48 hours in Bentota
Bentota is a place with a breath-taking
coastal setting in southern Sri Lanka
A russian treasure
Novosibirsk - a vibrant metropolis located on
the main line of the Trans-Siberian railway
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Enjoy a world of artistic wonder and creativity spread over large
spacious galleries that welcome you throughout the year. This
unique museum offers art lovers and all visitors, the opportunity
to admire the splendor of the museum’s permanent Arab Art
collection, as well as temporary exhibitions hosted by the
museum throughout the year. In addition to participating in the
museum’s regular program and workshops.
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Dear Readers,

Next we head to Malindi in Kenya (page 26) which still is
a melting pot of local cultures with a rich and fascinating
history. We then move on to the city of Novosibirsk
railway and take a thrilling walking tour in sub-zero
temperatures. Finally we traverse through Salalah (page
38) in Oman, which also happens to be the capital of the
Dhofar region. The sub-tropical region is colourful and
seems very different from the rest of the country. We
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always endeavour to bring to you stories about the most
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that it has to offer!
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sought-after destinations across the globe, and we hope
this issue inspires you to travel the world and soak up all

Happy reading,
Editorial Team
Nawras
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New Year’s Eve, Moscow, Russia

An amazing firework display illuminates the Kremlin Square at the stroke of midnight

1

“Auld Lang Syne”, the
traditional New Year’s Eve song,
means “times gone by”

2

You can also enjoy the beautiful
fireworks from the banks of the
Moskva River

3

The first New Year is believed
to have been celebrated by the
Babylonians in 2000 BC

Events

events
calendar

From January 10

January 14-27

Muscat Festival

January 23

Chobi Mela

Cairo International Book Fair

January 7

PHOTO: dhakatribune.com

Russian Christmas

Where: Russia
The Russian people celebrate Christmas in a very
different way, they call it ‘Orthodox Christmas’. After
the fall of Communism, Russians culture is rediscovering its roots by reviving various traditions.
www.russiatourism.ru

Where: Muscat, Oman

Where: Dhaka, Bangladesh

Muscat Festival is a highlight of the capital’s year,
featuring nightly fireworks, a ‘living’ replica of an
Omani village with craft displays, exhibitions from the
country and traditional dancing.
www.omantourism.gov.om

This is Asia’s largest festival of photography and is organized by DRIK gallery in Dhaka. Since its inception in
2000 it has been the most significant photographic event
in the region, and the first of a regular biennale, one that
has become one of the highlights of the Asian calendar.
www.chobimela.org

Where: Cairo, Egypt
The festival will mark the golden jubilee with the Arab
League as the guest of honour of the book fair. It is the
oldest and largest book fair in the region and draws
visitors by the thousands each year.
www.cairobookfair.org.eg

January 21-25

Jaipur Literature Festival
January 15

Till January 10

Maghi Maghe Sankranti

5,000 Years of Pearls from Bahrain
January 8-25

PHOTO: nepalko.net
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Al-Qurain Cultural Festival

Where:Kuwait
The festival is said to be one of the largest cultural phenomenon in Kuwait and aims to support local and international artists in the fields of arts and culture. The 25th edition will feature theatrical performances, concerts, movies
amongst several other exhibitions from around the world.
www.nccal.gov.kw
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Where: Kingdom Of Bahrain

Where: Across Nepal

The festival celebrates the opening of the second
visitors centre in the heart of Muharraq. Exhibitions of
exceptional selections of pearl jewellery from various
collections highlight the event.
www.visitbahrain.bh

Maghe Sankranti is celebrated on the first day of
Magh. Nepalese people celebrate the festival as a
mark of longer and relatively warmer days in comparison to the cold month of Poush.
www.welcomenepal.com

airarabia.com

Where: Jaipur, India
The festival has, over a few decades, transformed
into global literary phenomenon which has hosted
over 2000 speakers and welcomed over a million
book lovers from across India and the globe.
www.jaipurliteraturefestival.org

11

airarabia.com

SNAPSHOT

1

2 Ways

to explore
famous
Theme Parks

1

MINUTE
GUIDE TO

Puy Du Foy,
France

La Tamborrada,
Spain

One of the largest
theme park focuses
on various cultures
and traditions from
around the world
while boasting of
recreating history.

The biggest event
in San Sebastián
is when thousands
of drummers
wearing 19thcentury military
uniforms converge
at the city centre
to parade through
the city. The
amazing fest has
everyone swaying
in rhythm with the
drums and runs for
exactly 24 hours
(late evening of
the 19th to late
evening of the
20th) and
ends at the
Plaza de la
Constitución.

2
Hong Kong
Disneyland,
China
A very important
link in the chain
of Disney-themed
resorts, the Hong
Kong Disneyland
offers experiences
for everyone
throughout the year.

Focus on

M Night Shymalan
NEW RELEASE – The American director
surprised everyone with ‘Glass’, the sequel
of his hit ‘Split’. The movie is set to release
worldwide on 18 January.
THE QUOTE – See what you have to ask
yourself is what kind of person are you? Are
you the kind that sees signs, sees miracles?
Or do you believe that people just get lucky?

TRIVIA – The director
is known for making it
a point to do a cameo
in his movies. His
movies contain a lot of
puzzling easter eggs
spread throughout the
narrative that are very
hard to notice!

DAY IN
HISTORY
January 1,
1502
Discovery of
Rio de Janeiro
Portuguese explorers who had set out
to discover new
areas landed at
Guanabara Bay on
the coast of South
America and named
it Rio de Janeiro
(River of January).
Rio de Janeiro is
currently Brazil’s
second largest city.
For protection, the
city was moved to
a safer position on
a hill. When Brazil
achieved independence in 1889, Rio was
named the capital.

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

Travel App

Volcanic Lightening
Volcanic lightning is a visually incredible, naturally
occurring phenomenon that has been witnessed and
documented in nearly 200 eruptions. Commonly called,
dirty lightening, this phenomenon is one of the very
few that have still not been extensively researched
because of the adverse conditions of its occurrence.
It has been accepted that it is most commonly caused
from the static electricity generated by the friction
between particles of ash, rocks, moisture etc which
from the ash clouds before a volcanic eruption.
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App in the Air
App in the Air lets
you check flight
status, but in four
stages: Check-in,
Boarding, Takeoff,
and Landing. What’s
cool about this app
is it shows you a
“timeline” of these
steps to ensure that
you check-in on
time and make it to
your boarding gate
before it closes.

12 hours

City Stopover: Ankara
SEE
The Mausoleum
The mausoleum of
Mustafa Kemal Atatürk,
the founder of modern
Turkey, sits high above
the city. The complex
also houses museums
and a public courtyard.

EAT
La Gioia
This always swanky
cafe-bistro at the
heart of the embassy
district looks
seriously Parisian –
as do much of the
clientele.

RELAX
Museum of Anatolian
Civilisations
The Museum is the
perfect introduction to
the complex weave of
Turkey’s ancient past. It
is the perfect place to
spend a lazy afternoon.

SHOP
Kavaklidere District
Head south along
Tunalı Hilmi Caddesi in
Kavaklıdere where lots
of local stores stand
alongside more familiar
names or take the
Metro to The AnkaMall.

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

The Read
The Wicked
King. Holly Black,
The author of
The Spiderwick
Chronicles will
be releasing the
third book in the
Folk of the Air
series.

MUSIC PLAYLIST It is the upcoming ninth overall studio
album by the Backstreet Boys, set to be released on January
25, 2019, through RCA Records. The band said that they
analysed their individual DNA profiles to see what crucial
element each member represents in the group’s DNA.
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Perfectly
sized

room Service

the Sleepbox hotel
Moscow, russia
The Sleepbox Hotel in Moscow is very conveniently located
near the centre of Moscow city and is driven on revolutionary
technology that keeps the environment clean and healthy.
Sleepbox Hotels are futuristic, but warm and cosy at the
same time Our goal is to connect you with experiences and
people around you. Their app and concierge service will help
you to get together and get out there. You will be sure that
you are not missing anything.
1st Tverskaya-Yamskaya St., 27, Moscow, Russia
T: +7 495 989-41-04
www.sleepbox.com

urbanpod mumbai
mumbai, india

City
centre

The first of its kind in India, it is conveniently located
near the Domestic and International Mumbai Airports
& Chakala Metro Station. With its futuristic Concept
and catering to the new-age travellers for business
& leisure, Urbanpod is modern, stylish & minimalistic.
Urbanpod aims to fill the gap in the hospitality
industry by offering a unique Product that provides an
alternate, practical & smart-accommodation.
Plot F-21, Andheri(East) Mumbai, India
T: +91 7400486116
www.theurbanpod.com

Sleep n fly lounge
dubai, uae

Optimal Space

Conveniently located opposite Gate A1 at
A-Gates (Terminal 3, inside the DXB transit
area), the Sleep ’n fly Sleep Lounge is inspired
by a Scandinavian design for comfort, style and
necessity. Unlike regular hotel stays of 1 or more
nights, the property operates on a pay-by-thehour concept with specific check-in/out time
slots around the clock.

Airport
transfer

This January, enjoy your stay in these ultra-uber capsule hotels. A concept which
saves up on space without compromising on comfort and amenities
14
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Dubai International Airport, UAE
T: +971 52 355 1477
www.sleepnfly.com
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Interview

Man of the hour
American actor Jason Mamoa has taken the world by surprise with his
skills and has several mainstream roles in his kitty
text by Aarti Kapur Singh

person. Why would you want to let a
machine run you when you got the
whole world to run! It’s never too late
to start working out like it’s supposed
to be done - outdoors! Climbing is
my second favourite way to exercise.

» But from what we’ve heard, looking

Jason’s journey started with a role
in Baywatch Hawaii as a 19-year-old
with some modelling experience,
before he landed a larger part in a
bigger show as Ronan in the last four
seasons of Stargate: Atlantis. It was the
perfect set-up to score a blockbuster
movie and become Hollywood’s next
big thing but it didn’t quite happen
the way he envisaged it. This was until
Khal Drogo happened to him, and
us. Even Momoa admits that Game
of Thrones changed his life. The 6’4”
actor is now Aquaman, and will also
be Baba Voss in Apple’s upcoming
future-based drama series See.

» How do you manage and maintain
your body in perfect shape?
I live well, I live a lot. And I live happy! I
am not that much of an indoor exercise

good is a lot of hard work? You make
it sound like a party!
It makes me feel better and focused.
And because I like my brew, I go for
lean protien and green veggies when
I’m leaning out because I like to save
some calories for an unexpected
extra party. I prefer eating ocean fish.
Especially when I can catch it myself.
Especially pure and fresh Aku! I work
out really hard. I push myself.

» And your kind of cardio is not
necessarily restricted to the gym?
Of course it is not! I get up at 5am
and I train hard. I’ve got two young
children, so I have to get up early.
But I like it. Morning is when I do all
my best work. Whenever I wake up,
I’m up, I don’t lie there like an idiot.
I get up, run up a hill, get some
exercise and have some time with my
thoughts. It is weird, but the guy who
is the king of Atlantis finds swimming
boring! (laughs) To me, it’s like going
on a treadmill.” I prefer to get my
exercise from outdoor pursuits and
sports, rather than a repetitive regime
in the gym. In fact, I’d never lifted

weights before 2010 when I trained
to play the title role in Conan the
Barbarian. It’s very hard sometimes
to just work out. It’s monotonous
and you can get stuck in a rut.

» You have a lot of fans that are
women. How much effort does
dressing up take?
I am absolutely at ease in a Black
Sabbath t-shirt with easy jeans or
work pants. I am also at ease in what
people call ‘red carpet dressing’. But
whatever I wear, I make sure it is exactly
as I wish. Yes, it should fit properly. If
it ain’t broke don’t fix it. If you know
something looks good on you, don’t
save it for special occasions. Buy
more of the same thing in different
colours and materials and wear it
every day. Each individual has a style
which suits him or her best. The best
way to compliment your look is to
dress according to what suits you the
best. Find out what works and keep
doing it. Individual style means not
letting anyone question your taste.
You will be stylish if you are you. My
tattoos are my only accessories.

