femininity.

AJMAl AuruM EdP 75Ml / 
188217

A beautifully balanced fragrance 
that captures the spirit of youth, 
self-indulgence and glamour.

ماء عطر ذا أوريجينال للنساء 100 مل
تمّيز هذا العطر بشكله األنيق الذي 

يشهد على إرثه«ذي أوريجنال»الطويل 
وخصائصه اآلسرة. يستوحي عطر جاذبّيته 

من األزهار النادرة التي تثير األحاسيس 
وتجّسد األناقة الدائمة واألنوثة الراقية.

ماء عطر أجمل أوروم 75 مل
عطر متوازن بشكٍل رائٍع يأسر روح الشباب، 

التأّلق ورفاهية اإلحساس في مزيٍج واحد.

USD 47AED 170

USD 42AED 150
JEAn PAul gAulTiEr sCAndAl 
EdP 50Ml / 246922

During the day, it’s a delicious fresh 
honey with gardenia and blood 
orange. At night, it’s a sensual and 
scandalous honey with patchouli.

 ماء عطر إسكاندال من جان بول غولتير
خالل النهار، يعبق هذا العطر برائحة العسل 
المنعشة والشهّية مع الغردينيا والبرتقال 

الماوردي، وهو يتحّول تدريجيًا في اّلليل إلى 
مزيٍج فّواح ينبض باألحاسيس الجّياشة من 

العسل والبتشول: إضافة تشبه تمامًا شخصّية 
جان بول غوتيه الشهيرة.

ماء عطر ليدي إمبلم من مونت بالنك 50 مل
 ي هذا العطر في قارورة على شكل ألماسة يفوح منها 

عبق األزهار. قاعدته عبارة عن مزيج فّواح من الساكيه 
األّخاذ، والزعرور البّري اآلسر، وفاكهة الجريب فروت الزهرية 

وهو يتحّول تدريجيًا إلى مزيج من خشب الصندل 
الكريمي األنيق والعنبر الدافئ الملّقح بكريستيالت 

المسك لعطٍر فريد يمّيزك ويأسر من حولك.

USD 81AED 290

guErlAin Mon guErlAin EdT 
100Ml / 262946

Surprising, strong, free and sensual, the 
Mon Guerlain woman expresses her 
femininity through her perfume and 
today she chooses l’Eau de Toilette.

 أو دو تواليت مون جيرالن من جيرالن 100 مل
مدهشة، قوية، حرة ومليئة باألحاسيس. تعبر امرأة 

مون جيرالن عن أنوثتها من خ ال عطرها واليوم 
تختار منها ماء التواليت.

USD 97AED 348

New
JiMMY Choo EdP 60Ml  / 182745

A modern fruity chypre with rich, 
warm woody depths. Its fragrance  is 

inspired by the modern woman: strong, 
empowered, beautiful, seductive, and 
alluring with a hidden and mysterious 

sense of confident sensuality.

ماء عطر جيمي تشو 60 مل
عطر عصري فاكهي برائحة الشيبر مع عبير خشبي دافئ 
وغنّي. مستوحى من المرأة العصرية: قوّية، جميلة، قادرة، 

جّذابة، وفاتنة مع إحساس واثق وغامض بأنوثتها.

20%
off

Great 
Value

USD 78AED 280 USD 62AED 224

MonTblAnC lAdY EMblEM EdP 50Ml 
/ 229180

A floral fragrance presented in a 
diamond-shaped bottle. The top notes 
are a shining blend of mesmerizing sake, 
sparkling pink pepper and juicy pink 
grapefruit. The drydown features creamy 
elegant sandalwood and warm amber 
notes, illuminated by musk crystals for a 
dazzling signature.

20%
off

Great 
Value

USD 79AED 285 USD 64AED 228
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dunhill CEnTurY EdP 
75Ml / 260282

Dunhill Century, the new 
fragrance for men, opens with 
an exquisite infusion of citrus 
freshness, highlighted by a 
nuance of vibrant bergamot. 
The London Century Eau de 
Parfum is enriched with a 
heart of spiciness. Developing 
into musk and a distinctly 
masculine woodiness, this 
fragrance finished with a 
sensual trail of exotic cypriol.

ماء عطر سينشري من دنهل 75 مل
دانهيل سنتشيري، عطر جديد للرجال. تم 

استلهامه من خليط رائع من الحمضيات المنعشة 
أبرزها فارق بسيط من البرغموت النابض بالحياة. ماء 

عطر لندن سنتشيري غني بنكهة البهارات. يتحول 
هذا العطر إلى مسك وعبير ذكوري واضح مستلهم 

من الخشب. تنتهي هذه الرحلة بمغامرة حسية 
من زيت السايبريول. الكالسيكية، كوكا كوال بنكهة 

الفانيليا، كوكا كوال بنكهة الكرز، سبرايت، فانتا 
بالبرتقال وفانتا بنكهة الفراولة. سيرافق االنتعاش 

رحلتكم إذ تجدون في هذه العلبة الخاصة قناعًا 
مجانيًا للنوم. هي الهدية المثالية لكل من يعشق 
أق ام ترطيب الشفاه! العرض حصري للسوق الحرة.

20%
off

Great 
Value

USD 89AED 320 USD 71AED 256

ThE originAl Pour hoMME EdT 
100Ml / 215750

The magic begins with spicy woody notes and 
hints of peppermint and lavender. A lingering 

fragrance of erotic amber and musk leaves.

ماء عطر ذا أوريجينال للرجال 100 مل
تبدأ جاذبّية هذا العطر مع الروائح الخشبية وبعض نفحات 
النعناع المنعشة والخزامى. أّما العطر النهائي فهو مزيٌج 

من شذى العنبر الحساس وأوراق المسك.

CoACh EdP 90Ml / 253429

Free-spirited, adventurous, spontaneous, and effortlessly elegant, a 
floriental fruity fragrance full of contrasts: spirited and sparkling, yet 
sensual and feminine. Presented in an emblemic Coach bottle, the 
fragrance opens with sparkling and cheerful raspberry leaves, followed 
by elegant and creamy Turkish roses on a base of sensual suede musks.

 ماء عطر كوتش 90 مل
لمرأة الحّرة، المغامرة، العفوية، 

واألنيقة من دون جهٍد أو تكّلف. 
هو عطر باألزهار والفواكه مليٌئ 

بالتناقضات: متوهجٌّ وكثير الحركة 
لكن رقيق األحاسيس وأنثوي في 
الوقت نفسه. يبدأ مع رائحة أوراق 
توت العّليق الوّهاجة والُمفرحة، 

ليتحّول تدريجّيًا إلى نفحة من 
الورد التركي األنيق والكريمي، 

على قاعدة رونقية من المسك 
والجلد المدبوغ. يأتي بعبوة 

كوتش الكالسيكّية المشهورة.

New

USD 71AED 255 USD 57AED 204

20%
off

Great 
Value

USD 42

AED 150

CArolinA hErrErA 212 ViP 
MEn blACk EdP 100Ml / 246918

VIP for very incredible perfume. 
An impetuous shot of absinth, 
impertinent lavender and a cloud 
of very sexy musks blending to 
the daring scent of a leathery 
black vanilla.

ماء عطر 212 في أي بي بالك 100 مل
عطٌر مدهش»ترمز إلى عبارة (VIP) . أحرف 
في.أي.بي نفحٌة جريئة من األبسنت، جرعة 

من الخزامى، .«للغاية وسحابة من المسك 
المثير للغاية، عناصٌر فّواحة تمتزج مع رائحة 

الفانيليا والجلد األسود القوّية.

USD 96AED 345

USD 32AED 115

AJMAl blu EdP 90Ml / 
210482

A refined and 
sophisticated French 

fragrance, this masculine 
fresh aqueous Eau de 
Parfum caters to the 

contemporary tastes of 
energetic and spirited 

young men.

ماء عطر أجمل بلو 90 مل
عطٌر فرنسيٌّ راٍق، متكّلف ورفيع 
المستوى، ماء العطر هذه كّلها 

رجولة وهي منعشة، مائية 
وتلّبي رغبة الشاب المعاصر 

المليء بالحيوّية والجرأة 
والحماس.

8 9

AMBER WOOD EDP 100ML

Amber Wood is a veritable masterpiece infused with 

the most exquisite redolence of Amber. Rich and deep, 

each drop of this fragrance is captivating, sensuous 

and powerful.  

AWQAAT CONCENTRATE 12ML

A unisex creation opens with fresh, fruity notes leading 

into a heart of floral wood and settling on a reliable base of 

powdery musky notes.

DHAN AL OUDH NUWAYRA  3ML

A delicate blend of pure Indian and Cambodi Oudh, shines 

bright amongst young individuals that adore oriental 

creations. Free from alcohol, concentrated perfume.

100 مل

عطر »أوقات« المرّكز 12

عطــر للرجــال والســيّدات يبــدأ بعبيــر منعــش مــن الفواكــه ويتحــّول 

تدريجيــًا إلــى خشــب األزهــار قبــل أن يتــرك علــى بشــرتك نفحــة مــن رذاذ 

ــة. ــرٍة طويل ــذي يبقــى معــك لفت المســك ال

دهن العود »النويرة« ٣ مل

مزيــجٌ رقيــق مــن العــود الهنــدي الخالــص والعــود الكمبــودي. كــن شــابًا 

ــة. عطــرٌ  ــزًا بيــن الشــباب الذيــن يعشــقون العطــور الشــرقية الغنيّ متميّ

مكثّــف وخــاٍل مــن الكحــول.

254155 

222857 

210449

AED
500

USD
139

AED
69

USD
20
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165

USD
46

AJMAl luMinEsCEnCE For 
hEr 75Ml / 251220

A bright opening induced 
with fruity floral notes 
comprised of apricot, peach 
and jasmine, Luminescence 
for her is designed to 
attract the charismatic and 
enchanting young woman.

AJMAl luMinEsCEnCE For 
hiM 75Ml / 251219

Designed for the charismatic 
individual, Luminescence 
is a fresh, aromatic woody 
fragrance designed to inspire 
and illuminate your presence. 
A fresh fruity accord designed 
to uplift and radiate.

عطر أجمل لومينيسنس للنساء 
75 مل

ما أن تفتح هذا العطر حتى تفوح منه 
عبير زهور المشمش والخوخ والياسمين.
تم تصميم عطر للسّيدات التي يتمتعن 

بالجاذبية « لومينسينس والسحر.

عطر أجمل لومينيسنس للرجال 
75 مل

تم تصميم هذا العطر خصيًصا للرجل 
الجذاب، وهو عبارة عن عطر خشبي 

عطري جديد مصمم لتتحدث عنه 
وعن حضوره.مزيج متجانس من روائح 

الفواكهه الطازجة لتتألق وتلفت النظر.

USD 42AED 150

USD 42AED 150
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USD 43AED 155

VErsACE dYlAn bluE EdT 100Ml / 238849

A fougère fragrance. Highly distinctive with a 
fragrant woody aroma based on the unique 
olfactory properties of precious natural 
ingredients and the latest generation of 
molecules. Dylan Blue is a fragrance full of 
character and individuality, an expression of a 
man’s strength.

أو دو تواليت ديالن بلو من فيرزاتشي  100 مل
عطٌر تفوح منه نبات الخنشار بإمتياز. هو ملفٌت ومختلٌف 

مع رائحة خشبية فّواحة تعتمد على األريج الفريد للمكّونات 
ديلن»الطبيعية الثمينة والجيل الجديد من الجزيئات. عطر 
هو عطٌر ممّيز جدًا يجّسد التفّرد وقّوة الرجل الحقيقّية.«بل

Best 
seller

MonT blAnC EMblEM EdT 100Ml / 
215092

Elegant and sophisticated, a strong and 
charismatic fragrance full of contrasts; 

fresh, masculine, and refined.

أو دو تواليت إمبلم من مونت بالك  100 مل
عطر أنيق ورفيع المستوى، قوي ويتمّتع بكاريزما 

كبيرة، كما وأّنه مليء بالتناقضات. منعش، 
ذكوري، وراٍق في نفس الوقت!

PACo rAbAnnE 1 
Million PriVE EdP 
100Ml / 237280

The party’s private and the 
game is on. Roll the dice. 
Too late for nice. Break the 
bank. Escape to the other 
side. Illicitly addictive. 
Delectable.

