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Dear Readers,

This month, we take you through illuminated stone 

mansions, magnificent structures and tree-lined streets in 

Baku (page 20), the capital of Azerbaijan. On page 26 we 

visit the Aegean port of Izmir (page 20) in Turkey, which 

for centuries has been home to people from diverse 

cultures and traditions. We also go to Goa (page 32) 

in India, to explore a kaleidoscopic blend of Indian and 

Portuguese cultures, sweetened with sun, sea, sand and 

food. We head to Salalah (page 38), the beautiful capital 

of the Dhofar governorate in Oman, to visit the famed 

archaeological sites and shopping havens that pull in 

numerous tourists. 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!

7375_Et_InFlight Roaming_Nawras_20.5x26cm.indd   1 7/15/18   12:05 PM
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The festival will be held at the 
Brateevsky Cascade Park 
in Moscow

This year, teams are from eight 
countries including Austria, Great 
Britain and Slovakia

Participating teams will compete 
for the top three spots, to be 
judged by referees

rosteC iNterNAtioNAL fireworks festivAL, mosCow, russiA

1 2 3
This is a festival of fireworks and pyrotechnical art that takes place every summer in the Russian capital

the short List



eveNts 
CALeNdAr

Where: Byblos, 
Lebanon
This festival brings 

together some of 

the world’s greatest 

musicians. This year, 

popular EDM duo 

The Chainsmokers 

will kick-start the 

festivities.

www.byblosfestival.
org

Where: Colombo, sri Lanka
Bike enthusiasts across the country attend this event 

showcasing the latest models and ground-breaking 

developments in the two-wheeler industry.  

www.cems-bikeshow.com

August 1 – 24

Byblos International Festival

August 2 – 5

Colombo International  
Bike Show 2018 

airarabia.com
12

airarabia.com
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eveNts

Where: Bodrum, Turkey
To be held at the magnificent Bodrum Castle, it 

will showcase performances from several countries 

including Istanbul, Cuba and Russia.

www.bodrumballetfestival.gov.tr

till August 12

International Bodrum Ballet Festival

August 10 - 17

Sarajevo Film Festival 

Where: sarajevo, Bosnia and Herzegovina
In its 24th edition this year, this film festival will 

open with a screening of Polish director Pawel 

Pawlikowski’s latest movie Cold War.

www.sff.ba

Where: amman, Jordan
Renowned international artistes such as Tom 

Jones, Tom Odell and Emel Mathlouthi will 

regale the audience at this music festival, to be 

held at the Amman Citadel.

www.friendsofjordanfestivals.com

till August 8

Jordan Festival
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Where: abu Dhabi, the uaE
This cultural festival brings folk performances 

from all over the world as well as the local 

Ayallah (Emirati) dance. Four performances are 

scheduled per day.

www.visitabudhabi.ae

till August 13

Around the World festival
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Where: Marche, Italy
Held in the Marche region of the country, this 

year’s festivities will include popular opera such as 

Traviata, The Magic Flute and The Elixir of Love.

www.sferisterio.it

till August 12

Macerata Opera Festival
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Where: st. petersburg, russia
This motorcycle festival is visited by thou-

sands from around the world. In 2018, it will 

take place at the Ostrovsky Square.

www.harleydays.ru

August 2-5

 St. Petersburg Harley Days
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sNApshot

12 hours

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

This is considered to 

be one of Europe’s 

best-preserved moat 

castles. Legends 

suggest that the 

castle was built on 

an oak foundation.

1

Overlooking the river 

Po just outside of 

Turin, this castle was 

built in the Middle 

Ages for defensive 

purposes and served 

as a residence of the 

Royal House of Savoy.