Inset:Jason Mamoa; Opposite page: The
actor in his various roles

Smile all
the stay in
Bodrum.
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Let LUX* Bodrum’s cool and contemporary spirit surprise you. Expect culinary experiences like
nothing else on Turkey’s Riviera, with breath-taking views of the Aegean Sea. What’s next?
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DiScover
ESCAPE
Experience

Jaipur City Palace, Jaipur, India

The outer wall, built by Jai Singh II, is a striking blend of Rajasthani and Mughal architecture

1

Mubarak Mahal or the Welcome
Palace was built in the late 19th
century

2

Located towards the palace’s
inner courtyard is Pitam Niwas
Chowk with four glorious gates

3

The Entire palace is an
amalgamation of various
historical buildings

explore

48 hours in

Bentota

Bentota is a place with a breath-taking coastal setting,
aptly described as an Island Paradise!
text by Rupali dean

Bentota is Srilanka as it was years ago- pristine beaches, fishermen going
about their business and the town at peace with itself. Located some 82
Kms from Colombo, it boasts of the most beautiful beaches in the whole
of SriLanka like the Moragalla Beach, where the Bentota Ganga river meets
the ocean and Ventura Beach. I decide to venture into the town by making
pit stops along the coast for a glimpse into the lives of the locals. Along the
coastal road, I notice a few men perched like birds on elevated posts. My
driver tells me that this picturesque village, floating on stilts is where the
town gathers for the day’s catch and is not so far from the hotel where I am
staying. Curious, I get down to know more. While I stumble upon a fresh catch
of mackerel, the fishermen seem more than happy to take me through the
process of fishing on stilts. I decide to first check in, change into something
more comfortable and come back for this.

Where to stay

Vivanta by Taj Bentota

Avani Bentota Resort & Spa
Ocean views,
a spa and a
beach view
bar make

20
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this elegantly
designed hotel
makes this the
idyllic hideaway.

Ambalangoda
Mask village
and the Kande
Viharaya.

Built up
and around
a pebbly
cape with
sights up

21
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and down
Bentota’s
beautiful
beach, this
is one of

Srilanka’s
best recognized beach
resorts.
The Hotel

has various
accommodation options
and an in-house
restaurant.

explore

DAY 1

Interestingly these fishermen are so
savvy and know how to pose for the
camera. As a matter of fact they are
quick to bargain for money before you
even lift your camera. I discover that a
stilt can be easily planted in low tide.
Once the stilt has been planted tightly
the Petta (read seat) is tied firmly to its
place along with another piece of wood
to shape it like a triangle so that it’s a
little easier to perch on it. But naturally,
I want to sit and try my hand at fishing,
so after discussing economics, with the
help of a fisherman Ravi, I too perch

(though I didn’t look like a bird, owing
to my enormous size) on it, with my life
jacket on as I believe in being safe than
sorry, when it comes to do anything
around the ocean. It was easy to do that
as other small pettas are added below
the seats to be used as steps.

Next I try my hand at Angling and
needless to add I am unable to catch
any fish, it requires more patience,
which I lack. Ravi shows me some
Angling with various rods and it is
interesting to watch him handle it like a
juggler. His catch includes fish like the
small mackerel, the spotted herring and
ahalaburuwa to name a few. Hungry, I

Restaurants
and cafés
Pier 88 River Bar

If you are looking for classic
western fare and local curry
and rice, this place at the
Nebua 88 Hotel makes for
the perfect choice.
Randolhee

This multi cuisine restaurant
used to be a Dutch
Bungalow before. The local
specialities served here are a
cut above the rest.
Bentota Rock Beach

Just the place for fresh
Seafood, grilled to
perfection, this is located
between the road from
Bentota to Induruwa.

Opening page: An Exotic beach with a
colourful boat and tall palm trees with
azure water in Bentota; This page top: A
trip in the railway to Nuwara Eliya; This
page right: The train station of Bentota
in the southern region of Srilanka;
Opposite page: The beautiful scenery in
Bentota, Srilanka
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choose my fish and I must say, there
is nothing like eating fresh catch , fried
by the locals and served with a spicy
sauce….mama mia! The sun is just about
to dip in the Ocean and the display of
orange glistening water, with the flock
of fishermen perched like sea birds is
breath-taking. My fascination for fishing
completely satisfied, I am already having
fun on the coast of SriLanka.

I am just in time to take a tour of the
enchanting garden stretching over
acres of land, designed by a celebrated
skilled artist Bevis Bawa. I am in awe
of the swaying trees, sculptures and
glorious impressive structures. Dinner

explore

explore

tranquil setting make for the perfect
spot to pander in cycling. I come
across the spectacular mural painting
engraved on the walls of the Mullegoda
temple and the turquoise waters of the
Dedduwa Lake.

I find a small shack and order myself
fish curry, vegetables and red rice,
it’s divine. Finally I cycle back to the
hotel. The sun slowly sinks behind the
sprawling paddy fields. The house roofs
bask in its orange glow. I hop onto a
car and head to Ambalangoda, barely
a thirty minute drive from Bentota, this
town is a great stop to buy ancient
devil masks, jewellery and antiques at
extremely reasonable prices. Beautifully
packaged Ceylon tea is available too, so
I buy some for myself along with a tea
caddy, delicate porcelain tea crockery,
strainers and tea eggs (for a single
brew of loose tea). As we drive back,
by now I am pretty used to the deep
green landscape, the sky is clear and the
sunglasses are off.

is booked at Frangipani at the Avani
beach resort and spa, I am in the mood
for Asian by the beach…and this is the
perfect spot.

Air Arabia runs daily
and direct flights to
Colombo, an hour and a
half away from Bentota

I am glad that I picked Bentota out
of all the other beach towns on Sri
Lanka’s Western coast. I was looking
for something subdued and tranquil
and Bentota offered just that. It is
untouched and not so tourist infested.
Many of the buildings retain features
from the colonial period and it’s a good
idea to simply enjoy the scenic beauty
and laze around at Bentota. This is a tiny
town, and the kosgoda turtle hatchery
is intriguing. Inside the hatchery I look
in wonder at the mix of sea turtles and
tortoises—over time they have been
gathered and preserved, until they
are hatched. It’s unbelievable, no, it’s
downright crazy! Later that evening I go
for a two hour Spa treatment followed
by yet another meal of fish curry,
vegetables and rice….this is my time, the
rest of the world can wait!

DAY 2

There is something about discovering a
town on a bicycle, I can never describe
it. This is a land perfect for nature
lovers, where you can rent a bike for a
small amount and generally enjoy the
good life. As the sun comes to Bentota,
I set out. The ancient noticeable Hindu
places of worship, Katukoliha temple
and the panoramic paddy fields in a
This page top: Fishing boats stand
in Beruwala harbour fish market; This
page right: The beautiful scenery in
Bentota, Srilanka; Opposite page top:
A traditional blue fishing boat at an
empty and calm Bentota beach; Opposite
page bottom: An artist during public
celebration of Lankan New Year
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discover

In the heart of

Kenya

Malindi is an off-beat albeit beautiful town on the
western coast of Kenya. Home to a beautiful Marine
National Park, Malindi is the perfect retreat to recharge
and rejuvenate!
Text by Ruth Isacson

Discover

discover

GettyImages

Opening page: One of the white sand
beaches at Watamu Malindi; This page:
Giraffe Standing By Bare Trees in
Malindi; Opposite Page top: The Indian
Ocean with its waves lapping at a beach;
Opposte page bottom: A beautiful red and
white starfish from the Indian Ocean
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where to eat
Old Man and The Sea
With a combination of
local ingredients and
innovative recipes, this
restaurant serves excellent
seafood.
Osteria
An Italian place with
pictures of vintage
celebrities adorning the
walls, it boasts a formal
dining room. One can also
eat at the terrace and
enjoy the hearty classics
like spaghetti vongole and
risotto al prosecco. Polish
off the palate with some
cool Gelato.
Baby Marrow
This standout restaurant
is not only one of the best
on the coast, but in the
entire country. Think leafy,
intimate setting, makuti
roof (thatched roof of
palm leaves) with the best
local delicacies.

milk and blood of the family painted
over the gorge walls.
After grabbing a bite to eat at the
restaurant next to the gorge, I made
a day of it by exploring the African
countryside.
The foremost reason for me picking
the exotic town of Malindi to spend
my holidays in was the rich wildlife I
could sight here, and Malindi Marine
National Park, which was next on
my itinerary, did not disappoint. The
oldest marine park in Kenya, it houses
beautiful species of powder-blue fish,
green sea turtles, organ-pipe coral
and beds of Thalassia seagrass. I was
fortunate enough to come across
the majestic whale shark, which my
guide informed me was rare. The ride
through the park in a glass-bottom
boat is incomparable. However, make
sure to use your haggling skills to the
best to get a good price.

GettyImages

Malindi is a glittering gem in the tiara
of the Kenyan landscape. Endowed
with pristine beaches, it is situated
on the edge of the Indian Ocean.
While it doesn’t have the architectural
delights of the neighbouring tourist
town of Lamu or the laid-back vibes of
Watamu, Malindi manages to hold its
own with its rich heritage. This coastal
town in Northern Kenya played host
to the fleet of Vasco da Gama in
1498, and its exquisite landscape
and marine national parks have been
inviting tourists for some time now.
As history goes, Malindi was
founded by early Indian, Arab and
Chinese traders passing by. Eventually,
Portuguese sailors and European
settlers followed them.
Prior to the arrival of Arabs in the
area, the local tribes were mainly
involved in fishing, hunting, farming
and salt trading. Since the place boasts
such a rich history, it has various
heritage sites that can transport one
back to the ancient times.
My first stopover was the diabolical
sounding Hell’s Kitchen or Nyari (the
place broken by itself’. While taxis
are easily available to this place, I
preferred to catch a morning Matatu-a sort of minibus-- to soak up the
local ways. The first sight of Nyari was
breathtaking as the eroded sandstone
resembled a Mars-like landscape
with jungles, red rock and cliffs that
make a striking impact on the brain.
Here, I was hailed by local folklore
that says that a wealthy family was
so wasteful and extravagant that they
bathed in the milk of cows, which is a
valuable commodity here. On seeing
this, God became so enraged that he
demolished the house. The white and
red walls of the depression mark the
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Getting a sweet taste of the
history of Malindi, triggered my
appetite for more
the tribes there.
Exhausted from the long day, I
decided to round off my evening with
a stroll along the Malindi Pier that
protrudes into the Indian Ocean. With
the vast expanse of water before me
and the salty ocean breeze playing
with my hair, it was one of the more
relaxing moments on my trip to
Malindi.
After an early breakfast the next
morning, I headed to the much-heardof House of Columns. I was particularly

fascinated with the peculiar exhibit
on marine ecology here, on the first
and ever coelacanth ever to turn up
in Malindi waters. The building itself is
quite charming and a fine example of
Swahili architecture.

GettyImages

The Portuguese Church was my
next stop, whose major pull for me
was that it was erected by Portuguese
explorer Vasco da Gama in the 15th
century. Exuding serene vintage
vibes, the church stands tall, and
many believe that at least two of
Vasco da Gama’s crew members are
buried here. Getting a sweet taste of
the history of Malindi, triggered my
appetite for more. Vasco da Gama
Pillar seemed like the perfect place to
head to next.
The coral column topped by a cross
made of Lisbon stone dating back to
the explorer’s time was fascinating. It
was erected by Vasco da Gama, and I
caught some panoramic views of the
ocean from here.
To soak up more of the Malindi
culture, a visit to the Malindi museum
is a must. I saw some interesting
displays of marine archaeology along
the Kenyan coast, along with relics of

This page: Elephants in the Tsavo East
National Park; Opposite page top: A
Gazelle in Tsavo East National Park;
Opposite page bottom: Zebras On Field At
the Tsavo East National Park

Where to stay
• Eden House
Cottages
About 5 km away from
the airport, this hotel
provides a living room,
a kitchen with an oven,
and a private bathroom
with bidet. It is in the
vicinity of Malindi Marine
National Park and the
Portuguese Church.

GettyImages

I rounded out my trip with a lavish
meal at the Baby Marrow restaurant on
the coast. Feasting on some smoked
sailfish, with a bit of Sicilian ice cream,
I left the exotic town of Malindi, feeling
repleted in every way.

Air Arabia runs daily
flights to Nairobi, an
hour and a half away
from Malindi
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• Lions’ House
Wellness Boutique
Hotel
Located in close
proximity to the beach,
it is set opposite a
prestigious Golf Club.
Guests can enjoy various
water sports in the
surroundings.