ماء عطر 1 ميليون بريف من 
باكو رابان 100 مل

عطٌر ممّيز للرجل المثير. تخّيل أّنك 
في حفلٍة والليل ما زال في أّوله. 
غامر، عّبر عن جرأتك واستكشف 
أبعاد الليل الغامض. عطٌر مثير 

وأّخاذ سيأسر حواسك.

A mix between the Oriental desert and the French baroque 
architecture, this collection of 6 fragrances evokes a timeless 
journey, the warmth of elements and the change of scenery. It 
focuses on a magical place talking to everyone’s imagination. 
Sensual and sophisticated, the fragrant composition is an 
invitation to a journey of both the mind and body.

مزيج من الصحراء الشرقية والفن المعماري الفرنسي 
الباروكي، تأخذك هذه المجموعة المتكونة من 6 عطور في 

رحلة خالدة بين دفء عناصرها نحو مكان خ اّب يرتقي بخيال 
الجميع. هذه العطور مفعمة باألحاسيس والرفاهية، وهي 

دعوة لرحلة لكل من العقل والجسم. 

USD 100AED 361

USD 94AED 339

20%
off

Great 
Value

Best 
seller

USD 87AED 315 USD 70USD 252

AlExAndrE J Morning MusC 
EdP 100Ml / 203427

Morning Musc seduces with 
energizing notes, fruity and musky.

AMbEr Wood EdP 100Ml / 254155

Amber Wood is a veritable 
masterpiece infused with the most 

exquisite redolence of amber. 
Rich and deep, each drop of this 

fragrance is captivating, sensuous 
and powerful.

DHAN AL OUDH NUWAYRA  3ML 
/ 210449

A delicate blend of pure Indian and 
Cambodi Oudh, it shines bright 
amongst young individuals that 
adore Oriental creations. Free from 
alcohol, concentrated perfume.

AlExAndrE J blACk MusC EdP 
100 Ml / 204732

Black Muscs embodies chic amber, 
allied with fruity, floral notes.

ماء عطر بالك مسك من أليكسندر جيه 
100 مل

جّسد بالك مسك عطر العنبر األنيق مختلطة 
مع نفحات الفواكه واألزهار.

ماء عطر أمبر وود 100 مل
يختزن«آمبر وود»قطعة فنّية بكّل ما للكلمة من 

معنى، عطر أجود وأرقى أنواع العنبر. كّل قطرٍة 
من هذا العطر الغّني وعميق األريج، هي آثرة، 

مثيرة لألحاسيس، وقّوية.

دهان العود نوايرا 3 مل
مزيٌج رقيق من العود الهندي الخالص والعود 

الكمبودي. كن شابًا متمّيزًا بين الشباب 
الذين يعشقون العطور الشرقية الغنّية. عطٌر 

مكّثف وخاٍل من الكحول.

ماء عطر مورنينج مسك من أليكسندر 
جيه 100 مل

عطر مثير للصباح مع نفحات من الفواكه 
والمسك تبعث الحيوية.

AWQAAT ConCEnTrATE 
12Ml / 222857

A unisex creation opens with fresh, 
fruity notes leading into a heart of 
floral wood and settling on a reliable 
base of powdery musky notes.

أوقات كونسينتريت 12 مل
عطر للرجال والسّيدات يبدأ بعبير منعش من 
الفواكه ويتحّول تدريجيًا إلى خشب األزهار قبل 

أن يترك على بشرتك نفحة من رذاذ المسك 
الذي يبقى معك لفترٍة طويلة.

USD 113AED 405

USD 46AED 165

USD 113AED 405

USD 139

AED 500

USD 20

AED 69

AlExAndrE J disCoVErY sET(bM/go/zo)3*8Ml AlExAndrE J disCoVErY sET(MM/ro/so)3*8Ml
)bM/go/zo( مجموعة ديسكفري من  أليكسندر جيه )MM/ro/zo( مجموعة ديسكفري من  أليكسندر جيه
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AJMAl MiniATurE 
CollECTion For hiM 
3*10Ml / 251221

Ajmal Miniature series for 
him features the top-selling 
Neutron, Carbon, and Blu by 
Ajmal in miniature forms. An 
Ideal gift suited for him, on the 
lookout for fresh fragrances.

مجموعة أجمل مينيتشرز للرجال 
3*10 مل

كاربون»عطر ،«نيوترون»األكثر طلبًا 
ومبيعًا: عطر لعطور تأتي بعبوات 

مصّغرة .«بلو باي أجمل»وعطر تشّكل 
الهدّية المثالّية للرجل العصري 

الذي يبحث عن أحدث أنواع العطور 
المنعشة

VErsACE MiniATurE 
CollECTion CrYsTAl 
sET 5*5Ml / 222606

A kit of the most 
desirable jewel fragrances 
by Versace. Elegant 
and sensual bouquets 
conveying freshness and 
vital energy. Ideal for 
every woman and every 
occasion.

MosChino MiniATurE 
CollECTion sET 
5*4.9Ml / 262318

The perfumes of love in 
an irresistible joyful kit. 
Sparkling and colored 

fragrances. Alchemies of 
surprising ingredients for 

lively, ironic, fun-loving 
women. Eternal and 

surreal glamour where 
reality is a sweet dream.

AJMAl MiniATurE 
CollECTion For hEr 
4*10Ml / 251222

“Ajmal” Miniature series for 
her features the top-selling 
Raindrops, Aurum, Sacrifice 
for her and Sacred Love in the 
miniature form. An ideal gift 
for you or your loved ones.

مجموعة عطور فرزاتشي 
مينيتشرز كريستال 5*5 مل

تضّم هذه المجموعة أثمن عطور 
دار فرساتشي وأكثرها طلبًا ورغبة. 

باقة أنيقة ومرهفة اإلحساس من 
االنتعاش والطاقة التي ال تنضب. 

لكل إمرأة ولكل مناسبة

مجموعة موسكينو مينيتشرز 
 5*4.9 مل

عطور الحب في مجموعة رائعة 
ال تقاوم. عطور فواحة وملونة. 

كيمياء من المكونات المدهشة 
للنساء المليئة بالحياة، التي 

تحب المزاح، والُمِحبة للمرح. عطر 
ساحر سريالي يجعل من الواقع 

حلمًا جمي ًا.

مجموعة أجمل مينيتشرز للنساء 
4*10 مل

من«أجمل»تتأّلف مجموعة 
العطور المصغرة للسيدات 
،«أوروم»،«رايندروبس»عطور 

العالمة التجارّية األكثر مبيعًا في 
قارورات مصّغرة.«سايكرد لوف«و 

،«ساكرفايس«و هي الهدية المثالية 
لك ولمن تحب.

USD 50AED 180

USD 42AED 150

USD 37AED 130

USD 37AED 130

TrAveL SeTS السفر مجموعات 

Best 
seller

New

disnEY liP sMACkEr liP bAlM / 262066

Inspired from the movie©Disney Frozen, Lip Smacker 
offers six lip balms with beautiful shine and sweet 

flavour. Collect your favourite characters Elsa, Anna, 
Kristoff, Sven and Olaf in a fun and adorable tin box. 

The perfect gift for all those who love lip balms.

bEnEFiT bAdgAl bAng MAsCArA duo/ 262762

Double the volume of your lashes with its 360° 
reach. Contains 2 full-size BADgal Bang! Mascaras 
for BIGGER & BIGGER impact. Derived from space 
technology, this 36-HOUR FULL-BLAST volumizing 
mascara layers easily and creates MASSIVE volume 
that won’t weight down lashes..appearance of pores 
and more! 

bEnEFiT World o’ blushEs / 262305

Let’s explore the WORLD in a cute way with 
this travel-sized box o’ powders. Featuring 

4 of Benefit’s iconic bonzers & blushes: 
DANDELION brightening finishing owder, the 

Rockin’ rose gold cheek powder ROCKATEUR, 
our GALIFORNIA golden pink blush, and the 

HOOLA matte bronzer to warm up your cheeks. 

بلسم الشفاه ديزني ليب اسماكر
مجموعة بلسم الشفاه هذه مستوحاة من فيلم ديزني وتتألف 

من ٦ أق ام بلسم شفاه بلمعٍة خالبة«فروزن»ونكهاٍت حلوة. جّمعي 
شخصياتك المفضلة إلسا، آنا، كريستوف، سفين، وأوالف في علبة 
مسلّية ولطيفة مصنوعة من القصدير. هذه هي الهدّية المثالية 

لكّل فتاٍة تحّب بلسم الشفاه

ماسكارا badgal bang ديو من بنفت
ضاعفي حجم الرموش مع درجة وصول تبلغ 360 ! تحتوي هذه 

العلبة على ماسكارتين من بادغال بالحجم الكبير لرموش أكبر. 
مستمدة من تقنية الفضاء، هذه المسكارا تدوم لمدة 24 ساعة 

وتجعل الرموش تبدو ممتلئة وتعطي كثافة ال تثقل رموشك.

مورد خدود World o' blushes من بنفت
هّيا بنا نستكشف العالم بطريقٍة جميلة مع علبة أحمر 

الوجنتين العملّية للسفر. تتأّلف من أشهر أربعة ألوان ألحمر 
الوجنتين«دانديليوم»التجارّية: بودرة«بينيفيتس»والمسّمر من عالمة 

باّللون الذهبي«روكاتور«الُمفّتحة للبشرة، بودرة أحمر الوجنتين باّللون 
الذهبي الوردي،«غاليفورنيا»الوردي، أحمر الوجنتين غير الالمع إلضافة 

لمسة دافئة إلى وجنتيك. ا«هوال»والمسّمر احصلي على البشرة 
المثالّية في لحظات!

USD 48AED 174

USD 41AED 147

USD 23AED 80

New

CoSmeTiCS التجميل مستحضرات 



airarabia.com airarabia.com
66 67

bEnEFiT gooF ProoF gETAWAY duo / 251547

Everyone’s an expert with this super-easy filling and 
shaping eyebrow duo pencils, exclusive for travellers. 

It features a custom, non-sharpen“goof-proof”tip, 
soft color and a glide-on formula for easy and fast 

brow filling. Comes complete with built-in blending 
spoolie-brush. Naturally easy, naturally filling!

TrAnsoniC hEATEd 
EYElAsh CurlEr   / 
253427

Create natural-looking curly 
eyelashes! Simply use this 
heated eyelash curler before 
or after you have applied 
mascara. Curve-shaped 
silicon brush gently lifts 
and curls your eyelashes, 
giving them a perfect shape. 
Heated to the optimal and 
safest temperature within 
seconds!

liP sMACkEr CoCA-ColA liP bAlM Tin 6 PiECEs 
/ 262068

This gift set contains all the essentials that is needed 
to maintain and keep the beard in shape: beard oil, 

beard balm and a comb. A perfect gift for yourself or 
a bearded friend.

 Proof goof قلم حواجب
duo getaway من بنفت

كل من يستخدم قلم الحواجب 
من بينيفيت سيصبح خبيرًا 

لسهولة غير»استخدامه. قلم 
ثنائي مناسب جدًا للمسافرين. 

يتميز بطبقة ورأس مناسب 
للتحديد ولون ناعم وملمس 

انسيابي«المعة لتعبئة الحواجب 
بسهولة وسرعة. يأتي مع فرشاة 

لدمج اللون. سهل االستخدام 
من أجل طلة طبيعية.

ماسكارا رموش ترانسونيك هيتيد 
كيرل

احصلي سّيدتي على رموٍش رائعة 
الجمال ومثنّية بشكٍل طبيعّي 

باستخدام جهاز ثني الرموش الحراري 
هذا من ترانسونيك قبل أو بعد تلوين 

الرموش بالماسكارا المفّضلة لديك. 
سّر هذا الجهاز بفرشاة السيليكون 

ذات الشكل المثنّي التي ترفع رموشك 
برّقة وتثنيها إلعطائها شكاًل مثالّيًا. 

يمكن إحماء الفرشاة بثواني لتصل إلى 
الحرارة القصوى واآلمنة لثني الرموش 

بفعالّية!