2
CASTLE OF MOn-

CALIERI, ITALy

1
MINUTE

GUIDE TO
nORTHERn LIGHTS

EGESkOv CASTLE, 
DEnMARk

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

Focus on

2 Ways
to explore  

Glowworm Caves, 
New Zealand
The Waitomo Caves in new Zealand are illuminated by 
thousands of glowworms, which transport a visitor to a 
whole new world. These glowworms are the larvae of a 
species of gnat called Arachnocampa luminosa, which is 
found only in this country. The bioluminescent tail of the 
glowworm radiates light when the chemicals produced 
by the glowworm react with oxygen.

Day IN 
HIsTORy

August 3, 
1492

COLuMBuS’ 
HISTORIC vOyAGE

TravEL app

THE rEaD

ThE QUOTE – “I started acting as a hobby 

when I was nine years old, because it was 

fun and I could get out of school.”

TrIVIa – Kunis has 

heterochromia - one 

of her eyes is brown 

and the other, hazel 

green. She had 

uveitis that caused 

temporary blindness 

in one of her eyes, 

which was corrected 

with surgery.

Mila Kunis

Medieval 
castles

The Northern Lights 

or Aurora Borealis, is 

one of the few natural 

phenomena in the 

world that capture 

the imagination 

like no other. These 

lights appear on 

dark nights at high-

altitude locations 

in the latter part of 

the year. Gazers can 

witness anything from 

an ethereal green 

glow on the horizon 

to pulsating scarlet 

streaks across the 

sky. One can view this 

spectacles in countries 

across Scandinavia, 

Canada, Alaska, 

Russia, Norway and 

even Scotland.

In 1492, Italian 

explorer Christo-

pher Columbus 

started his voyage 

across the Atlantic 

Ocean. He believed 

that since the world 

is round, he could 

sail west to reach 

“the east” (India 

and China). With 

a crew of 90 men 

and three ships — 

the niña, Pinta, and 

Santa Maria — he 

left from Palos de la 

Frontera, Spain and 

reached present-

day Bahamas in 

61 days.

CalConvert

This handy two-

in-one app - an 

advanced scientific 

calculator and 

currency convertor - 

is just what you need 

when you set out on 

your next trip to a 

foreign destination. 

The app supports 24 

languages and over 

150 currencies. 

MUSIC PLAYLIST  Releasing on August 17, Be the Cowboy is 

a new album by Japanese-American singer-songwriter Mitski, 

with the music label Dead Oceans. The artiste launched two 

songs from the album earlier this year - “Geyser” in May and 

“Nobody” in June.

NEW RELEASE – Kunis stars in The Spy 

Who Dumped Me, an action comedy film. Her 

character Audrey finds herself entangled in 

an international controversy when her best 

friend’s ex-boyfriend turns out to be a spy.

Booker Prize-
winning author 

Pat Barker 
brings “The 
Silence of 

the Girls”, on 
August 30.

City Stopover: Sharjah
SEE

Sharjah Maritime 

Museum

Learn about the sea’s 

seminal role in the 

history of Sharjah at 

this museum, among 

whose exhibits are 

traditional wooden 

seafaring dhows.

EXPERIEnCE 

Eye of the Emirates

Offering you a 

spectacular view of 

the entire city as well 

as parts of Dubai, 

this features 42 air-

conditioned cabins 

and takes you to a  

height of 60 m. 

eAt 

Machbous

A traditional meat 

and rice preparation, 

this delectable dish 

comes seasoned with 

signature Arabic spices 

and also uses onions, 

tomatoes and dried 

lemon. 

SHOP 

Sharjah Central Souk

From Oriental 

carpets and tropical 

fruits to precious 

stones and jewellery, 

indulge in some 

serious retail therapy 

at the 600 eclectic 

shops here!
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Mystery 
suite

The author’s 
view

RAdiSSon SonyA HoTEl

ST PETERSBuRG, RuSSIA

Located in Liteyny Prospekt, this refined boutique hotel is 

inspired by Fyodor Dostoyevsky’s famous novel, Crime and 

Punishment. The interior design draws inspiration from the 

novel’s theme, with corridor signages designed to resemble 

spines of old books and carpets that quote the initial 

passages of the novel in both English 

and Russian.