Escape

A Russian

treasure
In a quest to seek the true essence of the Tsar era,
head to Novosibirsk - a vibrant metropolis located on
the main line of the renowned Trans-Siberian railway
text by Ray Charles
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Escape

WHere to stay
Novosibirsk Marriott
Hotel
A 5-minute drive from the
Novosibirsk Train Station,
this hotel is an architectural
marvel with its regal facade
and comfortable rooms.
DoubleTree by Hilton
Novosibirsk
Offers a very comfortable
stay with all the functional
world-class amenities and
superb service.
FunKey Hostel
Bright colours and eyecatching photos enliven
walls, extra-tall bunk beds
penetrate soaring ceilings
and guests kick back and
feel at home.
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Novosibirsk
is
Siberia’s
largest
metropolis that is perched on both
banks of the Ob River. Of all the major
Russian city centres, Novosibirsk
stands out for its majestic historic past
that’s embellished in its breath-taking
cathedrals, museums and a landscape
that leaves you enriched. This city has
come a long way from the days of
the aristocratic regime and flourishes
today as a centre of excellence in the
field of aviation, nuclear sciences,
higher education and has emerged as
an attractive investment destination
for businesses. Thus, I embarked on a
two-day trip of this beautiful city that
left me with an unparalleled feeling of
wonder and joy.
I landed at the Novosibirsk
Tolmachevo Airport on a Sunday
morning
to
a
frigid
sub-zero
temperature of -10 degrees and
checked in straight to my hotel.
Luckily, my room overlooked the
splendid outdoors! Right across the
street was a plaza alive with people
and street vendors. Right across
was the enormous Trans-Siberian
railway station with the magnificent
Ob River behind it. To march forth
into the day that lay ahead of me, I
had a sumptuous buffet breakfast
at the hotel that was an assortment
of fish, cheese, sausages and green
veggies. A very appetizing meal that
took care of all that jetlag and much
needed comfort that’s fulfilled only by
generous portions of food.
The city’s rich, irresistible heritage
made me take a trip down to the
historical oasis of Siberia - the city of
Tomsk. Turn around in any direction,
and you can’t help but marvel at the
magnificence of the several museums
and the elegant wooden architecture
that’s dotted all along the landscape.

Opening page: The Novosibirsk City Center;
Opposite page Top: The pier of the
Novosibirsk river station; Opposite page
bottom: The building of the Novosibirsk
railway station; This page: The Technopark
in the Novosibirsk University
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The city’s rich, irresistible heritage
made me take a trip down to the
historical oasis of Siberia
You can either catch a bus or get on
the Trans-Siberian rail network from
Novosibirsk to get to Tomsk. I chose
the rail route to witness the Siberian
terrain that’s covered in pristine ice
during this time of the year. This one’s
definitely for fond memories
Novosibirsk comes to life in the
evenings. Coming back from my trip
to Tomsk, I went to the grand Opera

& Ballet theatre that is known for its
remarkable silver-dome. The opulent
interiors of this theatre breathe life into
the powerful plays held here. After
watching an enthralling performance
that was pure delight to my senses, I
returned to my cosy hotel room for the
night to prepare myself for yet another
day of sensory bliss!
My next day began with a visit to the

world-famous Novosibirsk Zoo - home
to over 10,000 varieties of beautiful
creatures. A separate section of this
zoo provides natural habitat to some
150 endangered species. The zoo is
very active in its captive breeding
programs that makes it possible for
us to witness and appreciate some of
the most exotic species. The zoo- visit
completely kept me immersed for the
time that I spent there.
Towards the afternoon, I went on a
gastronomic spree to check out the
best of Siberian cuisine. Puppen Haus,
a popular restaurant here with its
quirky and fun interiors surely added
to the aroma of the food I was about to
have! A very warm and friendly chef of
the restaurant had me relish traditional
Siberian delicacies such as Herring,

Smoked Salmon, and Pickled Gherkins
that only whetted my appetite for
extra helpings of food! Siberian cuisine
has a certain character to it that can
be felt only when its cooked by true
blue Siberian hands.
Later in the evening, as the day drew
to a close, I went for a stroll at the
Ob Sea. Lest the name deceive you,
the Ob Sea is more aptly an artificial
water reservoir that’s quite huge in
scale resembling a sea. It’s a popular
haunt for picnic goers and makes for
a great place for swimming and also
the perfect place to spend the evening
around a bonfire on the shores of the
Ob Sea with some good food and
drinks. In the two days that I spent in
Novosibirsk, I took back with me some
fond memories that will be cherished
forever.

Opposite page: People strolling along
the promenade in Novosibirsk; This
page top: The A shop called synthetics
on Gogol street; This page bottom:
Adults and children ride through the
attractions on a miniature colorful
railway
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Experience

The Aroma of
Oman

From the finest frankincense and archaeological marvels to
cascading waterfalls and culinary delights, Salalah offers
you a bouquet of pleasantries that are replete with much
to see, do and marvel
text by Maximilian Schmidt
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Experience

best to plan accordingly if Salalah
falls in your Oman itinerary. You can
begin with the Land of Frankincense
Museum that showcases the country’s
maritime history right from 2000 BC.
What came as a surprise to me is the
fact that Frankincense was once a
currency! It was in active circulation
for trade between the 7th century
BC and the 2nd century AD. In the
museum’s vicinity lies the Al Baleed
Archaeological Park, a UNESCO
World Heritage Site, excavated to
uncover the evidence of this historical
port city.
More architectural heritage then
awaited me at Khor Rori, roughly
an hour’s drive from the Al Baleed
Archaeological Park. The Hadramite
kingdom’s fortified town lies here, with

some of its walls and pillars still intact,
harking back to an era bygone. More
modern architectural details can be
found at Mirbat, a small fishing town
to the east of Dhofar, renowned for its
carved shutters, vibrantly coloured
doors and traditional wooden boats.
It is also renowned for its natural
side: it boasts an incredibly diverse
bird population – including rednecked phalaropes, bridled terns and
kingfishers – that draws birdwatchers

Opening page: The Beautiful Darbat
waterfalls in Salalah; This page bottom:
A beautiful beach with white sand in
Salalah; Opposite page: Interior of the
Kuppel Sultan-Qaboos Mosque in Salalah;
Opposite page bottom: A flock of Camels
crossing the road

from across the world.
Far removed from the busier vibe of
the northern parts of Oman, Salalah
is also a natural haven you might not
have been expecting from what is –
for all intents and purposes – a desert
region. One of the only two places on
the Arabian Peninsula that experience
a monsoon (the other being Yemen),
the city transforms once every year

into a vision in green, with a lush
countryside punctuated by pristine
beaches, magnificent waterfalls and
diverse wildlife. You can spot camels,
dolphins, whales and turtles aplenty
here. One absolute must-visit is
Mughsayl Beach, with its frankincense
trees offering you plenty of spots
to relax and unwind in their shade,
ideally accompanied by a hearty

Al Husn Souq, nestled in
Salalah’s old neighbourhood,
bubbles with Omani tradition

GettyImages

Before my departure, I was told to
check out Salalah, a port city famous
for its 6,000 year old Frankincense
trade and also, the same place that
gave us the first Frankincase ice
cream! Situated in the Governorate
of Dhofar, this place is also the hub
of the Arab world’s finest Bakhoor
– a hand-made incense, made using
powdered flowers, raisins, perfumed
oils, ground seashells, amongst other
exotic aromatic ingredients. Women
can usually be seen selling Bakhoor
from their homes and at weekly
markets. According to a popular
belief, lighting this Bakhoor incense
wards off bad luck. What better than
to be welcomed by its aroma alone!
Exploring all that Salalah has to offer
takes a minimum of three days, so it’s

Air Arabia flies daily
to Salalah
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Where to EAt
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picnic basket full of local delicacies
such as Dhofari kak bread and khubz
lahooh, a fried, slightly sweet crepelike delight.
If a traditional desert vibe is what
you seek, however, go the tried-andtested way – an exotic safari through
the Empty Quarter, also known as
Rub Al Khali, which is one of the
largest deserts on Earth. Arranging
for a guide is advisable for a truly
enriching experience. You can begin
with an area within the desert called
Ramlat Hashman and spend the
entire day driving through the bare
and beautiful landscape, heading
back to Salalah after sunset.
Before wrapping up my Omani
holiday, a visit to the famed souks in
and around Salalah was imperative.
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The Al Husn Souq, nestled in the midst
of Salalah’s old neighbourhoods,
is a bubbling cauldron of Omani
tradition, with exquisite handicrafts
on offer. The Al Hafah Souq, a mere
three kilometres from the city, is
Oman’s largest frankincense market.
Surrounded by lofty coconut trees,
it places on offer a vast variety
of products including traditional
textiles, gum, incense, gold and silver
jewellery, and more. With its endless
rows of frankincense and bakhoor
merchants, this souk is the closest
I’ve been to perfume paradise. As
far as the jewellery goes, intricate
neckpieces, carved gold medallions
and exquisite gold chains abound, and
they’re not as hard on your pocket as
you might think!
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Dolphin Beach Restaurant
One of the few places in
Salalah to offer dining with
a sea view, this openair restaurant under the
coconut palms offers a
different themed buffet
each night.
Marrosh Restaurant
This simple restaurant
serves tasty local
delicascies in a modern
space, just to the southeast
of the Clock Tower
Roundabout at junction of
Ar Robat and Al Matar.

This page: A Cruise ship at the Salalah
Port; Opposite page Top: The Interior
of a bedouin tent at the Crown Plaza;
Opposite page bottom: Interior of the
Kuppel Sultan-Qaboos Mosque in Salalah
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For Franchise/
Partner Queries,
please contact

info@monsoonsalon.com

9911912141
Did you know?
Air Arabia has hubs in Sharjah,
Alexandria, Casablanca and Ras
Al Khaimah
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Did you know?
Air Arabia has more legroom
than any other low cost carrier
with a 32” seat pitch

45

Did you know?
Air Arabia Group operates
more than 1,600 flights a week
to more than 150 destinations

corporate news

Air Arabia’s In Flight Magazine ‘Nawras’
Wins at the Galaxy Awards!
Air Arabia’s In-Flight Magazine ‘Nawras’
has made a mark in the international
arena by winning the Bronze award at
the International Galaxy Awards, USA.
This award joins the ever-growing list

of accolades that Air Arabia has been
winning over the years, recognising the
airline's excellence in all sectors. The
prestigious Galaxy Awards, celebrate
the best of the best in marketing

Air Arabia launches inaugural flight
to Prague Václav Havel Airport

communications and are organised by
MerComm Inc, USA. The June, 2018
issue of 'Nawras' has won a Bronze in
the Design – Travel/Tourism category
at the awards.

Air Arabia, the Middle East and North
Africa’s first and largest low-cost carrier
(LCC), today launched its inaugural flight
to a new European destination, Prague
in Czech Republic, direct from Sharjah,
UAE.
The launch flight departed Sharjah
International Airport (SHJ) at 07:35
hours and landed in Prague Václav Havel
Airport on Tuesday December 11th, at

11:20 hours local time.
The 6 hour 50-minute flight operates
five times a week, every Tuesday,
Wednesday, Thursday, Saturday and
Sunday. On Tuesdays and Sundays, the
departing flight leaves Sharjah at 07:35
hours and arrives in Prague at 11:20
hours local time; the return flight departs
Prague at 12:00 and arrives in Sharjah
the following morning at 21:00 hours. On
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Wednesdays, Thursdays and Saturdays,
the departing flight leaves Sharjah at
15:35 hours and arrives in Prague at 19:20
hours local time; the return flight departs
Prague at 21:05 and arrives in Sharjah the
following morning at 06:05 hours.
Air Arabia, currently operates flights
to more than 150 routes across the globe
from four hubs located in the Middle East
and North Africa.

map
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Tangier
Rabat

Fez
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Casablanca
Marrakech
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CALL CENTRE

air arabia

international call centres
ARMENIA
Yerevan
+374 60 60 3000
+374 10 22 4020
Bahrain
Nationwide call centre
+973 1 33 10444

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

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

Bangladesh
Chittagong
+88 1 713482193
Dhaka
+88 1 730037750

Jordan
Amman
+962 79 75 00003

Bosnia and
Herzegovina
Sarajevo
+387 33295446

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

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

Bandar Al Khairan - Muscat, Oman
The beautiful backwaters make this part of the omani coastline
the most memorable

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

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

Russia
All Regions
+7 495 9375925
Saudi Arabia
All Regions

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

+966 9200 11969

Sri Lanka
Colombo
+94 11 5 777 999

Kuwait
Kuwait City
+965 22254071
Farwaniya
+965 22206356

Lebanon
Beirut
+961 149 6692
morocco
Casablanca
+212 802000803

Sudan
Khartoum
+249 183 746768
+249 183 746769

Turkey
Istanbul
+90 212 241 5184

UAE
Sharjah
+971 6 5580000
Abu Dhabi

Nepal
Kathmandu
+977 1 444 4246

+971 2 6315888

Ukraine
Kiev

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

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

We provide content across
27th and 28th Feb 2019

video

Access
entertainment
packages,
curated and
specially
designed for
you.