ليب سماكر كوال كوال مرهم للشفاه 6 قطع
بالطعم األصلي لنكهات مرطباتكم المفضلة المتوفرة اآلن على 

شكل أق ام مرطبة للشفاه تحتوي على منافع كثيرة للشفاه 
وطعمها لذيذ أيضًا! علبة مسلية وقابلة للتجميع تحتوي على 

ستة أق ام مرطب شفاه بنكهات كوكا كوال الكالسيكية، كوكا كوال 
بنكهة الفانيليا، كوكا كوال بنكهة الكرز، سبرايت، فانتا بالبرتقال 

وفانتا بنكهة الفراولة. سيرافق االنتعاش رحلتكم إذ تجدون في 
هذه العلبة الخاصة قناعًا مجانيًا للنوم. هي الهدية المثالية لكل 

من يعشق أق ام ترطيب الشفاه! العرض حصري للسوق الحرة.

bEnEFiT TiCkET To TinT / 262304

Get your ticket to high-flying fullness with this cheek 
and lip tinting duo set! Features our original rose-tinted 
stain BENETINT and our favorite poppy-pink tinted 
stain POSIETINT.The liquid-gel formula beautifully 
blends on all complexions and lasts for hours!

مورد الشفاه والخدود Ticket to Tint من بنفت
أدخلي عالم الجمال من بابه الواسع مع هذا الثنائّي الخاص 

لُمورِّدج الوجنتين والشفاه! يتأّلف من منتج األصلي باّللون الوردي 
الداكن ومنتج«بينيتينت»المفّضل باّللون الزهري الفاتح. تنساب 

تركيبة«بوزيتينت»الجل السائلة والفريدة لهذين المنتجين بكّل روعٍة 
على جميع أنواع البشرة وتدوم لساعاٍت طويلة.

USD 60AED 217

USD 48AED 174

New

CoSmeTiCS التجميل مستحضرات 
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rEVlon MAkEuP PAlETTE - Colors in blooM / 229186

Create your own make up magic! A vibrant collection of 
glamorous colors for lip, face and eyes, this is your must-

have travel companion. It contains 2 Revlon®Powder Blush, 
5 Super Lustrous™Lipsticks and 5ColorStay™16 Hour Eye 

Shadows.Lip shades: Rosedew, Wine With Everything 
(Creme),Icy Violet, Coffee Bean, Certainly Red Eyeshadow 

shades: White, Light Pink, Berry, Chocolate,Black Sparkle 
Powder Blush shades: Tawny Peach, Smoky Rose.

rEVlon ulTrA hd gEl liPColor bonus PACk / 254239

Revlon Ultra HD Gel Lipcolor™ delivers major color and ultra-
silky shine. Our intensely hydrating formula with hyaluronic 

acid and the precision tip hugs your lips for a neat and speedy 
application.Get five knockout shades and a free ColorStay™ 

Eye Liner as a bonus in your Travel Retail Exclusive set.

ريفلون ميكب باليت - كالرز إن بلوم
ابتكري مكياجك السحري الخاص بك! مجموعة من األلوان النابضة بالحياة للشفاه 

والوجه والعيون هي رفيقك المفضل في سفراتك. تحتوي على لونين بودرة 
الوجنتين من ريفلون و 5 ألوان أحمر شفاه من سوبر الستروس و 5 ألوان ظل 

العيون من كولورستاي يدوم لمدة 16 ساعة.
Rosedew, Wine With Everything. ألوان أحمر الشفاه

 .)Icy Violet, Coffee Bean, Certainly Red )Crème  ألوان ظل العيون: 
أبيض، وردي فاتح، توتي، شوكوالته، أسود المع.

Tawny Peach, Smoky Rose :ألوان بودرة الوجنتين

أحمر شفاه جل ريفلون ألترا إتش دي
مجموعة أحمر الشفاه ألترا أتش دي جيل من ريفلون تتكون من مجموعة 

األلوان الرئيسية فائقة اللمعان. تركيبة الترطيب المكثف مع حمض 
الهيالورونيك وطرف التحديد الدقيق يعانقان شفتيك الستخدام سريع 

وإطاللة أنيقة. احصلي على خمسة ألوان وقلم تخطيط العين كولورستاي 
مجاني كهدية عند شرائك علبة أحمر الشفاه من ريفلون

rEVlon ulTiMATE All-in-onE MAsCArA / 229187

your search for the perfect mascara is over with 
the new Revlon Ultimate All-in-One™Mascara! Our 
innovative,high-impact formula delivers 5 lash-
transforming benefits - volume, length, definition, lift, 
and intense color - while our Power Mini Brush leaves 
no lash behind. This travel exclusive pack contains 
3 nonwaterproof mascaras in Blackest Black and a 
ColorStay™Eye Liner in Black as a gift.

rEVlon suPEr lusTrous liPsTiCks - ThE 
CollECTion / 254236

Fall in love with the new lip cube from the world’s 
most iconic lipstick! With an array of classic and trendy 
shades and finishes, there’s a lip look for any occasion. 
Each travel exclusive set comes with 9 full-sized Super 
Lustrous™lipsticks, infused with megamoisturizers for 
silky smooth, seductive lips.

ريفلون ألتميت - أول إن وان
ألتيمات أول»لقد انتهت رحلة البحث عن الماسكارا المثالّية مع من 

ريفلون! فتركيبتنا المبتكرة ذات التأثير البارز والفّعال™«إن وان تؤّمن لك 
5 خصائص ممّيزة لرموٍش مذهلة: كثافة، طول، تحديد، رفع، ولون داكن، 

ناهيك عن الفرشاة الصغيرة التي تغّطي جميع الرموش في آٍن واحد. هذه 
العبوة الخاصة بالسفر تحتوي على 3 عبّوات ماسكارا مقاومة للماء باّللون 

األسود الداكن باّللون األسود هدّية. ™ باإلضافة إلى آيالينر كولورستاي

ريفلون أحمر شفاه ريفلون سوبر لستروس
ستغرمين بأحمر الشفاه الجديد من ريفلون فهو األكثر شهرة في 

العالم. مع مجموعة من األلوان الكالسيكية والعصرية، ستجدين ما 
يناسبك لكل مناسبة. يتكون طقم السفر الحصري هذا من 9 ألوان 

أحمر شفاه سوبر الستروس تأتي مع مرطب لشفاه حريرية ناعمة وجذابة

USD 63

AED 225

USD 35

AED 125

USD 49

AED 175

USD 70

AED 250

CoSmeTiCS التجميل مستحضرات 
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AViATor WorldTiMEr gEnTs 
PiloT WATCh / 262062

Classic styling incorporating a 
rotating inner world-time bezel 
enabling simultaneous time 
reading in 24 major global cities. 
The black dial has luminous 
hands and hour indices with 
calendar window at 3 o’clock. 
The 45mm case is finished in 
rose gold plating and fitted with 
a luxury black leather strap with 
contrasting white stitching. Water 
resistant to 3 ATM.

CErruTi 1881 lAgonEgro 
WATCh & brACElET sET 
/ 254148

Rugged yet classic, the 
matte finish timepiece with 
rose gold details is perfectly 
matched by an understated 
genuine leather bracelet with 
adjustable links. Timepiece: 
water resistant to 10ATM.

ساعة سيروتي 1881 الجونيجرو
ساعة صلبة لكن كالسيكّية تتمّيز 

بلمسٍة غير المعة مع تفاصيٍل باّللون 
الذهبي الوردي تنسجم بشكٍل 

مثالّي مع رباط أنيق من الجلد 
الطبيعي وفتحاٍت قابلة للتعديل. 

مقاومة للماء لغاية ٠١ أمتار.

أفياتور ورلد تايمر غنتس بايلوت
ساعة بتصميم كالسيكي تتميز بقرص داخلي دوار 

يشير إلى التوقيت العالمي ويسمح بقراءة الوقت في 
24 مدينة عالمية في نفس الوقت. القرص األسود 

يحتوي على عقارب ومؤشرات وهاجة مع نافذة تشير 
الى التاريخ عند مؤشر الساعة الثالثة. أما اإلطار الخارجي 

فهو بقطر 45 ملم، مطلي باللون الذهبي الوردي، 
ومثبت برباٍط فاخٍر مصنوع من الجلد األسود مع درزات 
متناقضة باللون األبيض. مقاومة للماء لغاية 3 أمتار.

USD 226AED 815

USD 101AED 365 USD 81AED 292

20%
off

Great 
Value

WATCHeS ساعات

hugo boss-AMbAssAdor WATCh / 
227656

Watch by BOSS with quartz movement 
and a stainless steel casing. The dial, 
in silver with date display is in stylish 
contrast to the brown, crocodile-
embossed leather strap. The BOSS 
watch is water resistant up to a depth of 
30 meters. 44mm case.

 هوجو بوس  - أمباسادور ساعة اليد
ساعة من بوص مع حركة كوارتز وإطار مصنوع 

من الفوالذ المقاوم للصدأ.القرص الداخلي 
يأتي باّللون الفّضي مع خاصّية عرض التاريخ 
ليخلق تناقضًا أنيقًا مع الرباط باّللون البني 

من جلد التمساح. هذه الساعة مقاومة للماء 
لغاية عمق 30 متر. عرض اإلطار 44 ملم.

USD 189AED 682

sCudEriA FErrAri - rEd rEV 
T / 227637

Red Rev T is a bold and 
ergonomic timepiece with a 
continuous flow of honeycomb 
texturing on the strap, case sides 
and dial, inspired by the race car’s 
structure. 44mm round case. 
Water resistance 5 ATM.

سيكيوديريا فيراري - رد ريف
ي ساعة جريئة، عملية ومريحة 

بملمٍس منّقر عند الرباط والقرص«ريد 
ريف تي»ساعة الداخلي وهو تصميٌم 
مستوحى من شكل سّيارة السباق 
المشهورة. إطار خارجي دائري بقطر 

44 ملم. مقاومة للماء لغاية 5 أمتار.

HUGO BOSS – AMBASSADOR WATCH

Watch by BOSS with quartz movement and a stainless steel 
casing. The dial, in silver with date display is in stylish contrast to 
the brown, crocodile-embossed leather strap. The BOSS watch is 
water resistant up to a depth of 30 meters. 44mm case.

This suit is not available for sale on this flight

ساعة »آمباسادور« األنيقة للرجال من هوغو بوص

ســاعة مــن بــوص مــع حركــة كوارتــز وإطــار مصنــوع مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ. 
القــرص الداخلــي يأتــي بالّلــون الفّضــي مــع خاصيّــة عــرض التاريــخ ليخلــق تناقضــًا أنيقــًا 
مــع الربــاط بالّلــون البنــي مــن جلــد التمســاح. هــذه الســاعة مقاومــة للمــاء لغايــة 

 ملــم.

USD 195AED 705
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ToMMY hilFigEr-CAsuAl sPorT gEnTs WATCh / 
214655

Cool, sporty and American inspirations of Tommy Hilfiger 
design for him.The 46mm round case with blue dial and red 
detail on the pusher are sure to bring attention to its owner. 
This watch highlights a brown leather strap with stitching 
details. Stainless steel case and water resistant to 5ATM.

تومي هيلفيجر كاجوال سبورت 
ساعة اليد للرجال

هذه الساعة العصرية والرياضية 
مستوحاة من األسلوب األمريكي 

لتصاميم تومي هيلفيجر المخصصة 
للرجال. تتميز هذه الساعة بقرص 

خارجي دائري بقطر 46 ملم مع قرٍص 
داخلي باّللون األزرق وتفاصيل باللون 

األحمر على زر التعديل؛ سوف تلفت 
األنظار نحو كل من يرتديها بالتأكيد! 

تتميز أيضًا برباط من الجلد باللون 
البني مع درزاٍت دقيقة. إطارها الخارجي 

مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ 
وهي مقاومة للماء لغاية 5 أمتار .

USD 195AED 705

WATCHeS ساعات

lACosTE.12.12 WATCh / 235072

This Lacoste.12.12 Watch suits every 
mood, occasion and personality. Cool, 
crisp, elegant and audaciously stylish, 

this timepiece promises to make its mark 
during the party season and well beyond. 

Water resistance 3 ATM.

الكوست 12.12
تتمّيز هذه الساعة بتفاصيلها الجديدة باّللون 

الذهبي وهي تالئم كل مناسبة، طابع أو شخصية. 
تصميٌم شبابي، أنيق ومتألٌّق بشكٍل جريء 

سيلفت األنظار إليك بالتأكيد خ ال موسم الحف 
ات وبعده، لتكون على الموضة على مدار السنة. 

مقاومة للماء لغاية 3 أمتار.