Enjoy
world-class
entertainment
as your cruise
line travels the
world.

Get the best
inflight content,
from latest
movies to
international
chartbusters.

entertainment

Transport

Cruise

Aviation

why aeroplay?
We provide end-to-end solutions for all your IFE needs

production
services

complete solution

technical
services

We offer airline partners complete solutions in production,
post-production, editing, customised content, videos,
audios, content localisation, subtitling, translation
services, backed by a fully functional technical lab.

media sales

AeroLab®

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

SEE yoU In

cost savings

quality control

With Aeroplay,
competitive technical
costs & monetization
via advertisements act
as an advantage for
clients, and come back
to them in the form of
significant savings.

Through evaluating,
editing and screening
each and every content,
our team performs
regular quality checks to
ensure that the content
meets the standard set
by our partner airlines.

Set up a meeting: team@aeroplaymedia.com

AircrAft interiors expo

HAMBURG
booth no #2d51

USA

I

Singapore

I

Thailand

A Maxposure Media Group Enterprise

I

monetization &
global sales network
With a sales network
in 8 countries and
representations in 20
others, our sales team
works in close collaboration
with advertisers to help
airline partners generate
revenue.

AviAtion festivAl AsiA

&

Malaysia

I

SINGAPORE
booth no #fo6

Bangladesh

I

India

I

UAE

I

aeroplaymedia.com | info@aeroplaymedia.com

Bahrain

lasting relationships

local footprint

Relationships with producers,
distributors, studios & advertisers
across the globe.

A strong local team across countries
helps us offer services and management
to airlines at their local time.

مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

الـعـربـيـة للـطـيـران
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم
اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(92) 42 35774167/68

اربيل

ملتان

(964) 75 09652527

(971) 6 5580000

(92) 614 586 898 99

(964) 75 09652725

األردن
عمان

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

مسقط

+96264602222

(973) 1330 0555

+968 2 470 0828

أرمينيا
يريفان

بنغالديش
شيتاغونغ

374 10 525499

أوكرانيا
كييف
(38) 044 490 65 00

خاركيف
(57) 7328791

أوديسا

عمان

صاللة
(968) 23297796/98

(88) 1 713482193

دكا
(88) 1 730037750

كازاخستان
آلماتي
(727) 2726681

تركيا
اسطنبول

(727) 77273173111

(90) 212 2415184

الكويت

جورجيا
تبليسي

مدينة الكويت

(995) 32 2400040

(965) 22254071

إيران
طهران

روسيا
جميع المناطق

كينيا

(98) 21 88871096

(7) 495 9375925

(98) 7136271463

السعودية
جميع المناطق

)48( 7772550

(254) 0706757149 /

شيراز
الر
(98) 7152 33 48 48

مشهد
(9851) 38476601

عبادان

(966) 9200 11969

سريالنكا
كولومبو
(94) 11 5 777 999

(98) 6153345808

أصفهان
(92) 31 36650300

السودان
الخرطوم
(249) 183 770977

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

بيشاور
(92) 91111272242
(92) 915250090/91/92

سيالكوت
\(92) 524603171\ 72\ 73\ 74

نيروبي

الصين
أورومتشي
(86) 991 2304855

0736244905

لبنان
بيروت
(961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي
(20) 3 4543001

الخط الساخن
16278

المغرب
)212( 802000803

العراق
بغداد

نيبال

(964 ) 7725461180

كاتماندو

النجف

(01) 4434925/(01)4430456

(964) 78 19288884

إسالم آباد

(964) 78 19288885

(92) 51 2805345

البصرة

الهور

(964) 77 25461179

الهند
مركز االتصاالت المحلي

بندر الخيران ،مسقط ،عمان
العماني الساحر
تُضيف حركة المد والجزر ألمواج هذا الساحل ُ
منظرا خال ًبا
ً

(022) 71004777
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أخ���ب���ار ال��ش��رك��ات

تفوز مجلة العربية للطيران “النورس” بجائزة
غاالكسي!
حققت مجلة العربية للطيران “النورس”

ح��ازت عليها العربية للطيران على مر

شركة  MerComm Incبالواليات المتحدة

الجائزة البرونزية م��ن ج��وائ��ز غاالكسي

السنين ،لتميزها في جميع القطاعات.

األمريكية .وفاز العدد الصادر لمجلة النورس

الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية .تنضم

تحتفل جوائز غاالكسي بأفضل ما في

في يونيو  2018بجائزة الفئة البرونزية في

ه��ذه ال��ج��ائ��زة إل��ى قائمة األوس��م��ة التي

مجال االتصاالت التسويقية التي تنظمها

التصميم  /السفر  /و السياحة.

“العربية للطيران” تطلق أولى رحالتها إلى
العاصمة التشيكية براغ

أعلنت “العربية للطيران” ،أول وأكبر شركة
طيران اقتصادي في الشرق األوس��ط وشمال

وستسير “العربية للطيران” رحالتها بين

رحالت الذهاب أيام األربعاء والخميس والسبت من

أفريقيا ،عن إطالق أولى رحالتها المباشرة إلى

المدينتين ،والتي تبلغ مدتها  6ساعات و50

الشارقة في تمام الساعة  15:35صباحًا لتحط في

العاصمة التشيكية براغ ،وجهتها الجديدة في

دقيقة ،خمس م��رات أسبوعيًا ،أي��ام الثالثاء

براغ في تمام الساعة  19:20بالتوقيت المحلي.

أوروبا ،انطالقًا من مركزها الرئيسي في الشارقة

واألرب��ع��اء والخميس وال��س��ب��ت واألح���د .حيث

بينما تقلع رحلة العودة من براغ في تمام الساعة

ستقلع رح�لات الذهاب أي��ام الثالثاء واألح��د من

 21:05لتحط في الشارقة صباح اليوم التالي في

وأقلعت أولى رحالت الناقلة إلى هذه الوجهة

الشارقة في تمام الساعة  07:35صباحًا لتحط

تمام الساعة  06:05بالتوقيت المحلي.

م��ن “م��ط��ار الشارقة ال��دول��ي” ي��وم الثالثاء 11

في براغ عند الساعة  11:20بالتوقيت المحلي.

وتسير “العربية للطيران” حاليًا رحالتها إلى

ديسمبر عند الساعة  ،7:35لتحط في “مطار

بينما تقلع رحلة العودة من مدينة ب��راغ في

أكثر من  150وجهة عالمية من مراكزها الرئيسية

فاتيسالف هافل الدولي” في براغ عند الساعة

تمام الساعة  12:00لتحط في الشارقة صباح

األربعة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 11:20بالتوقيت المحلي.

اليوم التالي في تمام الساعة  .12:00كما ستقلع
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أخبار و عناوين

ال���ت���ج���رب���ة

راجعوا شبكة وجهات العربية للطيران الختيار وجهتكم المفضلة

والحياة البرية المتنوعة .ويمكنك اكتشاف مدى

\\
\\
\\
\\ م�������ق�������ال

جمال الدالفين والحيتان والسالحف المنتشرة
بكثرة هناك .لذلك يجب عليك زي��ارة شاطئ
المغسيل ،الذي فيه أشجار البخور المنتشرة
َ
في الكثير من األماكن والتي تُساعد على
االسترخاء واالستجمام في الظل ،وسترافقك
في هذه النزهة مجموعة شهية من األطباق
المحلية اللذيذة مثل الكعك الظفاري والخبز
العماني الحلو اللذيذ الذي ُيشبه الكريب.
إذا كنت م��ن ُمحبي استكشاف األم��اك��ن
الصحراوية التقليدية فستجد في صاللة رحالت
السفاري المليئة بالمغامرة داخل صحراء الربع
الخالي ،التي تعد واحدة من أكبر الصحاري في
العالم .من المستحسن أن ُيرافقك مرشد
س��ي��اح��ي ل��ك��ي ُت��ض��ي��ف إل��ى رح��ل��ت��ك الكثير
من اإلث��راء .ويمكن أن تبدأ باستكشاف إحدى
المناطق الواقعة داخل الصحراء والتي تُدعى
رام�ل�ات ه��اش��م��ان ،هناك يمكنك قضاء يوم
كامل لالستمتاع فيه بالمناظر الطبيعية
الساحرة للصحراء ،وال��ع��ودة إل��ى صاللة بعد
غروب الشمس.
قبل أن اختتم عطلتي العمانية ،كان من
الضروري أن أقوم بزيارة األس��واق الشهيرة في
مدينة صاللة وحولها .ومن أشهر هذه األسواق
هو سوق الحصن ،الذي يقع وسط أحياء صاللة

ير العربية للطيران
ت ِ
َس ُ
رحالت يومية إلى
مدينة صاللة

القديمة ،و ُيعد مرجعًا للتقاليد العمانية ،وتُباع
فيه الحرف اليدوية الرائعة .وهناك أيضًا سوق
الحافة ،الواقع على ُبعد ثالث كيلومترات فقط
من المدينة ،هو أكبر سوق للبان والبخور في
عمان .و ُيحاط هذا السوق بأشجار جوز الهند
الجميلة ،وتُعرض فيه مجموعة واسعة من
المنتجات المحلية مثل المنسوجات التقليدية
والصمغ والبخور ،والذهب والفضة والمجوهرات،
وغيرها الكثير .و ُيعتبر هذا السوق بمثابة جنة
العطور ،حيث تنتشر فيه العديد من المتاجر
التي تبيع اللبان والبخور .وستجد هناك أيضًا
المجوهرات المحلية الرائعة التي تُباع بأسعار
معقولة مثل العقود ،والميداليات الذهبية
المنحوتة والسالسل الذهبية الرائعة.

أعلى هذه الصفحة :سفينة سياحية في ميناء صاللة
؛ أسفل هذه الصفحة :خيمة بدوية في كراون بالزا
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هل تعلم؟
أن العربية للطيران لديها مراكز عمليات
في الشارقة واالسكندرية وال��دار البيضاء
ورأس الخيمة.

هل تعلم؟
أن العربية للطيران توفر لكم مساحة
للقدمين أك��ب��ر م��ن أي ن��اق��ل��ة اقتصادية
أخرى ( 32إنش).

60

هل تعلم؟
أن م��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ي��ران ت��ؤم��ن
رح�لات مباشرة ألكثر من  150وجهة في
خمسين دولة حول العالم.

ال���ت���ج���رب���ة

ال���ت���ج���رب���ة

بعض البخور الترحيبي الفواح في الفندق الذي

ووج��د فيها آث��ار ومعالم تُشير إل��ى المدينة
ُ
التاريخية الساحلية القديمة.

ميناء بحر العرب في محافظة ظفار ،وتشتهر

ولكي تستكشف مدينة صاللة وتراثها األثري

وبعد ذلك توجهت إلى اكتشاف المزيد من

هذه المدينة بأنها المركز التجاري األكبر في

البد أن تُقيم بها لمدة ثالثة أيام على األقل ،لذا

المعالم التراثية المعمارية في منطقة خور

عمان لتجارة البخور منذ  6000عام ،وكانت

يجب أن تضع هذا في اعتبارك إذا كانت صاللة

أيضًا أول مدينة في العالم تصنع األيس كريم

واحدة من بين عدة محطات سياحية ستزورها

روري ،التي تقع على ُبعد ساعة واحدة بالسيارة
من حديقة البليد األث��ري��ة .وتقع هناك مدينة

بنكهة البخور .وق��د أك��د لي أح��د األص��دق��اء أن

في عمان .ومن أفضل األماكن التي يمكن أن

حضرموت الملكية الحصينة ،والزال��ت بعض

المدن التي
مدينة ظفار هي أيضًا من أفضل ُ

تبدأ منها جولتك في هذه المدينة هو متحف

جدرانها وأعمدتها بحالة جيدة حتى اآلن ،وتعود

تُنتج أرق��ى أن��واع البخور العربي ،وهو البخور

اللبان والبخور ،و ُيسلط هذا المتحف الضوء

هذه المدينة إلى حقبة تاريخية قديمة .ويمكنك

المخلوط يدويًا المصنوع من مسحوق الزهور

على التاريخ البحري للبالد منذ  2000عام

استكشاف معالم معمارية أكثر حداثة في

وال��زب��ي��ب وال��زي��وت العطرية واألص���داف البرية

قبل الميالد وحتى يومنا هذا .وقد اندهشت

بلدة مرباط ،وهي بلدة صغيرة تشتهر بصيد

العطرية األخ����رى .وط���وال ف��ت��رة إق��ام��ت��ي في

للغاية عندما اكتشفت أن اللبان كان في أحد

األسماك وتقع في شرق مدينة ظفار ،وتشتهر

المدينة ،شاهدت العديد من النساء الحرفيات

األيام عملة نقدية استخدمتها عمان في التجارة

الالتي يبعن البخور الرائع من منازلهم ،وفي

في الفترة بين القرن الثاني والقرن السابع قبل

األس��واق األسبوعية والمراكز التجارية .وهناك

الميالد .وفي مكان قريب من هذا المتحف ،تقع

اعتقاد سائد في عمان بأن حرق البخور يطرد

حديقة البليد األثرية ،وهي إحدى مواقع التراث

الحظ السيء وقد سررت للغاية عندما وجدت

العالمي لليونسكو التي تم اكتشافها مؤخرًا

علي
عندما كنت في زيارة إلى ُعمان ،اقترح
َّ
أحد األصدقاء أن أزور مدينة صاللة التي تقع على

أقمت به.
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الصفحة االفتتاحية :شالالت دربات الجميلة في صاللة؛
هذه الصفحة :شاطئ جميل مكسو بالرمال البيضاء
في صاللة؛ الصفحة المقابلة:قطيع من الجمال يعبر
الطريق؛ أسفل الصفحة المقابلة :منظر داخلي لمسجد
السلطان قابوس في صاللة

ه��ذه ال��ب��ل��دة ب��ن��واف��ذه��ا المنحوتة ،وأب��واب��ه��ا
الملونة ،والقوارب الخشبية التقليدية .كما أنها
تشتهر بسحرها الطبيعي الذي يضم مجموعة
متنوعة من الطيور الفريدة والنادرة التي تأتي

أماكن اإلقامة

من جميع أنحاء العالم مثل طائر فاالروبيس ذو

مطعم دولفين بيتش

العنق األحمر ،وطائر الخرشنة المائي أو صائد

استمتع بتذوق األطباق

األسماك.
وبعيدًا ع��ن األج���واء المزدحمة ف��ي األج��زاء

الشهية في هذا المطعم
تحت أشجار جوز الهند و

الشمالية من عمان ،فإن صاللة أيضًا تُعتبر

الذي يقدم بوفيه مختلف

م�لاذًا طبيعيًا بصورة لن تتوقعها باعتبارها

كل ليلة.

منطقة صحراوية حيث يوجد بها كافة ُسبل
ال��ج��ذب السياحي التي تبحث عنها .تُعتبر

مطعم ماروش

مدينة صاللة من إحدى األماكن الموجودة في

يقدم هذا المطعم البسيط

شبه ال��ج��زي��رة العربية التي تتعرض للرياح

األطباق المحلية اللذيذة

الموسمية (إل��ى جانب اليمن) ،ونتيجة لذلك

في هذه المدينة التراثية

تتحول افق الرؤية في هذه المدينة كل عام

الجميلة.

إلى اللون األخضر بفضل ريفها الخصب الذي
يتخلله الشواطئ البكر وال��ش�لاالت الرائعة
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Experience
ال���ت���ج���رب���ة

جنة
العماني
التراث ُ
تنعم هذه المدينة العمانية بالكثير من معالم الجذب التي تستحق
االكتشاف بدايةً من أرقى أنواع البخور والمعالم األثرية العريقة إلى
الشالالت المتسلسلة واألطباق الشهية
كتبت :ماكسيميليان شميت
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ع����ط��ل�ات
ف��ي المدينة إل��ى جانب المناظر الطبيعية.
ولكي تصل إلى تومسك ،يمكنك ركوب الحافلة
أو الوصول إلى هناك باستخدام شبكة السكك
الحديدية السيبيرية من نوفوسيبيرسك .وقد
اخ��ت��رت ط��ري��ق السكك الحديدية لمشاهدة
التضاريس السيبيرية البكر التي ُيغطيها
الجليد خ�لال ه��ذا الوقت من السنة .ويخلق

أخذني تراث المدينة الغني
الذي ال يقاوم في رحلة إلى
الوادي التاريخي لروسيا

هذا المشهد بالتأكيد مجموعة من الذكريات
الجميلة في األذهان.

يوما آخر في هذه المدينة الساحرة.
ً

وبعد الظهيرة ،ذهبت لتذوق واستكشاف

في المساء تزدهر مدينة نوفوسيبيرسك،

ب��دأت ال��ي��وم التالي ب��زي��ارة حديقة حيوان

أفضل المأكوالت السيبيرية .لذلك توجهت

فبعد أن عدت من رحلتي إلى تومسك ،ذهبت

نوفوسيبيرسك الشهيرة ألكثر من 10000

إلى مطعم بوبين هاوس ،وهو مطعم شهير

إل��ى مسرح األوب���را والباليه الكبير المعروف

نوع من الحيوانات الجميلة .ويوفر أحد األقسام

يتميز بديكوراته الغريبة والمميزة ،ويفوح منه

بالقبة الفضية الرائعة .وتساهم التصاميم

المنفصلة الموجودة في حديقة الحيوان موطنًا

رائحة الطعام الشهي .وهناك شعرت برغبة

الداخلية الفخمة لهذا المسرح في بث الروح
في المسرحيات القوية التي تقام هنا .وبعد

نوعا من الكائنات
طبيع ًيا لما يقرب من ً 150

قوية للغاية لالستمتاع باألطباق السيبيرية

المهددة باالنقراض .وتُقام في حديقة الحيوان

التقليدية و”مخلل الجركينس” ال��ذي حمس

عرضا فن ًيا ممي ًزا ،عدت إلى غرفتي
أن شاهدت
ً

أنشطة متنوعة وبرامج تربية ورعاية للحيوانات

شهيتي لتناول المزيد من األطباق اللذيذة.

المريحة بالفندق لقضاء الليلة وألستعد لقضاء

النادرة منها.

ويتمتع المطبخ السيبيري بشخصية خاصة

ال يمكن ألي شخص إدراكها إال عندما تُطهى
أطباقه بأيدي سيبيرية أصيلة.
�ت الح��ق من المساء ،بحلول نهاية
في وق� ٍ
اليوم ،ذهبت لقضاء نزهة في بحر أوب .ولكيال
يخدعك ه��ذا االس���م ،ف��إن بحر أوب ه��و عبارة
ج��دا يشبه
ع��ن خ��زان مياه اصطناعي كبير
ً
مقصدا
حد كبير .و ُيعتبر هذا البحر
البحر إلى ٍ
ً
لمحبي التنزه والسباحة وهو أيضًا
مشهو ًرا ُ
مثال ًيا لتناول المشروبات أو الطعام الشهي
في المساء .وق��د استمتعت ط��وال اليومين
اللذين قضيتهما في نوفوسيبيرسك ،ببعض
الذكريات العزيزة التي اعتز بها إلى األبد.

أعلى الصفحة المقابلة :متجر المواد التركيبية في شارع
جوجول؛ أسفل هذه الصفحة :يركب الكبار واألطفال
قطار صغير رائع يجوب مناطق الجذب؛ الصفحة المقابلة:
مجموعة من الناس يتجولون على طول الكورنيش في
نوفوسيبيرسك
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وتعتبر نوفوسيبيرسك

إح��دى م��دن روسيا

الجميلة وقد كانت نوفوسيبرسك في البداية
قرية صغيرة في نهاية القرن التاسع عشر،
وذلك تحت اسم نوفو نيكواليفسك ،وسكنها
العمال الذين قاموا بمد جسر السكك الحديدية
ّ
عبر نهر أوب ،ولكن مع مرور الوقت ،وتوسيع
شبكة طرق السكك الحديد ّية في سيبيريا،
مهمًا في
تطورت المدينة وأصبحت تلعب دورًا
ّ
ّ
البنية األساس ّية لإلقليم ،وباألخص في مجالي
التجارة والنقل ،وتقع المدينة ف��ي الجنوب
الشرقي من الجانب الغربي لسهل سيبيريا،
الذي يقع على ضفاف نهر أوب ،وتبعد مدينة
نوفوسيبيرسك عن العاصمة موسكو مسافة
تقارب ( )3191كم ،وهي بمثابة حلقة وصل تقع
على تقاطع الطرق الفيدرال ّية الرئيس ّية التي
تتّجه من جهة الغرب إلى الشرق ،ومن جهة
الشمال إلى الجنوب..
عندما ن��زل��ت ف��ي م��ط��ار نوفوسيبيرسك
تولماشيفو في صباح يوم األح��د ،كانت درجة
الحرارة  10-درجة مئوية دون الصفر ،وتوجهت
مباشر ًة إلى الفندق الذي سأنزل فيه .لحسن
الحظ ،كانت غرفتي تُطل على الجانب اآلخر
من الشارع المليء بالناس والباعة المتجولين،
ويهب عليها الهواء المنعش .ومن غرفتي
يمكنني أيضًا أن أشاهد محطة السكة الحديد
الهائلة التي تجوب سيبيريا ،ويقع خلفها نهر
أوب ال��رائ��ع .وف��ي بداية اليوم ،ذهبت لتناول
إف��ط��اري الشهي في الفندق ،وك��ان البوفيه
ملي ًئا بمجموعة متنوعة من الجبن والخبز
المحلي والخضار ال��ط��ازج .وق��د تناولت وجبة

أماكن اإلقامة

شهية للغاية أزال��ت إره��اق السفر ،ومنحتني

فندق نوفوسيبيرسك ماريوت

الراحة التي كنت في أمس الحاجة إليها ،والتي

يقع هذا الفندق على بعد 5
دقائق بالسيارة من محطة قطار
نوفوسيبيرسك ،وهو تُحفة
معمارية ذو واجهة ملكية وغرف
مريحة.
فندق دبل تري باي هيلتون

ال تتحقق إال م��ن خ�لال ت��ن��اول ق���د ًرا كبي ًرا من
الطعام.
أخذني تراث المدينة الغني الذي ال يقاوم إلى
القيام برحلة إلى ال��وادي التاريخي لسيبيريا
والموجود في مدينة تومسك .وعندما وصلت
إلى هناك ،انبهرت للغاية من روعة المتاحف
العديدة والعمارة الخشبية األنيقة المنتشرة

نوفوسيبيرسك
يوفر هذا الفندق إقامة مريحة
للغاية باإلضافة إلى جميع وسائل
الراحة ذات المستوى العالمي
والخدمة الممتازة.
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الصفحة االفتتاحية :مركز مدينة نوفوسيبيرسك؛
الصفحة المقابلة :رصيف محطة نهر نوفوسيبيرسك؛
أسفل الصفحة المقابلة :بناء محطة سكة حديد
نوفوسيبيرسك؛ هذه الصفحة :تكنوبارك جامعة
نوفوسيبيرسك
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مدينة
التراث العريق
استمتع بجولة غنية بالمناظر الخالبة في مدينة نوفوسيبيرسك
الروسية الساحرة
كتب النص :نوالن لويس

اس�����ت�����ط��ل��اع

عصر المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما
الذي قام بتشييده .وهناك قمت بالتقاط بعض
الصور الخالبة لمحيط هذا العمود.
وألت��ع��رف أكثر المزيد م��ن ثقافة ماليندي،
قمت بزيارة متحف ماليندي .وهناك رأيت بعض
المعروضات الرائعة واآلث��ار البحرية على طول
الساحل الكيني ،باإلضافة إلى آثار القبائل التي

يمكن زيارة متحف ماليندي
الذي يعد معلم جذب يمنح الزائر
لمحة عن هذه المدينة الكينية

كانت تعيش في تلك المنطقة.
��وم ط��وي��ل ،ق���ررت أن أق���وم بنزهة
وب��ع��د ي� ٍ
مسائية على طول رصيف ماليندي الذي يطل

ت��اري��خ البيئة البحرية ه��ن��اك .ويضم المبنى

وبعدما أنهيت زي��ارت��ي إل��ى مدينة ماليندي

مجموعة من أك��واخ الكويالكانث التي تمتد

لحا بزيارتها مرة أخرى.
الخالبة راودني شعو ًرا ُم ً

المحيط الشاسعة واستنشقت نسيم المحيط

في مياه ماليندي .ويتميز المبنى بتصميم
جيدا على العمارة
ساحر للغاية ،و ُيعد مثا ًلا
ً

على المحيط الهندي .وعندما وقفت أمام مياه
المالح ،شعرت بحالة من االسترخاء واالستجمام
بعد جولة طويلة قضيتها في شوارع ماليندي.
بعدما تناولت وجبة اإلفطار في صباح اليوم
التالي ،توجهت إلى منزل األعمدة .لقد كنت
ُمعج ًبا للغاية بالمعرض الفريد ال��ذي يحكي

السواحيلية.
وفي نهاية اليوم اختتمت رحلتي بتناول
وجبة شهية في مطعم بيبي مارو الذي يقع
على ال��س��اح��ل .وق��د ت��ن��اول��ت طبق السمك
المدخن ،مع قليل من اآليس كريم الصقلي.