USD 135AED 485

Best 
seller

ToMMY hilFigEr  sPorT luxurY WATCh / 214653

A fresh new luxury sport watch for her on a gold plated 
mesh bracelet. The 38 mm gold plated case frames a 

gold multi-eye dial accented with the iconic red white 
and blue on the minute hand.This is complemented by 

a“Hilfiger 1985”under the 12 o’clock position.

تومي هيلفيجر سبورت 
لوكجري

ساعة رياضية فاخرة وجديدة 
للسّيدات تأتي بسواٍر محبوك 

ومطلي بالذهب.اإلطار الخارجي 
مطلّي بالذهب أيضًا وهو بعرض 

38 ملم. أّما القرص الداخلي 
فهو باّللون الذهبي ويتمّيز 
بعقرب دقائق باأللوان األحمر، 
األبيض واألزرقهيلفيجر»التي 

ترمز إلى عالمة تومي هيلفيجر. 
ذلك ويمكن قراءة جملة. باّللغة 

اإلنجليزية تحت رقم 12«1985

USD 195AED 705

PoliCE ArMor MulTiFunCTion WATCh  / 242494

Armor yourself with this stylish POLICE watch that 
boasts a rugged design. Encased in black plated 
stainless steel case with rose gold plated decorative 
screws and pushers, this multifunction quartz movement 
timepiece has luminescent hands on its dial. Water 
resistant to 5 ATM.

suPErdrY urbAn unisEx WATCh / 229185

This simple yet classic design Urban watch with a twist 
features distinctive colour-pop designs, for this season. 

Set on a 38mm black plastic casing and soft black 
silicone branded strap with orange detailing. The eye-
catching dial incorporates bold numbers and chunky 
arrow shaped hands in contrasting orange and black.

ساعة بوليس أرمور مالتي 
فانكشن

حّصن نفسك سيدي مع هذه 
الساعة المتألقة من بوليس 

التي تتمّيز بتصميمها الصلب. 
اإلطار الخارجي مصنوع من 

الفوالذ المقاوم للصدأ باّللون 
األسود مع براٍغ وأزرار ضغط 

مطلية باللون الذهبي الوردي. 
ساعة متعّددة الوظائف تعمل 

بحركة الكوارتز مع عقارب وهاجة. 
مقاومة للماء لغاية ٥ أمتار.

ساعة سوبر دراي أوربان 
يونيسكس

ساعة سوبردراي العصرية هي 
ببساطة ساعة شبابية رائجة 

ومسّلية. قطر اإلطار 38 ملم وهو 
مصنوع من البالستيك باللون 

األسود. تأتي مع رباط ناعم الملمس 
ومنّمط مصنوع من السيليكون. أّما 

القرص الداخلي فهو يلفت النظر 
بأرقامه الكبيرة والجريئة وعقارب 

الساعة العريضة على شكل أسهم 
بألوان متناقضة لتسهيل عملية 

قراءة الوقت

USD 42AED 150
USD 165AED 595

WATCHeS ساعات

w w w . p o l i c e l i f e s t y l e . c o m

Watch model ARMOR
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bhPC lAdiEs And gEnTs WATCh sET / 222804

Stylish Beverly Hills Polo Club gents and ladies 
matching watch set. Understated design with 
rose gold plated cases,white rectangular dials and 
complemented with brown leather straps. Great 
value for money and a perfect gift or self-purchase. 
Comes in a compact gift box.

ساعة CPHB ليديز أند جنتس
طقم ساعات مطابقة وأنيقة من بيفرلي هيلز بولو كلوب للسيدات 
والرجال. مصّممة لتعكس أناقة مضاعفة مع إطارات مطلية بالذهب 

الوردي، ومربعات مستطيلة بيضاء ومكملة بأشرطة من الجلد البني. 
قيمة رائعة مقابل المال وهدية مثالية سواء لكم أو لمن تحّبون. تأتي 

في علبة هدايا صغيرة

ChoCoMoon CrYsTAl WATCh / 253426

Mysterious, sparkling moon crystals ensure 
glamorous moments. Thin and elegant mock leather 
strap harmonizes perfectly with the gold plated dial. 
Be a trendsetter and wear the watch at any occasion. 
Waterproof up to 3 bar.Case diameter: 35mm. Strap 
length: 24 cm.

MonTinE lAdiEs’ WATCh & JEWEllErY sET/ 197064

Matching watch and bracelet set with white crystals and 
finished with gold plating. The watch features a white 

crystal set dial with a three hand quartz movement. The 
set is completed by three pairs of gold plated crystal 

earrings. All presented in a gift box.

مجموعة ساعات 
ومجوهرات مونتين ليدز

طقم متكون من ساعة 
وسوار مماثل، مرصعين 

بمجموعة من الكريستاالت 
البيضاء والمطلية بالذهب. 

تتميز الساعة بقرص من 
الكريستال األبيض مع حركة 

كوارتز الثالثية. يكتمل 
الطقم مع ثالثة أزواج من 

أقراط الكريستال المطلية 
بالذهب. جميعها متألقة 

في صندوق هدايا.

ساعة شوكومون كريستال
مع هذه الساعة المرّصعة 

بحّبات الكريستال الغامضة 
والبّراقة، اقضي سّيدتي 
أوقاتًا متأّلقة. تتمّيز هذه 
القطعة برباطها الرفيع 

واألنيق، المصنوع من الجلد 
المقّلد الذي يتناسق بروعة 
مع اإلطار الخارجي المطلي 

بالذهب. كوني رائدًة في 
مجال الموضة وتزّيني بهذه 

الساعة لجميع مناسباتك. 
مقاومة للماء لغاية 3 بار. 

طول الرباط: 24 سم

ChoCoMoon gEoMETriC 
lAdiEs WATCh / 253425

Combination of fashionable 
geometric design and vintage 

colors makes this stylish 
ChocoMoon watch a unique 
timepiece. Flexible strap–fits 
majority of wrists. Japanese 

movement, 3 ATM.

ساعة شوكومون جيومترك 
للنساء

مزيج جّذاب بين األشكال 
الهندسّية الُملفتة واأللوان 

العتيقة يحّول ساعة شوكومون 
المتأّلقة هذه إلى قطعٍة 

فريدة. رباط مرن يناسب غالبية 
المعاصم. حركة دوران يابانية - 

مقاومة للماء لغاية 3 أمتار.

USD 83AED 300

USD 35AED 125

USD 55AED 199

Best 
seller

Best 
seller

USD 92

AED 330

WATCHeS ساعات WATCHeS ساعات

PiErrE CArdin ChArM brACElETT/ 215301

Pierre Cardin bracelet in rhodium plating 
with gold-plated charms. Completed with 
a complimentary pair of pearl earrings. All 
hypoallergenic and nickel free.

اسورة بيير كاردن شارم
سوار من بيار كاردان مطلي بالروديوم وتتدلى 

منه ق ادات صغيرة ومطلية بالذهب. يأتي 
مع زوج مطابق من أقراط اّللؤلؤ. جميع القطع 

خالية من مادة النيكيل وال تسبب الحساسية.

ساعة فيرو ألور دابل
 ساعة ُملفتة للنظر مطلّية بالذهب الوردي تأتي مع سوارين 

مطابقين ومرّصعين بأحجار الكريستال إلبراز أسلوبك الراقي.6 
سم. x قطر السوار الداخلي: 5 سم

FiErro AllurE WATCh & doublE bAnglE sET / 235975

An eye-catching rose gold-plated watch, matched with two 
crystal bangles to show off sophisticated style. Bangle Inner 

Diameter: 5cm x 6cm.

FiErro VinTAgE lAdiEs’ lEAThEr 
WATCh / 215661

Featuring premium leather straps, wooden 
beads and a cute heart charm, this simple 
yet elegant watch is the perfect addition 

to your urban wardrobe.

USD 30AED 108

USD 38AED 135

20%
off

Great 
Value

USD 97

AED 349

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

FiErro CAllA 18k gold PlATEd PAVE 
CrYsTAl JEWEllErY sET / 241101

This stunning floral design is surrounded 
by dazzling crystals reflecting glamour and 

elegance. Chain length: 45cm + 5cm extender. 
Adjustable ring: 1.5 -2cm.

طقم كاال مطلي بالذهب 18 قيراط من فيرو
تصميٌم ممّيز يتمحور حول شكل زهرٍة تحيط بها أحجار 

الكريستال بأناقٍة وتأّلق. طول السلسلة: 45 سم + 5 سم.2 
سم. - قطر الخاتم قابل للتعديل: 1

USD 81AED 290

USD 41

AED 147

Best 
seller

معطف جلد فيرو فينتج للنساء
تتمّيز هذه الساعة بأربطة من 

الجلد بنوعية ممتازة، بحّبات الخرز 
الخشبية، وبق ادة على شكل 

قلب. هذه الساعة البسيطة 
واألنيقة هي اّللمسة اإلضافية 

المثالية إلطالالتك العصرية 
المتمّيزة.
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Best 
seller

Best 
seller

buCklEY london russiAn 
sPArklE sET / 203197

The Russian sparkle set is plated 
with classic 12K gold, with modern 
cool rhodium and warm, feminine 
rose gold to create a stylish and 
timeless look that works for any 
occasion day or night. Sparkling 
Austrian crystals add a touch of 
glamour. Necklace: 41 cm with 5 cm 
extender.

buCklEY london xo hEArT brACElET sET 
oF 5 / 215740

Buckley London sparkle mesh bracelet set 
including five eye catching woven mesh bracelets 
in a choice of gold, black rhodium, rose gold and 
rhodium tones, with 5 gift bags included.

مجموعة روسيل سباركل من باكلي لندن
مطلي بالذهب األصفر عيار 12 قيراط، « راشن سباركل » طقم باإلضافة 

إلى الروديوم األبيض العصري والذهب الوردي الدافئ واألنثوي بهدف خلق 
إطاللة أنيقة وممّيزة غير مرهونة بصيحات

الموضة وتليق بالمناسبات المسائية كما النهارية. الطقم مرّصع بأحجار 
الكريستال النمساوّية اللّماعة إلضافة رونٍق خاص. العقد: ١4سم + 5 سم.

سوار شكل قلب xo طقم 5 قطع من باكلي لندن
من باكلي لندن«سباركل ميش»يتأّلف طقم أساور من 5 أساور 

محبوكة والفتة للنظر بألوان متناسقة هي الذهبي، الروديوم األسود، 
الذهبي الوردي والروديوم األبيض. يأتي الطقم مع 5 أكياس هدّية

PiErrE CArdin WArdrobE JEWEllErY 
sET / 222807

A mixture of rhodium and gold matching pendants 
and earrings. It includes a variety of different styles 

of jewellery to mix and match with any outfit at 
any occasion. Comes in a compact bow box.

خزانة مجوهرات من بيير كاردن
طقم ق ادات وأقراط مطابقة مصنوعة من الروديوم 

والذهب.يتضّمن مجموعة متنّوعة من تصاميم المجوهرات 
التي تضيف لمسة من األناقة والتأّلق إلى أي زي وفي أي 

مناسبة. يأتي في علبة صغيرة وعملية

USD 76AED 272

USD 89AED 321

USD 74AED 265
USD 59AED 21220%

off

Great 
Value

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

FiErro CArriE lAYErEd ChArM gold-
PlATEd nECklACE / 229188

A triple-layered necklace with a row of blue 
beads, tube-link and an eye charm. Chain Length: 

44 cm, 47 cm, 54 cm + 5 cm extender.

مجوهرات كاري ليارد شارم جو
عقد ممّيز يتأّلف من ث اث سالسل متّصلة مع صّف من الخرز 

األزرق، ق ادة أنبوبية الشكل، وق ادة على شكل عين زرقاء. طول 
السلسلة: 44 سم، 47 سم،54 سم + 5 سم

USD 50AED 180

Best 
seller

PiErrE CArdin sET oF 3 bAnglEs / 180374

Classic style, set with white crystals and finished 
in rhodium, 18K gold and rose-gold plating. 
Available in a compact presentation case.

مجموعة من 3 أساور من بيير كاردن
طقم خاص بالمرأة ذات الذوق الكالسيكي مرّصع بأحجار 

الكريستال البيضاء. كل سوار مطلي بلون الروديوم، 
الذهب األصفر عيار 18 قيراط، والذهبي الوردي. يأتي في 

علبة صغيرة وعملية خاصة

USD 63AED 225

FiErro CAPri AdJusTAblE sET oF 3 rings / 241105

Modern 3 silhouette rings in gold, silver and rose gold 
plated. This set is great alone or with others and can be 
adjustable. These also look great as midi rings.Adjustable 
ring diameter: 1.9cm.