هذه الصفحة :الفيلة في حديقة تسافو إيست الوطنية؛
أعلى الصفحة المقابلة :غزال في منتزه تسافو إيست
الوطنية؛ أسفل الصفحة المقابلة :قطيع الحمار الوحشي
في حديقة تسافو إيست الوطنية

ير العربية للطيران
ت ِ
َس ُ
رحالت يومية و مباشرة إلى
نيروبي والتي تبعد ساعة
ونصف عن مدينة ماليندي

المطاعم
مطعم أولد مان أند ذا سي
ُيقدم هذا المطعم مجموعة
متنوعة من األطباق البحرية
المكونات
المعدة من ُ
الشهية ُ
المحلية المتوفرة.
أوستيريا
المصمم
تتزين جدران هذا المطعم ُ
على الطراز اإليطالي بصور
المشاهير القدامى ،ويوجد به غرفة
طعام رسمية .يمكن للزبائن تناول
الطعام في التراس واالستمتاع
باألطباق الكالسيكية الشهية
مثل اسباغيتي فونجول وريسوتو
أيضا
آل بروسكوُ .يقدم المطعم ً
حلوى الجيالتو البارد واللذيذ.

GettyImages
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تُعتبر مدينة ماليندي جوهرة متألقة بالمناظر
الطبيعية ف��ي ك��ي��ن��ي��ا .ت��ق��ع ه���ذه المدينة
على حافة المحيط الهندي وبها العديد من
الشواطئ البكر .وتختلف ماليندي عن المدن
الكينية السياحية المجاورة ،حيث ال تتوافر بها
األبنية المعمارية لبلدة المو السياحية المجاورة
أو الحياة الصاخبة لمدينة واتامو المدهشة.
واستطاعت ماليندي من الحفاظ على تراثها
الغني ،فقد استضافت هذه المدينة الساحلية
في شمال كينيا أسطول فاسكو دا جاما في
عام  ،1498والزالت مناظرها الطبيعية المتميزة
وحدائقها الوطنية تدعو السياح لقضاء بعض
األوقات الممتعة فيها حتى اآلن.
وعلى مر التاريخ ،تأسست ماليندي على يد
التجار الهنود والعرب والصينيين األوائل الذين
كانوا يمرون عليها بقوافلهم .ثم تبعهم
بعد ذلك البحارة البرتغاليون والمستوطنون
األوروبيون.

أماكن اإلقامة
فندق إيدن هاوس كوتاج
يقع هذا الفندق على بعد
حوالي  5كم من المطار،
ويوفر غرفة معيشة ومطبخ
مع فرن وحمام خاص .ويقع
بالقرب من منتزه ماليندي
البحري الوطني والكنيسة
البرتغالية.
فندق ليونز هاوس ويلنس
بوتيك
يقع هذا الفندق على مقربة
من الشاطئ ،ويقع مقابل
نادي الغولف .ويمكن
للضيوف االستمتاع بالرياضات
المائية المختلفة في
المناطق المحيطة والقريبة
من الفندق.

قبل وصول العرب إلى هذه المنطقة ،كانت
القبائل المحلية تشارك بشكل رئيسي في
صيد األسماك ،والزراعة ،وتجارة الملح .وألن هذه
المنطقة تحمل تاريخً ا غن ًيا ،فمن البديهي أنها
تضم العديد من المواقع التراثية التي ستأخذنا
إلى العصور القديمة.

المقصد التالي على قائمة المعالم التي أرغب
في زيارتها .و ُيعتبر هذا المنتزه أق��دم حديقة
أنواعا
بحرية في كينيا ،حيث يضم هذا المنتزه
ً

ذهبت في البداية للتعرف على الناقوس

جميلة من أسماك بودر بلو ،والسالحف البحرية

“هيلز كيتشن” أو “نياري” (المكان الذي تم كسره

الخضراء ،والمرجان األنبوبي ،وأحواض األعشاب

من تلقاء نفسه) .وبينما كانت سيارات األجرة

البحرية في ثاالسيا .وقد كنت محظوظًا بما

فضلت أن أستقل
متوفرة بسهولة في المدينةّ ،

ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة ألش��اه��د سمكة ق��رش ال��ح��وت

سيارة ماتاتو الصباحية  -وهو نوع من الميني

الضخمة ،وقد أخبرني المرشد السياحي المرافق

باص  -لالستمتاع بالطرق المحلية .كان أول

لي بأنها من األسماك النادرة .وقد ركبت قارب ذو

رائعا للغاية ،فقد كان
منظر رأيته لنُ صب “نياري” ً

قاع زجاجي ألشاهد الحديقة من الداخل ،ويجب

شبيها بالمريخ واألدغال،
الحجر الرملي المتآكل
ً

أن تعتمد على مهاراتك في التفاوض لتحصل

فهو عبارة عن صخرة حمراء وعدة منحدرات.بعد
ذلك توقفت قلي ًلا في أحد الممرات الضيقة

على أفضل سعر لشراء تذكرة ركوب القارب.
توجهت بعد ذلك لزيارة الكنيسة البرتغالية،

المجاورة لتناول الطعام ،وكرست يومي بعد

وق��د قيل ل��ي ب��أن المستكشف البرتغالي

ذلك الستكشاف الريف األفريقي.

فاسكو دا غاما هو من أسس هذه الكنيسة

وكان السبب األول بالنسبة لي الختيار مدينة
ماليندي الغريبة رغبةً مني في قضاء عطلتي

ف��ي ال��ق��رن الخامس عشر ال��م��ي�لادي .وتظهر
الكنيسة في شموخ يحكي عن تاريخها العريق،

داخ��ل الحياة البرية الغنية التي تتمتع بها

و ُيقال أن اثنين من أفراد طاقم فاسكو دا غاما

ه��ذه المدينة الكينية الساحرة ،وألستكشف

مدفونين بداخلها .وبعد أن تعرفت أكثر على

أيضا منتزه ماليندي الوطني البحري ،الذي كان
ً

جزء من تاريخ ماليندي ،شعرت برغبة ُملحة في
أن أتعرف على المزيد والمزيد .وقد تشجعت
بعد ذلك على أن أنتقل بعد ذلك لزيارة عمود

GettyImages

الصفحة االفتتاحية :أحد الشواطئ الرملية البيضاء في
واتامو ماليندي؛ الصفحة المقابلة :المحيط الهندي يقذف
بموجاته على الشاطئ؛ هذه الصفحة :زرافة ،تصنيف،
بجانب ،األجراس العارية ،إلى داخل،
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فاسكو دا غاما.
وي��ع��ود ت��اري��خ ه��ذا العمود المرجاني ال��ذي
يعلوه صليب مصنوع من حجر لشبونة إلى
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قلب

كينيا النابض

فإن الرحلة إلى ماليندي لن تكون كاملة من دون
قضاء الوقت على الشاطئ ،والتمتع بأشعة الشمس
وبالنسيم والمناظر الطبيعية!
كتبه :روث ستيفنسون

اس��ت��ك��ش��اف

بعد الظهر
بعد جولتي المميزة التي استمتعت فيها
بالتعرف على بعض المعالم األثرية القديمة

ير العربية للطيران
ت ِ
َس ُ
رحالت يومية و مباشرة
إلى كولومبو والتي تبعد
ساعة ونصف عن مدينة
بينتوتا

مطعما صغي ًرا وتناولت
في بينتوتا ،وج��دت
ً
فيه وج��ب��ة السمك ب��ال��ك��اري وال��خ��ض��ار واألرز
األحمر .وفي نهاية اليوم عندما غابت الشمس
ببطء خلف حقول األرز المترامية األطرافُ ،عدت
إل��ى الفندق .وف��ي اليوم التالي استيقظت
على أشعة الشمس البرتقالية ،وتوجهت
سريعا بالسيارة إلى مدينة أمبالنغودا التي
ً
تبعد ع��ن بينتوتا لمسافة ثالثين دقيقة
بالسيارة .وتُعتبر هذه المدينة محطة رائعة
لشراء أقنعة الشيطان القديمة ،والمجوهرات
والتحف بأسعار مناسبة للغاية .يتوفر في
مدينة أمبالنغودا شاي سيالن المعبأ بعناية

تسير العربية للطيران
رحالت الى عدة مدن في
مصر بما في ذلك األقصر
وهي على بعد  3ساعات
من مدينة أسوان.

بعضا منه لنفسي مع
أيضا ،لذلك اشتريت
ً
ً
علبة ش��اي وأوان���ي فخارية رائ��ع��ة م��ن الخزف
وأواني الشاي .وفي طريق العودة إلى بينتوتا
استمتعت بمشاهدة المشهد األخضر العميق،
آسيوية رائعة في هذا المكان المثالي.

والسماء الصافية.

في المساء

اليوم الثاني

أن��ا سعيدة ألن��ن��ي اخ��ت��رت بينتوتا م��ن بين

في الصباح

جميع المدن الشاطئية األخ��رى الواقعة على
الساحل الغربي لسريالنكا .فقد كنت أبحث

تتمتع بينتوتا بأنها مدينة مثالية لمحبي

ع��ن مدينة ه��ادئ��ة ذات طبيعة خ�لاب��ة ،وقد

الطبيعة ،بحيث يمكنك استئجار دراجة مجانًا

وجدت هذا في بينتوتا .والزالت تحتفظ بينتوتا

والتمتع بالحياة بشكل عام .زرت في طريقي

بالعديد م��ن المباني القديمة ال��ت��ي يعود

أماكن العبادة الهندوسية القديمة المذهلة

تاريخها إل��ى الفترة االستعمارية ،إل��ى جانب

ومعبد كاتوكوليا وح��ق��ول األرز البانورامية

جمالها الطبيعي الساحر الذي يدعو كل من

ف��ي أج���واء ه��ادئ��ة تجعل ال��م��ك��ان المثالي

يزورها إلى االستمتاع واالسترخاء .ويقع ُمفرخ

لالستكشاف من خالل ركوب الدراجات .وشاهدت

كوسجودا لتفريخ السالحف على مسافة قريبة

أيضا لوحة جدارية رائعة محفورة على جدران
ً

م��ن بينتوتا .وت��أت��ي ه��ذه المحمية ف��ي إط��ار

معبد موليغودا والمياه الفيروزية لبحيرة ديدوا.

مشروع حماية السالحف البحرية لرصد نشاط
السالحف البحرية المحلية وللمحافظة على
بيضها .ومن المدهش أن تشاهد السالحف
الصغيرة وه��ي تركض نحو المحيط عندما

أعلى الصفحة المقابلة :تقف قوارب الصيد في سوق
السمك في مرفأ بيرواال؛ أعلى الصفحة المقابلة :تقف
قوارب الصيد في سوق السمك في مرفأ بيرواال؛ أسفل
هذه الصفحة :مشهد جميل في بينتوتا ،سيريالنكا؛
الصفحة المقابلة:قارب صيد أزرق تقليدي على شاطئ
بينتوتا الهادئ؛ أسفل الصفحة المقابلة :فنان أثناء
االحتفال بالعام الجديد في النكا

ُيطلق سراحها بعد أيام قليلة من خروجها من
وقت الحق من مساء هذا اليوم
البيض .وفي
ٍ
ذهبت إلى السبا لمدة ساعتين ،ثم تناولت
بعد ذل��ك وج��ب��ة أخ���رى م��ن السمك بالكاري
والخضروات واألرز.
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اليوم األول

في الصباح
م��ن المثير لالهتمام أن ه���ؤالء الصيادين
يتمتعون بمهارة كبيرة ويعرفون كيف يقفون

أرتدي سترة نجاة لكي أكون آمنة عندما أكون

أتناول السمك المقلي الذي ُيقدم مع صلصة
التوابل والذي ُيطلق عليه السكان المحليين

قطعة خشبية صغيرة أخ��رى أسفل المقاعد

“ماما ميا” .وفي نهاية اليوم شعرت بالرضا

ألضع قدمي عليها.

تماما عن تجربة الصيد التي قمت بها ،وقررت
ً

في المحيط .وقد أمنت نفسي من خالل إضافة

أن أجرب بعض األنشطة الترفيهية األخرى على

بعد الظهر

أمام الكاميرا .كما أنهم بارعين في التفاوض
على المال مقابل التصوير قبل رفع الكاميرا

بالقليلة لم أحصل على أي سمكة ،واكتشفت

للتصوير .وق��د اكتشفت ه��ن��اك أن األع��م��دة

أن الصيد يطلب المزيد من الصبر ،وه��و ما

انطلقت بعد ذلك للقيام بجولة في حديقة

الخشبية يمكن زراعتها بسهولة في الجزر

ينقصني .والح��ظ��ت أن الصياد ال��ذي أجلس

ساحرة تمتد على مساحة شاسعة ،وهي من

وبمجرد أن ت��زرع األع��م��دة الخشبية بإحكام،

بجواره يرمي الشبك في الماء بمهارة كبيرة.

تصميم الفنان الشهير بيفيس ب��اوا .وقد

ف��إن ال��م��ق��اع��د م��رب��وط��ة ب��ش��دة ف��ي مكانها

وق��د امتألت شبكة ه��ذا الصياد بالعديد من

انبهرت للغاية بهذه الحديقة عندما شاهدت

مع قطعة أخ��رى من الخشب تُشكل مثلث

األسماك مثل سمك الماكريل الصغير ،والرنجة

أشجارها المتمايلة والمنحوتات والهياكل

يسهل الجلوس عليه .وبعد أن تعرفت على

واألهرابوروا على سبيل المثال ال الحصر .وبعد

الرائعة المنتشرة بداخلها .توجهت بعد ذلك

هذه األعمدة المستخدمة في الصيد قررت أن

أن انتهى من الصيد كنت أشعر بالجوع ،ولم

لتناول العشاء في مطعم فرانجيباني في

أصطاد بمساعدة أحد صيادي السمك ،وكنت

أجد أشهى من السمك الطازج ألتناوله .قررت أن

منتجع وس��ب��ا أف��ان��ي ،واستمتعت بتجربة

بيير  88ريفر بار
إذا كنت تبحث عن المأكوالت
الغربية الكالسيكية والكاري واألرز
المحلي ،فستجد ذلك في مطعم
فندق نيبوا .88
راندولهي
كان هذا المطعم ذو المأكوالت
المتعددة عبارة عن بيت هولندي
صغير من القش ،وتُقدم فيه
األطباق المحلية ضمن باقي
األطباق العالمية المتنوعة.

الصفحة االفتتاحية :شاطئ جميل ،وأشجار النخيل
الطويلة ،والمياه الزرقاء السريالنكية؛ الصفحة المقابلة:
مشهد جميل في بينتوتا ،سيريالنكا؛ أعلى الصفحة
المقابلة :رحلة بقطار السكك الحديدية إلى نوارا إليا؛
أسفل هذه الصفحة :محطة قطار بينتوتا في المنطقة
الجنوبية من سيريالنكا

20

في المساء

جلست ألص��ط��اد لكني ب��ع��د ف��ت��رة ليست

المطاعم
والكافيهات
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ساحل سريالنكا.
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اس��ت��ك��ش��اف

 48ساعة في

بنتوتا

تتميز مدينة بينتوتا بموقعها الساحلي األخاذ الذي يطل على المحيط
والذي جعلها تشتهر باسم جزيرة الفردوس
كتب النص :روبالي ديان

تتمتع بينتوتا بأجواء سيريالنكية مميزة مثل الشواطئ البكر ،والصيادين الذين يقومون بأعمال
الصيد ،وطابع الحياة الهادئة .تقع بينتوتا على بعد حوالي  82كم من كولومبو ،وتتميز بأجمل
الشواطئ في سريالنكا مثل شاطئ موراغاال الذي يلتقي فيه نهر بينتوتا جانجا مع المحيط وشاطئ
فينتورا .عند زيارتي إلى بينتوتا قررت الدخول إلى المدينة والتوقف على طول الساحل ألتعرف أكثر
عن حياة السكان المحليين .وعلى طول الطريق الساحلي ،الحظت وجود عدد قليل من الرجال الذين
يجلسون مثل الطيور على مواقع مرتفعة .وقد أخبرني السائق الذي استقليت معه السيارة األجرة
أن هذه القرية الخالبة على ترتكز أعمدة خشبية متينة تساعد الصيادين في عملية الصيد اليومية،
وهذه األعمدة الخشبية ليست ببعيدة عن الفندق الذي أقيم فيه .وقد دفعني الفضول إلى الذهاب
إلى هناك لكي أعرف المزيد عن تلك األعمدة الخشبية .وهناك شاهدت العديد من الصيادين الذين
علي مجموعة من الصيادين بأن يأخذوني معهم
يقومون بصيد سمك الماكريل الطازج ،وقد عرض
َّ
أثناء عملية الصيد على األعمدة الخشبية .لكني قررت أوالً النزول في الفندق وارتداء مالبس مريحة
أكثر وأعود إلى الصيادين مرة أخرى.

أماكن اإلقامة
أفاني بينتوتا ريزورت آند سبا

فيفانتا باي تاج بينتوتا
يوفر هذا الفندق
المصمم بأناقة
إطالالت على
المحيط ،وسبا

وبا ًرا يطل على
الشاطئ مما
مقصدا
يجعله
ً
تبعد
مثال ًيا .ال ُ

يقع هذا المنتجع
حول أفضل
المنتجعات
الشاطئية

قرية قناع أمبالنغودا
ومعبد كاندي فيهارايا
البوذي عن هذا
الفندق.
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المعروفة في
سيريالنكا،
ويمتد حول
الرأس الساحلية

المرصوف بالحصى
وبه إطالالت على
شاطئ بينتوتا
الجميل.
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استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

١

قصر مدينة جايبور ،الهند

٢

٣

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

تم بناء الجدار الخارجي على يد جي سينغ الثاني ،وهو مزيج مذهل من الهندسة المعمارية الراجستانية والمغولية.

ال��ق��ص��ر ب��أك��م��ل��ه ه��و م��زي��ج م��ن المباني
التاريخية المختلفة

ي��ق��ع ب��ي��ت��ام ن���ي���واس ش��ي��وك ب��ال��ق��رب من
س��اح��ة ال��ف��ن��اء ال��داخ��ل��ي��ة للقصر ول���ه أرب��ع
بوابات كبيرة

محل مبارك أو قصر الترحيب ال��ذي بني
في أواخر القرن التاسع عشر.

م��ق��اب��ل��ة
DISCOVER

رجل الساعة
فاجأ الممثل األمريكي جيسون موموا العالم بمهاراته وقدرته على أداء
العديد من األدوار الرئيسية الصعبة
بقلم :آرتي كابور سينغ

دائما .أؤمن
الفسيحة وال أحبذ ركوب السيارة
ً
أبدا لممارسة الرياضة
دائما بأن األوان لم يفت ً
ً
في الهواء الطلق! والتسلق هو ثاني أفضل

بعض األحيان القيام بهذه التدريبات الرياضية،

طريقة لممارسة الرياضة.

ألنها رتيبة ويمكن أن تتعثر أثناء ممارستها.

» سمعنا أن المظهر الجيد هو نِتاج العمل

» لديك الكثير من المعجبات ،لذلك كم

الشاق؟ لكنك تمارس العمل بروح َمرحة.
ُي��س��اع��دن��ي ذل��ك ع��ل��ى التحسن وال��ت��رك��ي��ز.

من الوقت والجهد الذي تبذله في ارتداء
مالبسك؟

وعندما أرغب في تناول المشروبات الكحولية،
أتناول الخضراوات الخضراء والبروتينات بد ًلا
منها ،ألنني أحب االحتفاظ ببعض السعرات

السجادة الحمراء أرت��دي المالبس البسيطة

الحرارية لحفلة إضافية غير متوقعة .أفضل

غير المتكلفة .ولكن مهما ارت��دي��ت ،أح��ب أن

ت��ن��اول اس��م��اك المحيط خ��اص��ة عندما أق��وم

أرت���دي المالبس التي تُعجبني وال��ت��ي يجب

باصطيادها بنفسي .وأفضل سمكة التونة
بدأت رحلة جايسون بدوره في فيلم بايوتش

للغاية على الرغم من الجهد الشاق الذي أبذله

تماما .وإذا ك��ان لديك
أن تكون مناسبة لي
ً
بعض المالبس التي تُالئمك للغاية ،فال داعي

�ام��ا ،إل��ى جانب
ه��واي عندما ك��ان عمره  19ع� ً

في اصطيادها.

أن تدخرها لترتديها في المناسبات الخاصة.

أك���ون ف��ي غ��اي��ة االرت���ي���اح ع��ن��دم��ا أرت����دي تي

ويمكنك شراء المزيد من هذه المالبس بألوان

في المواسم األربعة األخيرة لسلسلة رونان

» هل التمارين الرياضية التي تمارسها

ستارجيت وأطلنتس .وكانت انطالقته القوية

ال تحتاج بالضرورة إلى التدريب في صالة

وخامات مختلفة لترتديها كل ي��وم .يمتلك
ك ً
ال منا أسلو ًبا يناسبه ،وأفضل طريقة تُز ّين

ليصبح أح��د أشهر نجوم هوليوود من خالل
ُ

األلعاب الرياضية؟

مظهرك هو أن ترتدي ما يناسبك ،لذلك عليك

تمثيل العديد من األدوار المميزة التي فاجأ بها

األمر ليس كذلك! فأنا أستيقظ في الخامسة

أن تُحافظ على أسلوبك وال تُغيره ألي سبب،

الجميع في أشهر األفالم مثل دور كال دروجو

صباحًا ألتدرب جد .لدي طفالن صغيران ،لذلك

وال تسمح ألي شخص بانتقاد ذوقك .وستكون

في سلسلة صراع العروش .وقد ص ّرح موموا

علي أن أستيقظ مبك ًرا .ولكنني أحب أن
ّ
أقوم بأعمالي كلها في الصباح ،فأنا ال أحب

أنيق بأسلوبك ال��خ��اص .ال أرت��دي الكثير من
اإلك��س��س��وارات ،وأعتمد على الوشم ليكون

تماماُ .يعرض اآلن لجايسون فيلم أكوامان،
ً

الخمول ،وعندما أستيقظ أركض فوق التلة،

اكسسواري الوحيد.

أيضا ل��دور بابا فوس في المسلسل
و ُيحضر ً
الدرامي المرتقب القادم سي.

وأمارس بعض التمارين ،وأجلس بعض الوقت

بأن مشاركته في صراع العروش غيرت حياته

» كيف تُحافظ على لياقة جسمك؟
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جدا في
فيلم كونان البربري .من الصعب ً

ش��ي��رت أس���ود م��ع بنطال جينز ،حتى على

أيضا
تجربته في مجال ع��رض األزي��اء ،وش��ارك ً
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عام  2010عندما تدربت على لعب دور بطولة

المضحك بالنسبة لي أن
ألرتب أفكاري .ومن ُ
ملك أتالنتس يشعر بأن السباحة مملة ،ألنني
أرى أنها مثل الذهاب إلى حلقة مفرغة ،لكنني
أفضل القيام بالتمرين في الهواء الطلق ،بدالً

سعيدا بدون
أتبع أسلوب حياة صحي ،وأعيش
ً
توتر .كما أنني أحب االنطالق ،وال أهوى المكوث

من االنخراط في نظام متكرر في صالة األلعاب

في األماكن المغلقة .أحب المشي في األماكن

أبدا أوزان قبل
الرياضية .في الواقع ،لم أرفع ً
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الصفحة المقابلة :الممثل في أدواره المختلفة; أقحم:
جيسون ماموا

مساحة
مثالية

خدمة الغرف

فندق سليب بوكس
موسكو ،روسيا
يقع فندق سليب بوكس في موسكو في مكان مريح للغاية
بالقرب من وسط مدينة موسكو ،ويعتمد في تشغيله
التكنولوجيا الثورية التي تحافظ على البيئة نظيفة وصحية.
إن فنادق سليب بوكس مصممة بشكل يناسب المستقبل،
ويمنح النزالء الدفئ والراحة في نفس الوقت.
1st Tverskaya-Yamskaya St., 27, Moscow, Russia
T: +7 495 989-41-04
www.sleepbox.com

أوربانبود مومباي

سيتي
سنتر

مومباي ،الهند
هو الفندق األول من نوعه في الهند ،وذو موقع مالئم
بالقرب من مطارات مومباي الدولية والمحلية ومحطة
مترو شاكاال .يتميز الفندق بمفهومه المستقبلي
وطابعه الحديث واألنيق .يهدف الفندق إلى تقديم خدمة
ضيافة فريدة من نوعها ،كما يوفر أماكن إقامة بديلة
وعملية وذكية.
Plot F-21, Andheri(East) Mumbai, India
T: +91 7400486116
www.theurbanpod.com

سليب أند فالي الونج
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

االنتقال إلى
المطار

يقع فندق سليب أند فالي الونج أمام بوابة  ،A1داخل
منطقة العبور  ،DXBتصميمه مستوحى من
التصميم االسكندنافي للراحة واألناقة والضرورة .على

مساحة مثالية

عكس اإلقامة العادية في الفندق لمدة ليلة واحدة أو
أكثر ،يعمل مكان اإلقامة على مفهوم الدفع بالساعة
مع أوقات محددة عند تسجيل الوصول  /المغادرة على
مدار الساعة.