طقم أقراط كابري من 3 قطع قابل للتعديل من فيرو
طقم مؤّلف من 3 خواتم عصرية ورفيعة مطلّية باّللون الذهبي، الفّضي 
والذهبي الوردي. يمكن ارتداء هذه الخواتم منفردًة، معًا أو مع غيرها من 

قطع المجوهرات ويمكن تعديلها لتناسب أصابعك بانسيابية أو كخواتم 
للجزء األعلى من إصبعك. قطر الخاتم قابل للتعديل: 9.1 سم.

USD 46

AED 165

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

buCklEY london hATTon sET / 261861

Inspired by the finest jewellers of London’s Hatton 
Garden district, this striking set is timeless and 

breathtaking. Plated in polished gold, with accents of 
pear cut crystals set against elegant curves which give a 
flattering look for any occasion. Necklace: 86 cm + 5cm 

extender. Bangle size - 6.2 cm x 4.9 cm.

طقم هاتون من باكلي لندن
تمّيز هذا الطقم الملفت للنظر والمستوحى من أرقى دور المجوهرات 
الموجودة في هاتون جاردن في لندن بتصميمه األزلي وسحره الفريد. 

مطلي بالذهب المصقول ومرّصع بأحجار الكريستال األنيقة عند أجزائه 
الملتوية ليمنحك إطاللة جّذابة في أّي مناسبة. العقد: 86 سم + 5 سم. 

حجم السوار - 9.42.6 سم. x سم

USD 81AED 290

FiErro PEArl bouQuET rosE gold PlATEd 
PEndAnT WiTh FrEE PEArl EArrings / 172533

This delicate and stylish rose gold plated pearl bouquet 
pendant with matching free pearl earrings will surely 

add glamour to your stunning personality.Chain length: 
45 cm + 5 cm extender.

بوكيه لؤلؤ روز جولد من فيرو
ق ادة اّللؤلؤ األنيقة والرقيقة المطلّية بالذهب الوردي ستضيف سحرًا إلى 

شخصّيتك الوّهاجة ال سّيما وأنها تأتي مع زوج مطابق من أقراط اّللؤلؤ 
مجانًا. طول السلسلة: 45 سم + 5سم.

USD 56AED 202
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ArgEnTo dubAi EnCrusTEd 
CrYsTAls kEYring / 261852

Fully encrusted crystals adorn the 
leathered key ring and key chain in 
the shape of Fatima’s hand. It makes 
for a beautiful gift.

طقم مرصع بالكريستال من أرجينتو 
دبي

عّلقة مفاتيح تتدّلى منها يد فاطمة 
مصنوعة من الجلد ومرّصعة بالكامل 
بحّبات الكريستال. تعتبر هدّية مثالّية.

USD 42AED 150

FiErro 4 PAirs JEWEllErY 
sET / 222817

A set which comes with 4 
necklaces, stunning pendants 
and 4 pairs of matching 
earrings. Chain length: 45cm 
+ 5cm extender.

طقم مجوهرات من 4 قطع 
من فيرو

يتأّلف هذا الطقم من 4 عقود 
مع ق ادات و 4 أزواج مطابقة 
من األقراط. طول السلسلة: 

45 سم + 5 سم

USD 66AED 239

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

ArgEnTo dubAi oCEAn 
PEndAnT / 261851

A delicate pendant in the shape of a 
cute fish with blue aquamarine color 

sparkling crystal. Chain length 48 
cm. Rhodium plated and nickel-free.

قالدة أوشن من أرجينتو دبي
ق اّدة رقيقة على شكل سمكة لطيفة مصنوعة 
من الكريستال البّراق باّللون األزرق الفاتح. طول 

السلسلة 48 سم. مطلّية بالروديوم وخالية 
من مادة النيكيل

USD 42AED 150

ArgEnTo dubAi lAdY FlY 
PEndAnT / 261853

Elegant pendant inspired by nature 
for everyday use with gorgeous 
crystal components. Alloy, 925 
silver plated.

قالدة ليدي فالي من أرجينتو دبي
ق ادة أنيقة مرّصعة بعناصر الكريستال الجّذابة. 
مستوحاة من الطبيعة ويمكنك أن ترتديها كّل 
يوم. مصنوعة من . األلومينيوم ومطلّية بالفّضة

USD 49AED 175
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Best 
seller

FiErro CrYsTAl 
AllAh 
PEndAnT / 171717

Beautiful handcrafted 
24K gold plated Allah 
pendant surrounded 
by sparkling crystals. 
Chain length: 45cm.

قالدة لفظ الجاللة كريستال من فيرو
ق ادة رائعة مطلّية بالذهب عيار 24 قيراط 

ومصنوعة يدويًا، تتمّيز بلفظ الجاللة اهلل الموجود 
ضمن إطاٍر مرّبع ومرّصع بأحجار الكريستال البّراقة. 

طول السلسلة: 45 سم.

USD 56AED 202

TEMPTATion JEWEllErY WATCh / 
228600

Exquisitely gold-plated bracelet strands 
with little white artificial pearls and a 

beautiful heart charm set with sparkling 
crystals for an elegant touch on your 

wrist. Stylish watch and luxurious 
bracelet in one.

ArTEsiAn TiTAniuM brACElET WiTh gErMAniuM 
& MAgnET / 241111

Super lightweight unisex titanium bracelet set with 
germanium and magnet that may improve your 
sleeping quality and reduce stress. It releases negative 
ions that help to promote inner balance and improve 
blood circulation to promote health. Length 22 Cm 
adjustable.

TosCoW 
PEndAnT 
MulTiColor / 
236131

Toscow “Glitter 
Glamour: Golden 
Circle” crystal 
pendant.

سوار تيتانيك تيتانيوم من األلمنيوم والمغناطيس
سوار من التيتانيوم للرجال والنساء معًا، خفيف الوزن ومرّصع بعناصر 

الجيرمانيوم والمغناطيس التي يمكن أن تحّسن نوعية نومكم وتخّفف 
من اإلرهاق والضغط. فهذا السوار يطلق أيونات سالبة تساعد في تعزيز 
توازنكم الداخلي وتحفيز دورتكم الدموية لتتمّتعوا بصّحٍة أفضل. طول 

السوار 22 سم وهو قابل للتعديل

قالدة متعددة األلوان من توسكاو
من توسكو مرّصعة بأحجار«غليتر غالمور»ق 

ادة الدائرة الذهبية الكريستال الرائعة.

ساعة مجوهرات 
تيمبتشن

سوار مؤلف من عّدة سالسل 
مطلّية بالذهب مع آللئ 

بيضاء اصطناعية صغيرة 
وق ادة الفتة للنظر على 

شكل قلب ومرّصعة بأحجار 
الكريستال الالمعة للمسٍة 
أنيقة حول معصمك. ساعة 
أنيقة وسوار فاخر في نفس 

الوقت.

USD 129AED 465

USD 145AED 523

USD 100AED 361

Best 
seller

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

sighT sTATion 
sunglAssEs / 197066

Protection for your eyes 
and convenience for you.
These folding unisex micro-
sunglasses feature telescoping 
temples and spring hinges for 
added comfort.

PoliCE MEn sunglAssEs 
/ 263943

With a dapper black frame 
and light grey lens,this pair 
of effortlessly cool, stylish 
sunglasses are polarized and 
geared to block UV rays.

نظارة سايت استيشن
هذه النّظارات الشمسّية 

القابلة للطّي موّجهة للرجال 
والسّيدات معًا وتتمّيز 

بمقابٍض قابلة للتصغير 
ومفاصل من الزنبرك لراحٍة 

مطلقة عند االستعمال

نظارة بوليس مين
مع إطارها األسود والعدسة 

الرمادية الفاتحة، تتميز نظارة 
بوليس الشمسية بأناقتها 

وعصريتها وتقنية منع 
األشعة فوق البنفسجية.

FiErro CuTE kiddiE 3 
JEWEllErY sET / 215664

A fun-shaped, adorable 
jewellery set for kids. It 
is available in cute three 
designs. Chain length: 
40cm.

طقم مجوهرات كيوت كيدي 
من 3 قطع من أرجينتو دبي

يتأّلف طقم المجوهرات هذا 
من قطع مرحة لألطفال 

بثالثة تصاميم ظريفة. طول 
السلسلة: 40 سم.

AViATor Folding 
sunglAssEs / 253413

Features black frames 
with smoke-grey lens. 
The foldable frames 
and arms make these 
compact. It also easily 
fits into any pocket. Full 
UV protection. Supplied 
with a cleaning cloth and 
a velour travel pouch.

نظارة أفياتور فولدنج
نظارات شمسية قابلة للطي من 
آفيايتور مع إطارات باّللون األسود 

وعدسات دخانية باللون الرمادي. تتميز 
هذه النّظارات بإطارها ومقابضها القابلة 

للطي ما يجعل منها نّظارات عملية 
وسهلة الوضع في الجيب. حماية كاملة 
من األشعة ما فوق البنفسجية. تأتي مع 
قطعة قماش للتنظيف وكيٍس للسفر

USD 38AED 135

USD 47AED 170

USD 119AED 430

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

USD 41

AED 147

Best 
seller

buCklEY london 
MixEd PlATE EArring 
sET oF 8 / 261857

This pretty earrings set 
is the perfect way to mix 
up your look every day of 
the week! Featuring 8 fun 
styles in rose gold, gold 
and silver tones with 
accents of shimmering 
crystals allowing you to 
effortlessly take your 
look from day to night. 
Earrings suitable for 
pierced ears only.

تشكيلة 8 أقراط من باكلي لندن
طقم األقراط الجميل هذا هو 

الطريقة المثالّية لكي تظهري 
بإطاللٍة متجّددة كّل يوٍم من 

األسبوع! يتأّلف من 8 أزواج من 
األقراط ذات األشكال المتنّوعة باّللون 
الذهبي الوردي،الذهبي والفّضي مع 
لمسة من أحجار الكريستال البّراقة 

التي تحّول زّيك النهاري إلى مسائي 
بلمحة خاطفة. هذه األقراط مناسبة 

لذوي األذنين المثقوبتين فقط.

USD 31AED 110
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ogon AluMiniuM WAllET / 215832

This light and strong wallet gives super-fast access 
and optimum protection for up to 10 cards and cash. 

Ideal for everyday use, business trips, holidays and 
outdoor activities. RFID safe: protection against 

demagnetization and electronic data theft. Lifetime 
warranty. Dimensions: 11 x 7,4 x 2,1cm. 70gcm.

محفظة ألومنيوم أوجون
هذه المحفظة خفيفة الوزن وصلبة في نفس الوقت، وهي 

تمنحك القدرة الفورية والسريعة للوصول إلى ممتلكاتك باإلضافة 
إلى توفير الحماية القصوى لبطاقاتك (لغاية 10 بطاقات) ومالك. 

هي مثالية لالستخدام اليومي ورح ات األعمال وكذلك أثناء 
العطل والنشاطات لتوفر الحماية لبطاقاتك rFID الخارجية. 

محمية من تقنية تحديد x الهوية عبر موجات الراديو من فقدان 
المغناطيس وسرقة البيانات االلكترونية. كفالة مدى الحياة. 

المقاسات: x 7,4 x 2,1 11 سم. الوزن: 70غ.

ogon QuilTEd blACk AluMiniuM WAllET / 226255

Elegant quilted wallet made in France. This light and strong 
wallet gives super-fast access and optimum protection for up 
to 10 cards and cash. Ideal for everyday use, business trips, 
holidays and outdoor activities. RFID Safe: protection against 
demagnetization and electronic data theft. Lifetime warranty. 
Dimensions:10, 8x 7, 2 x 2 cm. 78g.