استمتع باإلقامة في كبسوالت هذه الفنادق الفاخرة ذات المفهوم الجديد الذي
ُيوفر المساحة دون المساس باالسترخاء ووسائل الراحة.
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Dubai International Airport, UAE
T: +971 52 355 1477
www.sleepnfly.com
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1

طريقتان
الكتشاف
الحدائق
الترفيهية

دليل في
دقيقة

1

حديقة بوي دو
فوي ،فرنسا

ال تامبورادا ،إسبانيا

إحدى أكبر المنتزهات
الترفيهية التي تُركز
على مختلف الثقافات
والتقاليد من جميع
أنحاء العالم ،إلى جانب
اهتمامها بصناعة
التاريخ

2

حديقة هونج كونج
ديزني الند،
الصين
تُعتبر حديقة هونغ
كونغ ديزني الند
من األماكن الهامة
للغاية في سلسلة
منتجعات ديزني،
ويقدم فعاليات
ترفيهية للجميع
على مدار العام

تحت العدسة

إم نايت شياماالن
أخر األعمال –فاجأ المخرج األمريكي العالمي الشهير الجميع

طرائف –يشتهر

المشوق الذي يحمل عنوان “”Glassوهو تكملة
بطرح فيلمه ُ

شياماالن بترك رموز

فيلما مثي ًرا
أيضا
لفيلمه السابق “انقسام” .سيكون الفيلم ً
ً

تُشير إلى العديد من

يضم مجموعة من النجوم.

األلغاز الموجودة في
أفالمه مثل بيض عيد

أي من
االقتباس – أعتقد أن ٍ
كل منا عليه أن يسأل نفسه ٍ
الشخصيات أنت؟ هل أنت من النوع الذي يرى في حياته
إشارات ،أو يحدث له معجزات؟ أو يؤمن بوجود الحظ؟

الفصح الذي ُيجيب على
كثير من األسئلة الدائرة
داخل الحبكة الدرامية.

ُيعتبر هذا المهرجان
أكبر حدث في سان
سيباستيان ،حيث
يلتقي اآلالف من
قارعي الطبول
الذين يرتدون الزي
العسكري للقرن
التاسع عشر في
وسط المدينة
ويقومون بعدة
استعراضاتُ .يشجع
هذا المهرجان الجميع
على الرقص على
إيقاع الطبول ،ويمتد
لمدة  24ساعة
(في وقت متأخر من
مساء يوم  19إلى
نهاية مساء يوم
 )20وينتهي في
ساحة الدستور.

يوم في
التاريخ
 1يناير
1502

اختراع الحوامة
ذكرى اكتشاف
البرتغاليون مناطق
جديدة في خليج
غوانابارا على
ساحل أمريكا
الجنوبية ،وأطلقوا
عليها اسم ريو دي
جانيرو (نهر يناير).
تعد ريو دي جانيرو
ثاني أكبر مدينة
في البرازيل .تم
نقل المدينة إلى
موقع آمنًا على
تلة مرتفعة .عندما
حصلت البرازيل
على استقاللها في
عام  ،1889أصبحت
ريو عاصمة البالد.

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

تطبيق السفر

 12ساعة

وقفة في مدينة  :أنقرة
شاهد
الضريح

جرب
متحف الحضارات األناضولية

تذوق
ال جويا

استجم
مقاطعة كافاكليدير

يقع ضريح مصطفى

يعد متحف الحضارات

يبدو على هذا

كمال أتاتورك ،مؤسس

األناضولية الرائع بمثابة

المقهى الفاخر

توجه جنو ًبا نحو تونالي
حلمي كاديسي في

تركيا الحديثة ،في

مقدمة مثالية للنسيج

الموجود في قلب

كا-فاكليدر حيث يوجد

منطقة مرتفعة في

المعقد للماضي القديم

منطقة السفارات

الكثيرمن المتاجر المحلية

المدينة .يضم المجمع

في تركيا ،مع عروض فنية

الطابع الباريسي

وأسماء الشوارع الشهيرة،

أيضا المتاحف وساحة
ً

منسقة بشكل جميل تضم

مثل كثير من

يمكن أن تأخذ المترو إلى

الفناء العامة.

قطعا أثرية رائعة.
ً

الزبائن.

مول أنكا.

App in the Air

يتيح لك التطبيق
App in the Air
التحقق من حالة الرحلة
لكن على أربع مراحل:
تسجيل الوصول،
الصعود ،اإلقالع ،والهبوط.
ما يميز هذا التطبيق هو
ً
“مخططا زمن ًيا”
أنه يعرض
لهذه الخطوات لتتمكن
من النزول في الفندق في
الوقت المحدد أو الذهاب
إلى وجهتك دون تأخير.

البرق البركاني
البرق البركاني هو ظاهرة طبيعية وغامضة للغاية ،وقد تمت
تقريبا .عادة ما يطلق على هذه
مشاهدتها في  200بركان
ً
لوث ،وهذه الظاهرة هي إحدى الظواهر
الم ِّ
الظاهرة ،باسم البرق ُ
النادرة التي لم يتم رصدها على نطاق واسع بسبب الظروف
المعاكسة لحدوثها .يكثر شيوع هذه الظاهرة بسبب الكهرباء
الساكنة الناجمة عن االحتكاك بين جزيئات الرماد والصخور
الناتجة عن الغيوم قبل اندالع البركان.
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شاركونا بصور من رحلتكم على  #AirArabiaأو بإرسالها برسالة مباشرة
على  @airarabiagroupوسنقوم بدورنا بنشرها

القراءة
سيطرح هولي بالك
مؤلف كتاب “الملك
الشرير” ،والكتاب
األكثر مبيعا “سجالت
سبايدرويك” الكتاب
الثالث لسلسلة
' .'Folk of the Air

سيطرح ألبوم االستوديو التاسع القادم لفرقة باك ستريت بويز،
المقرر إصداره في  25يناير  ،2019بالتعاون مع شركة تسجيالت
 .RCAقالت الفرقة إنها طرحت أغاني األلبوم وحددت األغنية التي
ستتصدر األلبوم.
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جدول
الفعاليات

من  10يناير

مهرجان مسقط

 27 – 14يناير

تشوبي ميال

 23يناير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

 7يناير

عيد الميالد على التقويم الروسي

المكان :مسقطُ ،عمان
ُيعد مهرجان مسقط من أبرز أحداث العاصمة ،حيث
العمانية
يتميز بألعاب نارية ليلية ،ونسخة “حية” للقرية ُ
مع عروض حرفية ،ومعارض ورقص تقليدي.
www.omantourism.gov.om

المكان :روسيا
يحتفل الشعب الروسي بعيد الميالد بطريقة مختلفة جدًا ُيطلق
عليها “عيد الميالد األرثوذكسي”.فبعد سقوط الشيوعية  ،تعيد
الثقافة الروسية اكتشاف جذورها بإحياء تقاليد مختلفة.
www.russiatourism.ru

المكان :القاهرة ،مصر
سيحتفل المهرجان هذا العام باليوبيل الذهبي،
ويستضيف جامعة الدول العربية كضيف شرف .يعتبر
معرض القاهرة الدولي للكتاب أقدم وأكبر معرض للكتاب
في المنطقة ويجذب آالف الزوار كل عام.
www.cairobookfair.org.eg

المكان :دكا ،بنغالديش
هذا هو أكبر مهرجان للتصوير الفوتوغرافي في آسيا وينظمه معرض
 DRIKفي دكا .أصبح هذا الحدث منذ تأسيسه في عام  ،2000الحدث
الفوتوغرافي األكثر أهمية في المنطقة ،وأول حدث بينالي منتظم ،ومن
أشهر الفعاليات اآلسيوية.
www.chobimela.org

 15يناير

 10يناير

ماجي مغاهي سانكرانت

 25 – 21يناير

مهرجان جايبور األدبي

مهرجان مجوهرات اللؤلؤ

 25 – 8يناير

مهرجان القرين الثقافي

المكان :الكويت
يقال إن هذا المهرجان من أكبر الفعاليات الثقافية في الكويت ،ويهدف
إلى دعم الفنانين المحليين والدوليين في مجاالت الفنون والثقافة.
عروضا مسرحية وحفالت
ستُ قام في الدورة الخامسة والعشرون
ً
موسيقية وأفالم بين من بين المعارض األخرى من جميع أنحاء العالم.
www.nccal.gov.kw

المكان :مملكة البحرين
يحتفل المهرجان بافتتاح مركز الزوار الثاني في مدينة
المح َّرق .تعرض المعارض الخاصة االختيار االستثنائي
لمجوهرات اللؤلؤ من مختلف األشكال.
www.visitbahrain.bh
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المكان :جايبور ،الهند
تحول هذا المهرجان على مدى بضعة عقود إلى
ظاهرة أدبية عالمية استضافت أكثر من 2000
متحدث ،ورحب بأكثر من مليون زائر من محبي
الكتب من جميع أنحاء الهند والعالم.
www.jaipurliteraturefestival.org

المكان :نيبال
يتم االحتفال بمغاهي سانكرانتي في اليوم األول
من شهر ماغه .يحتفل الشعب النيبالي بالمهرجان
كإشارة إلى أطول وأدفئ أيام هذا الشهر مقارنتًا
ببرودة شهر بوش في التقويم النيبالي.
www.welcomenepal.com
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القائمة المختصرة

١

\\
\\
\\
\\

ليلة رأس السنة في موسكو-روسيا

٢

األلعاب النارية الرائعة تضيء ساحة الكرملين في منتصف الليل
ويعتقد أن السنة الجديدة األولى
احتفل بها البابليون في عام 2000
قبل الميالد.

وي��م��ك��ن أي��ض��ا أن ت��ش��اه��د األل��ع��اب
ال��ن��اري��ة ال��ج��م��ي��ل��ة م���ن ض��ف��اف نهر
موسكفا.

٣

“أول��د الن��غ س��ي��ن” ،أغنية ليلة رأس
ال��س��ن��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ت��ع��ن��ي “األي���ام
الماضية”.

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

 8التقويم
تأكد من كل ما
سيحدث في هذا الشهر.

 30كنز روسي
في محاولة للبحث عن الجوهر
الحقيقي لعصر القيصر  ،توجه إلى
نوفوسيبيرسك!

 10لقطات
صور ونصائح وحقائق عن
السفر ،والناس ،والتاريخ،
واألحداث.
12خدمة الغرف
استمتع بإقامة ال تُنسى
في فنادق الكبسوالت
هذه.

 48 18ساعة في بينتوتا
بينتوتا وصفت بجدارة على أنها جزيرة
الفردوس
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

 24في قلب كينيا
ماليندي هي بلدة بعيدة عن الساحل
الغربي لكينيا

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

All masks are 100% Natural

Cold Pressed

Dermatologist Tested

Clinically tested

Vegan

Cruelty free

Gluten Free

Phthalates Free

 14مقابلة
يتحدث جيسون موموا عن
مسيرته
العمانية
 36جنة البخور ُ
هذه المدينة العمانية
لديها العديد من عوامل
الجذب التي تستحق
االستكشاف
 41األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث
في العربية للطيران

world’s leading
content marketing
company

We offer 360o
service across multiple
distribution platforms

01.

content
strategy
maxposuremedia.com

02.

content
creation &
distribution

03.

content
monetization

04.

results &
analysis

| info@maxposuremedia.com

USA I Singapore I Thailand I Malaysia I Bangladesh I India I UAE I Bahrain

 48ساعة في بينتوتا
بينتوتا من اجمل االماكن السياحية في سريالنكا
تشتهر بشواطئها وطبيعتها الساحرة والعديد
من المعالم واالنشطة الترفيهية
كنز روسي
فإذا كنت ترغب في رؤية امتزاج الجمال والرقي
مع الهدوء فال تنس أن تضع هذه المدينة الرائعة
ضمن خطتك السياحية عند زيارة روسيا
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