محفظة ألومنيوم كويلتيد سوداء من أوجون
محفظة أنيقة وفرنسية الصنع بدرزات ظاهرة. هذه المحفظة خفيفة الوزن 

وصلبة في نفس الوقت، وهي تمنحك القدرة الفورية والسريعة للوصول إلى 
ممتلكاتك باإلضافة إلى توفير الحماية القصوى لبطاقاتك (لغاية 10 بطاقات) 

وأموالك. هي مثالية لالستخدام اليومي ورح ات األعمال وكذلك أثناء العطل 
والنشاطات الخارجية. محمية من تقنية تحديد الهوية لتوفر الحماية لبطاقاتك 

من فقدان المغناطيس وسرقة البيانات (rFID) عبر موجات الراديو 
2,7 cm كفالة الوزن:78 غ. :مدى الحياة. المقاسات .x اإللكترونية

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

USD 41

AED 145

USD 55

AED 199

www.ogon.fr www.ogon.fr
www.ogon.fr www.ogon.fr

TEMPTATion WATCh PursE sET blACk / 241108

Temptation fashion house presents its first little black 
ladies bag made of soft mock leather with extra 
shoulder strap. Comes with a matching elegant watch 
with high quality gold-plated case and mother of pearl 
dial. Complete your dress with a touch of romance.

TruE uTiliTY Fixr - 20 in 1 MuTiTool / 262003

Compact and convenient–your tool kit to go! Always ready for 
use, with the most useful array of tools.The revolutionary Multitool 

comes with amazing 20 tools in one but weights only 40 grams. 
Clip to anything and simply twist into set positions to use it to open 

parcels,envelopes or bottles, set screws, use as a ruler and much 
more. Engineered in stainless steel, coated with gold and black 

titanium. Includes black calf leather protection cover.

طقم محفظة ساعة تيمبتشن سوداء
تقّدم لك دار تيمبتيشن لألزياء أّول حقيبة يد صغيرة سوداء للسّيدات 

مصنوعة من الجلد المقّلد الناعم مع رباط إضافي للكتف. تأتي الحقيبة 
مع ساعة أنيقة ومطابقة بإطاٍر خارجي مطلّي بالذهب عالي الجودة 

وبإطاٍر داخلي مصنوع من أّم اّلآللئ. هذا الطقم هو اّللمسة الرومانسية 
اإلضافية إلى إطاللتك الفاتنة

مفتاح متعدد االستخدامات ترو أوتيليتي فيكسر - 20 في 1
صغيرة الحجم وعملّية - هذه هي العّدة-األداة المثالية أثناء التنّقل! فهي 

دائمًا جاهزة لالستعمال وتقّدم أكبر مجموعة من االستخدامات المفيدة 
والفّعالة. تتمّيز هذه األداة الثورّية المتعّددة الوظائف ب 20 وظيفة 

في أداة واحدة دون أن يتعّدى وزنها 40 غ! إشبكها بأّي شيء ثّم اختر 
الوضعية التي تود استعمالها لفتح الطرود، أظرف الرسائل أو الزجاجات 

أو لتثبيت البراغي أو حّتى استعمالها كمسطرة وغيرها من الوظائف 
العملّية. مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ ومطلّية بالتيتانيوم 

باّللونين الذهبي واألسود. تأتي مع غطاء للوقاية مصنوع من جلد العجل 
باّللون األسود.

USD 28AED 100

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

USD 100

AED 361

PoliCE zEn WAllET / 220515

Spend your money in style with this sleek bi-fold black 
leather wallet. With eight credit card slots and two 
note compartments, it measures 11.4 cm x 8.8 cm when 
closed, making it the perfect size for pockets.

محفظة بوليس زين
أنفق األموال بتأّنٍق مع هذه المحفظة األنيقة القابلة للطّي والمصنوعة 

من الجلد باّللون األسود. تضّم هذه المحفظة 8 جيوب لبطاقات اإلئتمان 
وجيبين 8.8 سم ما يجعلها بالحجم x ل أوراق النقدية. القياسات عند 

طّيها 11.4 سم المناسب والمثالي للجيب.

USD 46AED 165
ThuMbs uP rFid WAllET / 241099

Safeguard your identity with this RFID (Radio 
Frequency Identification) Travel Wallet. Especially 

designed to protect your credit/debit cards by blocking 
radio waves, which can be used to read your cards 

personal details. It includes a special compartment to 
hold, protect and give easy access to up to 6 cards and 

a billfold for carrying your notes.

محفظة ثامبس رفيد
بتقنية التعريف من خ ال )«. آر.أف.آي.دي»إحموا هوّيتكم مع محفظة 

السفر الترّددات الصوتية). لقد تّم تصميم هذه المحفظة لحماية 
بطاقات اإلئتمان/ اإلعتماد من خ ال حجب موجات الراديو التي يمكن 

استخدامها لقراءة تفاصيل بطاقاتكم الشخصّية. تحتوي هذه 
المحفظة على جيٍب خاص وعملي لحفظ وحماية 6 بطاقات باإلضافة 

إلى جيٍب خاص باألوراق النقدية.

USD 55

AED 199
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FiErro AgATE 
PrAYEr bEAds / 
203308

33 semi-precious 
orange agate prayer 
beads carefully put 
together and presented 
in an amazingly 
attractive gift box.

مسبحة صالة أجيت من فيرو
سبحة ص اة مؤّلفة من 33 حّبة 
من حجر العقيق البرتقالي شبه 

الكريم المرصوفة بعناية. تأتي في 
علبة هدايا رائعة الجمال

MonTinE giFT sET / 236165

This stylish gents’ watch set is 
complete with a black leather 
wallet and handy pen.

طقم هدايا مونتين
ساعة متأّلقة للرجال تأتي 

مع محفظة من الجلد األسود 
األنيق وقلٌم عملي

USD 49AED 177
USD 55AED 199

fASHioN ACCeSSorieS اكسسوارات

Best 
seller

airarabia.com
82

Air ArAbiA AirCrAFT ModEl 
Airbus A320 / 180441

Be it for a kid who loves airplanes, 
or for a serious collector of airplane 
models. This highly detailed 1:200 
scale aircraft model makes for an 
ideal gift. Stand included.

Air ArAbiA PlAYing CArds  / 237564

Pass your time during your journey with a 
game of cards. These are definie collectibles 

for seasoned travelers.

نموذج طائرة ايرباص من طيران 
العربية

سواء كان ذلك لطفل يحب الطائرات ، 
أو لمجمع من طرازات الطائرات خطيرة. 
هذا الموديل ذو المقياس التفصيلي 

002:1 بدرجة عالية يجعل من الهدية 
المثالية. ُمزودة بحامل.

ورق اللعب من طيران 
العربية

قم بتمرير وقتك خالل 
رحلتك من خالل لعبة 

البطاقات. هذه هي 
  definie مقتنيات
للمسافرين محنك.

Air ArAbiA slEEPEr PACk sET / 237563

Wrap this warm blanket around you, rest your head 
on the inflaable pillow, put on the sleep mask and 
have a peaceful slumber.

مجموعة كيس النوم 
طيران العربية

استمتع بدفء هذه البطانية 
عندما تلفها حولك، ضع 

رأسك على الوسادة 
القابلة للنفخ، واعصب 

عينيك بالمنامة لتستمتع 
بالسكينة والهدوء.

USD 20 AED 69 USD 7 AED 25

USD  21AED 75

airarabia.com
82

Air ArABiA exCLuSiveS عروض العربية للطيران
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isAFE solAr PoWEr ChArgEr 8000 mAh / 228759

Powered by solar, the 8,000 mAh. Outdoor Triple-proof 
Solar Power Mobile Power Bank Phone Charger lets you 

charge your phone in an eco-friendly way. Also can be 
charged using wall AC adapter and USB port of your 

computer. Built-in LED torch.

isAFE 4 PorTs lEd 
sMArT ChArgEr / 

262289

night light + 4 USB 
interfaces provided all 
charging by one time. 

ON-OFF by single touch 
with in your reach.

you can freely choose 
Bright & Dim light mode 

by long press on your 
preference.

شاحن بالطاقة الشمسية mAh 8000 من أي سيف
بنك طاقة وشاحن هواتف جّوالة بقّوة 8,000 ميللي أمبير بالساعة يعمل 

على الطاقة الشمسية ويسمح لكم بشحن هاتفكم بطريقة آمنة على 
البيئة وتوّفر الطاقة. يمكن شحنه أيضًا باستخدام محّول المكّيف بالحائط 

ومدخل اليو.أس.بي. في حاسوبكم. مصباح أل.إي.دي. ُمدمج

شاحن بأربعة منافذ ليد 
سمارت من أي سيف

شاحن ذكي وضوء ليلي مع 
4 منافذ يو.أس.بي. في نفس 

الوقت. يمكن تشغيله أو 
إطفائه بلمسة واحدة سهلة، 

كما يمكن االختيار بين وضعّية 
اإلضاءة الخافتة أو القوّية من 

خ ال الضغط مطّوالً على 
إختياركم المفّضل

isAFE MulTi ChArging CAblE WiTh TYPE C / 253549

Standard USB to Micro interface, iPhone interface and 
Type-C. Multi-charging cable with a wide range of uses. 
Suitable to charge all mobile phones.

كابل شحن متعدد االستخدامات من أي سيف
كابل يو.أس.بي. إلى ميكرو قياسي، منفذ آيفون ومنفذ كابل 

شحن متعّدد االستخدامات. .«سي»يو.أس.بي. فئة صالح لشحن 
جميع أنواع الهواتف الجّوالة.

isAFE 10000 mAh QuAlCoMM PoWEr bAnk / 262288

Lightweight. Latest Power bank technology that offers 
Qualcomm Quick charge 3.0 with 10000 mAh capacity 
and enabled with LCD display to always see the status of 
your power bank.

باور بانك كوالكوم hAm 100000من أي سيف
بنك طاقة خفيف الوزن، يتمّيز بأحدث تقنّية لشحن الطاقة توّفر شحن 
سريع كوالكوم 3.0 بقّوة تصل إلى 10,000ميللي أمبير بالساعة. 

يتمّيز أيضًا بشاشة أل.سي.دي. كي تكونوا دائمًا على علم بوضعّية بنك 
الطاقة الحالّية.

USD 46AED 165 USD 37AED 132

USD 28AED 105 USD 23AED 84

20%
off

Great 
Value

20%
off

Great 
Value

20%
off

Great 
Value

20%
off

Great 
Value

eLeCTroNiCS إلكترونيات

USD 48

AED 172

USD 60

AED 215

USD 61

AED 220

USD 77

AED 275

MErlin ACTiFiT liTE / 236010

Automatically monitors your sleep, intelligent 
anti-loss & alarm functions. Durable designs 
that are weather resistant and sweat proof. 
Charge using USB ports or adapter.Flexible 

rubber strap for all wrist sizes.

MErlin EYE bliss / 262060

Perfect sleep solution for you and your family. The 
softer fiber and foam gently caress your eyes, while 

the built-in Bluetooth earphones allow you to take 
calls or listen to soothing tunes as you fall asleep.

ساعة ميرلين أكتيفت اليت
هذا السوار الذكي يقوم برصد 

نومك بشكٍل آلي كما يتمّيز 
بخاصّية مقاومة السرقة الذكّية 
ووظيفة المنّبه. تصميم متين 

يدوم طوي ًا ومقاوم لتغّيرات 
المناخ باإلضافة إلى كونه 

مضاد للتعّرق. يمكن شحن 
هذا السوار باستخدام منافذ 
اليو.أس.بي. أو المحّول. رباط 
مّطاطي مرن يناسب جميع 

قياسات المعصم.

منامة ميرلن
هذا القناع هو الحّل المثالي للنوم لك ولعائلتك. هو مصنوٌع من 

األلياف واإلسفنج األكثر نعومة ليغمر عينيك بلطٍف فيما تسمح لك 
سّماعات األذن الُمدمجة والُمجّهزة بتقنّية البلوتوث بتلّقي اإلتّصاالت 

أو االستماع إلى الموسيقى الهادئة فيما تغرق بنوٍم عميق.

TrAVEl EAsY usb shAVEr / 210371

The perfect travel shaver for any frequent traveller.
This USB shaver can be simply charged via any USB 
port.Compact, portable and cordless - so you can 
shave anywhere!

ماكينة حالقة ترافيل إيزي بوصلة يو إس بي
ماكينة حالقة مثالية لمن يسافرون بشكل متكرر.يمكن شحن ماكينة 

حالقة يو أس بي ببساطة عبر أي منفذ مدمجة ومحمولة والسلكية - 
حتى تتمكن من الحالقة في .USB أي مكان!

TrAVEl EAsY lighT WEighT sCAlE / 236163

These steel and plastic scales are simple to use 
and makes holidays easier than ever before. 
Helps avoid overweight luggage. Automatically 
shuts down after 3 minutes. Max load 50kg, 
auto weight lock function. Large handle for 
comfortable use. Powered by CR2032 battery.

ميزان وزن خفيف من ترافيل إيزي
سيجعل هذا الميزان الفوالذي 

والبالستيكي سهل االستخدام من 
عطلتك أسهل من أي وقت مضى. 
يساعدك على تجنب حمل األمتعة 
ذات الوزن الزائد. تغلق تلقائيًا بعد 

3 دقائق. أقصى حمولة05 كغم، 
مع خاصية القفل التلقائي. مقبض 
كبير لالستخدام المريح..Cr مزودة 

ببطارية 2032

USD 41AED 145

USD 55AED 199

USD 35AED 125

USD 37

AED 130

eLeCTroNiCS إلكترونيات
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TouChMATE MobilE CAr holdEr / 236005

Mounts to vehicle’s air vent, removable magnet with 
adhesive attaches to device, pivot joint for horizontal 

or vertical view.•Powerful Magnetic Grip•Fully 
Adjustable For Best Angles•Easy Accessibility to Devi

skross World TrAVEl AdAPTEr/ 222811

With this travel adapter, you can simultaneously charge 
two USB devices and connect one unearthed two-pole 
plug in more than 220 countries, including the US, UK, 

Japan, Australia, China and the EU. Designed to the 
highest Swiss standards. A free headphone adapter jack.

حامل هاتف في السيارة من تاتش ميت
تركيبها على فتحة مكّيف المركبة باستخدام المغناطيس المزّود 

بالصق يمكن تغييره ويسمح بإلتصاق الجهاز بإحكام. مزّود بمفصٍل دّوار 
للمشاهدة العامودية أو األفقية.• قبضة مغناطيسية قّوية• زوايا قابلة 

للتعديل بالكامل• سهولة الوصول إلى الجها

قابس كهرباء مناسب للسفر سكروس وورلد
باستخدام محّول السفر هذا، يمكنك شحن جهازين من في آن واحد ووصل 

قابس كهرباء (ثنائي USBأجهزة في أكثر من 220 دولة في العالم، بما في 
ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا والصين واالتحاد 

األوروبي. مصّمم وفق أعلى المعايير السويسرية. تحتوي على سماعة مجانية

TouChMATE bluETooTh rEChArgEAblE 
hEAdsET / 244068

Headphone With Noise Suppression, Hands-free Call By 
(Built - In Mic), Bluetooth 4.0, Secure Fit in-Ear Design, 
Volume Control, Redial & Pause Function.•Built-in 
MIC•Magnetic Buds•In-Ear Design•10 Meters Range

سماعة رأس بلوتوث قابلة للشحن من تاتش ميت
سّماعات مع عازل للضوضاء، إمكانية تلقي االّتصاالت من، السّماعة (

وظيفة ميكروفون ُمدمجة)، تقنية بلوتوث 4 تصميم آمن لداخل 
األذن، قدرة على التحّكم بالصوت، وظائفإعادة إتّصال وتوقيف مؤقت.• 

ميكروفون ُمدمج• سّماعات مغناطيسية• تصميم لداخل األذن• نطاق 
العمل 10- أمتار

E-PoWEr TrAVEliTE Mini FlAshlighT / 241106

This powerful 300 lumens LED flashlight is ultra portable, 
water resistant, rugged and features an adjustable focus 
zoom in/out light. It has 3 modes–On/Off, Low Light and 
Strobe, runs on a single AA battery, perfect for outdoors 
and home use. Battery is not supplied.

  السلطة همصباح يدوي صغير من ترافليت
كّشاف ضوء صغير لكن قوّي المفعول، بقّوة 300 لومن.هو سهل الحمل، 

مقاوم للماء، صلب ويتمّيز بوظيفة تقريب/إبعاد الضوء القابلة للتعديل. 
يمكن ضبطه على ث اث وظائف:تشغيل/إطفاء، ضوء خفيف وضوء وّماض. 

يعمل على وهو مثالي لإلستعمال في المنزل وفي ،aa بّطارية واحدة 
األماكن الخارجية أيضًا. ال يأتي مع بّطاريات

USD 47AED 170

USD 31AED 110

USD 52AED 185

USD 17AED 60

eLeCTroNiCS إلكترونيات

Fis bluE PEnCil 
CAsE / 212425

Fun in the Sun 
pencil case filled 
with coloured 
pen and pencils. مقلمة أقالم زرقاء من فيس

عّدة كاملة للتلوين«فان إن ذي 
صان»تضّم محفظة أق ام مع 
العديد من األق ام المتنّوعة.

Fis rubix CubE / 
188907

Fun in the Sun 
Rubix Cube, for 
hours of fun.

مكعب روبكس من 
فيس

لساعات من«فان إن ذي 
صان»من«روبكس»مكعّب 

المرح المتواصل

disnEY FrozEn lCd WATCh / 
229184

The perfect watch for any young 
traveler and lover of the film Frozen! 
LCD watch with cute crystals around 
the dial. Lilac blizzard strap featuring an 
image of Anna and Elsa from the film.

USD 20

AED 69  

USD 16AED 55

USD 42AED 150

USD 13AED 45

USD 21AED 75

ToyS ألعاب

Best 
seller

Td kids WATCh Pink / 253408

This pink heart watch is the perfect first wach. 
HelpS learn how to tell the time with fun activities 
and a time-teaching manual included. The set is 
completed by a matching heart key ring.

ساعة وردية تي دي كيدز
هذه الساعة ذات القلب 

الوردي هي الساعة األولى 
المثالية. مساعدة في 

تعلم كيفية معرفة الوقت 
مع األنشطة الترفيهية 

ودليل تدريس الوقت 
المضمنة.يرافق الساعة 

ميدالية على شكل قلب 
لُتكمل أناقة الساعة. 

WAlkiE TAlkiE WATCh sET / 215305

Walkie Talkie Watch Set With Black and Silver Covers 
and Two Pairs of Earphones. Featuring Digital Time 
Display and a Unique Hidden Microphone. Effective Range 
of Approximately 250ft Subject to Normal Conditions. 
Batteries Included.

طقم ساعة ولكي تالكي
مجموعة الساعات 

الالسلكية مع أغطية 
سوداء وفضية وزوجين 

من السماعات. تتميز 
بعرض الوقت بطريقة 

رقمية وميكروفون فريد 
مخفي. فّعال حتى مسافة 

052 قدم تقريبًا. يخضع 
للظروف العادية. مزّودة 

ببطاريات.

USD 71AED 255

ساعة ديزني فروزن إل سي دي
«فروزن»الساعة المثالية لمسافرينا الصغار الذين 
يحّبون فيلم من ديزني! مجهّزة بشاشة أل.سي.

دي. مع حّبات كريستال لطيفة حول القرص الداخلي 
وصور شخصّيات آنا وإلسا من الفيلم. الرباط باّللون 

البنفسجي الفاتح مع أنماط الصقيع

PrEMiEr suPEr CArs 
diECAsT 4 PACk / 236133

This includes Mercedes 
Benz SLS AMG, Bentley 
Continental Supersports, 
Aston Martin V12 Vantage 
and a Lamborghini Aventador 
LP700-4. A great value gift!

سايارات سوبر كارز دايكاست 4 قطع من بريميير
يتأّلف الطقم من نماذج مصّغرة لسيارة مرسيدس بنزأس.أل.أس. أ.أم.

جي.، بنتلي كونتيننتل سوبرسبورتس،آستون مارتن في 12 فانتج 
والمبورغيني أفنتايدور٤. هدّية بقيمة ممّيزة! - أل.بي. 700



USD 16AED 55
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EMirATEs dATEs 
PlAin 500gM / 

216674

Tasty and high-
quality Arabic 
dates to enjoy 

with a loved one 
as a souvenir from 

the United Arab 
Emirates.

EMirATEs dATEs sTuFFEd WiTh AlMonds / 196985

Enjoy a blend of selected Arabic dates stuffed with 
almonds to discover the energy, vitality and taste of an 
unforgettable gift.

تمر اإلمارات سادة 500 
جرام

تمتع بأجود أنواع التمور 
العربية مع من تحب فهي 
تعتبر هدية رائعة من دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

تمر اإلمارات محشو باللوز
استمتع بمزيج من التمور 

العربية المختارة المحشوة 
باللوز واكتشف المعنى 

الحقيقي للطاقة والحيوية 
والطعم لهدية ال تنسى

10%
off

Great 
Value

10%
off

Great 
Value

USD 7AED 22 USD 6AED 20

USD 8AED 30

USD 9.5AED 33

bAYArA snACks ArAbiC 
kErnEls PrEMiuM 

300gM

 / 262262

Snack healthy with a 
premium 300 gm mix of 

roasted nuts.No added 
oil and flavored with 

Mediterranean Sea Salt.

sniCkErs Minis 500gM 
/ 262272

Packed with roasted 
peanuts, nougat, caramel 

and milk chocolate. 
SNICKERS®Brand 

handles your hunger, so 
you handle the things in 
life that aren’t related to 

hunger at all.

قلوبات عربية فاخرة من بايارا
تمتع بوجبة خفيفة صحية 

مع مزيج رائع من المكسرات 
المحّمصة. خالية من الزيوت 
المضافة بنكهة ملح البحر 

األبيض المتوسط.

سنيكيرز ميني 500 جرام
محشوة بالفول السوداني المحّمص، 

النوجا، الكراميل وشوكوالتة 
الحليب. سنيكرز تعرف كيف تتعامل 

مع جوعك، لتستطيع أنت التعامل 
مع غيرها من األمور.

bAYArA PrEMiuM sAudi 
dATEs VACCuM 1kg/ 
246192

Explore the deliciousness of 
fresh Bayara dates from the 
Kingdom of Saudi Arabia.

تمر سعودي فاخر مغلف 
من بايارا 1 كجم

اكتشف الطعم اللذيذ لتمر 
بيارة الطازج من المملكة 

العربية السعودية

bounTY Minis 500gM / 
262274

Available in whole milk 
dark chocolate varieties, 
the moist,tender in 
Bounty Cardy tempts 
your senses with the 
taste of paradise.

باونتي ميني 500 جرام
متوفر بالشوكوالته الداكنة بحليب 
كامل الدسم، طرية تغري حواسك 

بطعمها الرائع.

USD 11AED 41

CoNfeCTioNAry حلويات

USD 10

AED 35

USD 11AED 41

nuTbAll TruFFlE 
500gM/ 259625

Chocolate truffles 
that are sweet 

treats to self or 
given to your 

beloved as a gift.

حلوى ترافيل 500 جرام من نتبول
اشتِر حبات ترافل بالشوكوالتة لتتمتع بها أو 

لتهديها لمن تحب

MAxbAr 
CollECTion 
475gM /259618

Bringing joy to 
chocolate lovers 
around the globe 
since 1989, and 
each package 
brings the 
surprising pleasure 
of a unique delight

مجموعة ماكس بار 475 
جرام

تجلب الفرحة لعشاق 
الشوكوالتة في جميع 
أنحاء العالم منذ عام 

1989، داخل كل علبة 
منها بهجة رائعة وفريدة 

من نوعها

USD 9AED 33

USD 8AED 26

New New

CoNfeCTioNAry حلويات
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hArison nAPoliTAins 300gM / 251935

Harison has slogan of“Quality is our top 
priority”. There is no compromise; we do not 

leave anything to chance

حلوى نابوليتانز من 
هارسون 300 جرام

تؤمن هاريسون بأن 
الجودة هي أهم 

أولوياتها التي ال تتنازل 
عنها وال تترك نوعية 

منتجاتها للصدفة.

godiVA nAPoliTAins - 
AssorTEd ChoColATEs 
225gM

 / 243361

The Godiva Chocolate 
Napolitains collection 
offers the purest form of 
chocolates in 4 different 
intensities and flavours, all 
individually wrapped in a 
colourful foil.

 جوديفا برج الشوكوالتة 
المتنوعة  225 جرام من
تقدم مجموعة شوكوالتة 

جوديفا نابوليتان أنقى أنواع 
الشوكوالتة تأتي بأربعة 

نكهات مختلفة كل منها 
ملفوف في ورقة ملونة

USD 14AED 50

USD 17AED 60

New

New

TWix Minis 500gM / 262270

Left TWIX®is crunchy flavorful 
cookie, delicious chewy caramel, 
and smooth creamy chocolate. 
Right TWIX®is deliciously smooth 
chocolate, crispy delectable cookie, 
and luscious rich caramel.

lindT AssTd nAPs Tin suiTCAsE 
360g / 260874

This souvenir will take chocolate 
lovers across the world on a taste 

journey of finest Swiss Premium 
Chocolate with the LINDT Assorted 

Napolitains in six popular flavours: 
Swiss Milk, Hazelnut, Dark, LINDOR 

Milk, CRESTA Milk-crisp and CRESTA 
White-crisp.

تويكس ميني 500 جرام
تويكس البسكويت المقرمش المغطى 
بالكراميل اللذيذ والشوكوالتة الكريمية 

الطرية، إنها حقًا لذيذة وغنية الطعم.

حقيبة متعددة األلوان 360 جرام من لندت
ستأخذ هذه الهدية عشاق الشوكوالتة في جميع 

أنحاء العالم في رحلة لتذوق أنواع الشوكوالتة 
السويسرية الفاخرة مع نكهات لنت نابوليتان 
المتنوعة الستة: الحليب السويسري، البندق، 

الشوكوالته الداكنة، حليب ليندور، كريستا مقرمش 
بالحليب، كريستا مقرمش شوكوالتة بيضاء.

MArs Minis 500gM/ 262271

MARS®is a delicious and 
indulgent treat that can be 
enjoyed occasionally as part 
of a balanced diet and healthy 
lifestyle.

حلوى مارس ميني 500 جرام
مارس هو وجبة لذيذة يمكن االستمتاع بها 

في بعض األحيان كجزء من نظام غذائي 
متوازن ونمط حياة صحي

USD 39AED 139

USD 11AED 41

USD 11AED 41

New

CoNfeCTioNAry حلويات

بسكويت بالبندق والشكوالتة  150 جرام من والكرز
واكرز يقدم لك أفخر أنواع البسكويت بالزبدة المعدة بأفخم 

المكونات األسكتدلندية.

WAlkErs CAMEl CArTon 175gM 
/ 268313

Walkers Shortbread bakes the 
world’s finest shortbread cookies 
using only the best ingredients from 
the heart of the Scottish Highlands

WAlkErs PurE buTTEr 
FingErs 250gM

 / 268311

Walkers Shortbread 
bakes the world’s finest 
shortbread cookies using 
only the best ingredients 
from the heart of the 
Scottish Highlands.

بسكويت شكل جمل 175 درام من والكرز
واكرز يقدم لك أفخر أنواع البسكويت بالزبدة 

المعدة بأفخم المكونات األسكتدلندية.

أصابع زبدة صافي 250 جرام 
من والكرز

واكرز يقدم لك أفخر أنواع 
البسكويت بالزبدة المعدة 

بأفخم المكونات األسكتدلندية.

WAlkErs ChoCo hAzElnuT bisCuiT 
150gM / 268310

Walkers Shortbread bakes the world’s 
finest shortbread cookies using only the 

best ingredients from the heart of the 
Scottish Highlands.

New

CoNfeCTioNAry حلويات

USD 11AED 37

USD 8AED 26

USD 12AED 41

WAlkErs shorTbrEAd FingErs TWin PACk 
2x250gM / 268312

Walkers Shortbread bakes the world’s finest 
shortbread cookies using only the best ingredients 

from the heart of the Scottish Highlands

عبوة أصابع خبز صغيرة مزدوجة 250x2 حرام من والكرز
واكرز يقدم لك أفخر أنواع البسكويت بالزبدة المعدة بأفخم 

المكونات األسكتدلندية.

USD 20AED 70
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MArlboro rEd box 
200’s / 100012

Buy the iconic Marlboro 
Red in its international 
sleek design with the 
round taste and authentic 
quality you can see and 
feel now with SmartSeal™.

bEnson & hEdgEs 
sPECiAl FilTEr / 100010

The gold standard in 
smoking satisfaction.

 علبة سجائر مارلبورو حمراء 200
احصل على علبة مارلبورو أحمر 

الفريدة بتصميمها العالمي األنيق 
ونكهتها المتكامل وجودتها 

األصيلة التي يمكنكم أن تروها 
وتشعروا بها بفضل.«™سمارت 

سيل»الغ اف الذكي

سجائر بينسون & هيدجيز 
بفلتر خاص

المعيار الذهبي لدى 
المدخنين

MArlboro gold FliP 
ToP box 200’s / 100026

Buy the iconic Marlboro 
Gold Original with the 
ultimate smooth taste 
and redefined smoking 
sensation.

roThMAns bluE box 
200’s / 222106

Enjoy the spirit of London, 
wherever you are, with 
Rothmans.

علبة سجائر مارلبورو فليب 
توب الذهبية 200

اشتِر علبة سجائر مارلبورو 
الذهبية األصلية ذات النكهة 

الخفيفة، واستمتع بلذة 
التدخين. 

علبة سجائر روزمان زرقاء 200
استمتعوا بأجواء وجوهر لندن، 

أينما كنتم مع سجائر روثمانز.

USD 31AED 110

USD 31AED 110

USD 27AED 99

USD 19AED 68

ToBACCo تبغ

John PlAYEr gold lEAF 
box 200’s / 156223

The classic satisfying taste 
of Gold Leaf.

علبة سجائر جون بالير 
ورقة ذهبية 200
 النكهة الكالسيكة

للورقة الذهبية.

WinsTon bluE rC 
box 200’s / 100079

Choose Winston, a 
symbol of high quality 
that always stays true to 
the modern world.

علبة سجائر واينستون أزرق 
200

اختر ونستون، رمز للجودة 
العالية التي تبقى دائمًا أصدق 

تعبير عن العالم الحديث

USD 21AED 76

USD 12AED 44

ChunghWA FilTEr 
ks200’s / 100031

Established in 
1951,“Chunghwa”is honored 
as the“National Cigarette”. 
The most popular Chinese 
cigarette brand is to 
emphasize the personal 
value and signature of elites.

علبة سجائر شانجوا بفلتر 
2002ks

تأّسست عالمة شونغوا عام 1951 
وهي تعتبر السيجارة الوطنّية 

بامتياز في الصين وأكثر السجائر 
استهالكًا. هدفها األساسي 
أن ترّكز على القيمة الفردية 

للمستهلك وأن تكون رمزًا للنخبة

PArliAMEnT AQuA 
bluE 200’s / 156337

The perfect harmony of 
hand quality selected 
tobaccos and original 
processed™filter, for a 
refined and balanced 
smoking experience. 

علبة سجائر بارلمان أكوا 
زرقاء 200

التناغم المثالي بين 
التناسق المثالي لجودة التبغ 

والفلتراألصلي المعالج من أجل 
تجربة تدخين راقية ومتوازنة.

USD 51AED 183

USD 34AED 121

ToBACCo تبغ

PAndA CigArETTEs 100’s / 
100077

“Panda” was launched with 
premium nature in 1956. It has 
always been a masterpiece, which 
firmly sands at the top position 
among Chinese cigarettes.

سجائر باندا 100
تم إطالق “باندا” بطابع 

مميز في عام 1956. كانت 
دائًما تحفة فنية ، والتي 

ترسي بقوة مكانتها بين 
السجائر الصينية

oris PEACE QuEEn sizE 
200’s/ 256062

Choose the exquisite Oris 
Peace to enjoy its well-
rounded full flavo taste and 
delicate aromas with its 
high -grade tobacco blend.

 أوريس أحمر سجائرحجم الملكة
200 

اختر مجموعة أوريس بيس الرائعة 
لالستمتاع بطعمها الكامل 

المستدير والرائحة الرقيقة مع 
مزيج التبغ عالي الجودة.

USD 65AED 234

USD 28AED 100

USD 3AED 10

CAndlE lighT liPs 
ChoColATE 5’

 / 156269

Lips Cigars have a sweet 
tip with flavor. Each cigar 

is packed in Individual tube 
to keep freshness. An ideal 
product to carry around in 

pocket.

أجمر شفاه شكوالتة من كاندل اليت
يتمّيز سيجار ليبس بطرٍف بنكهة 

حلوة. كّل سيجار يأتي بأنبوب 
منفرد ما يحافظ على جودة التبغ 

ويبقيه طازجًا. يحمل في الجيب 
بسهولة

WinsTon silVEr box 
200’s / 156391

Since 1954, Winston has 
focused on quality and 
taste satisfaction, so you 
get a sense of freedom 
with every smoking taste 
experience.

علبة سجائر واينستون ذهبي 
200

منذ عام 1954 ، تركز عالمة 
وينستون التجارية على جودة 

منتجاتها ونكهة التبغ الذي يرضي 
المستهلك حتى تمنحكم شعورًا 
تامًا بالحرية مع كل تجربة تدخين.

USD 21

AED 76



airarabia.com
95

Smoking seriously harms you 
and others around you

CorsET suPErsliM 
MEnThol 200s / 253550

Choose the exquisite corset lipstick 
menthol to enjoy its refined tasting 

and sparkling freshness.

سجائر رفيعة بالمنثول من كورسيت 200
اختاروا سجائر ليبستيك بنكهة النعناع من 

كورسيت لالستمتاع بمذاٍق راٍق وإنتعاٍش 
مفاجئ

USD 17AED 60

dunhill sWiTCh 
blACk/grEEn box 
200’s / 100044

Enjoy the superior 
Dunhill tobacco blend, 
then click the Capsule 
for an additional 
fresher taste.

علبة سجائر دنهل 
سويتش سوداء/خضراء
استمتع بمزيج الدونهيل 

الفاخر ، ثم انقر فوق 
الكبسولة للحصول على 

طعم أعذب إضافي.

USD 31AED 110

ToBACCo تبغ

CAndlElighT CoronA hAVAnA 5’s  / 229304

Carefully selected tobacco from the world’s best 
plantations and high- quality standards of German 
manufacturers, as well as connoisseurs’valuable 
experience make the classic Corona cigar a 
unique product.

سيجار كورونا هافانا من 
كاندل اليت

سيجار كورونا الكالسيكي 
هذا هو منتج فريد من 

نوعه، فالتبغ مختار بدّقة 
من أفضل األراضي الزراعية 

في العالم وهو مصّنع 
وفق أعلى معايير الجودة 
للمصّنعين األلمان. لهذا 

هو إختيار الذّواقة من ذوي 
الخبرة الطويلة في تدخين 

السيجار

USD 10

AED 35

don AnToniA 
ChurChill / 222896

The 100% handmade 
Churchill cigars are 

produced in Santiago 
de Los Caballeros in the 

Domanican Republic.
Smokers who appreciate 

not only cigars of 
premium quality but also 

the innovative design.

سيجار دون أنتيال تشرشل
المصنوع يدويًا 100 

% مصدره مدينة 
سانتياغو«تشورتشيل»سيجار دي 
لوس كاباليروس في الجمهورية 

الدومينيكية. موّجهة لمدّخني 
السيجار الذين يقّدرون الجودة 

العالية والتصميم المبتكر

CAndlE lighT sEnoriTAs VAnillA

/ 156146

The filler of these Candlelight Senorita Cigars consists of 
a blend of Brazilian, Java and Domoningo tobaccos. The 
finest taste and scent of this cigar makes every single 
time a memorable experience

سجائر سينوريتاس فانيال 
من كاندل اليت

من خلطة«كاندل اليت 
سينيوريتاز»يتكّون التبغ داخل 

سيجار من التبغ البرازيلي مع 
التبغ من جافا ودومينيغو. 
رائحة هذا السيجار ومذاقه 

الفاخر يقّدمان للمدّخن تجربة 
تدخين استثنائية يتذّكرها 

ويسعى لتكرارها في كّل مّرة.

USD 7AED 25

USD 21AED 76



Tobacco تبغ

MAZAYA TWO 
APPLES FLAVOR 
250GM / 256830

معسل مزايا بنكهة التفاح 
250 جرام

MAZAYA LEMON 
MINT FLAVOR 
250GM / 256828

معسل مزايا بنكهة النعناع 
والليمون 250 جرام

USD 9AED 30

USD 9AED 30
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Aeroplay Entertainment is a boutique Inflight Content Service Provider delivering 
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