5/19, Liteyny pr., 191187 St Petersburg Russia 

T: + 7 812 406 00 00

www.radissonblu.com

SofiTEl lEGEnd old CATARACT ASwAn

ASWAn, EGyPT

This majestic hotel is where Agatha Christie wrote 

one of her most famous novels - Death on the nile. 

Sitting pretty on a pink granite cliff overlooking 

the Nile, the world’s longest river, the property still 

houses the suite where the author penned most 

of the book. Step into this hotel and travel back in 

time to an elegant era of Moorish domes, Byzantine 

arches and exquisite Persian carpets. 

Abtal El Tahir Street, Aswan, Egypt  

T: (+20)10/22229071

www.sofitel.accorhotels.com

room serviCe

lIterAry StOPOverS
Satiate your love for the written word and a few of the world’s greatest 
literary figures when you check into these hotels

GEoRGiAn HouSE HoTEl

LOnDOn, THE uk

Enter the world of Harry Potter at the Wizard 

Chambers, hidden behind a bookcase door on 

the lower ground floor of this 19th-century hotel. 

Here, each room features details from the harry 

Potter books such as stained glass windows, 

stone walls, archways, trunks, cauldrons, four-

poster beds hung with velvet curtains, wood-

burning stoves and several other interesting 

artefacts.

35 - 39 St George’s Drive, London SW1v 4DG  

T: +44 (0)2 07 834 1438

www.georgianhousehotel.co.uk

Chamber 
of secrets



iNterview

A sculpture, for Helaine Blumenfeld, 

is not just about observation or 

narrative. It is about experience and 

knowledge. She derives inspiration 

from real-life instances and what is 

happening in the world around her, a 

trait that she imbibed while studying 

under famous Russian Cubist sculptor 

Ossip Zadkine in Paris.

» What inspired you to change your 

career from a professor to an artist?

As a child I had dreams that I could 

not communicate because the words I 

used seemed inadequate. I, therefore, 

studied languages in hopes of finding 

words that could express my unique 

vision. On discovering sculpture, 

which was tactile, tangible and visually 

complex, I felt I had finally found a 

language that I could use to translate 

my dreams. Cycladic sculptures 

inspired me, as they seemed to evoke 

humanity and individuality in a way 

that surpassed language. 

» as a sculptor, what material do you 

like to work with the most? 

I begin every sculpture in clay. It is 

malleable, translates my emotions, 

allows me to work directly from my 

psyche and offers no resistance. The 

next stage of my work is refining a 

plaster model of the original clay. 

Eventually, the choice is between 

marble and bronze. If I want to 

emphasise the spiritual qualities of 

the piece, I create it in marble. But if it 

is the power of the piece that is more 

important, I cast it in bronze.

» What difference does art in public 

places make in the lives of people?

I believe public art is a way of 

introducing someone to the amazing 

experience of being a part of 

something beautiful. It can impart a 

sense of order, can elevate the spirit 

and can provide access to a larger 

world than can be experienced in 

daily life. It creates a sense of shared 

history and generates a sense of 

community identity.

» You encourage viewers to feel your 

works. Why?

I had an exhibition in New york early 

in my career, which was attended by 

a group of visually impaired visitors, 

who explored the works through 

their hands. I was touched by their 

heartfelt appreciation afterwards. 

Ever since, I have always insisted 

that people be allowed to touch my 

sculptures when they are exhibited. 

The experience of touch opens up an 

emotional dialogue with the viewer 

and allows the spiritual message to 

enhance the visual. It was clear to 

me that the tactile aesthetic was as 

important as the visual, if not even 

more, in understanding my work.

» Tell us about your latest exhibition 

at the historic Ely Cathedral, the uK.

The fact that this 900-year-old 

cathedral is hosting my exhibition is 

a matter of honour for me. Titled Tree 

of Life, it will showcase sculptures 

that speak about possibilities and 

hope, about renewal and spiritual 

aspirations. It is a symbol of healing 

and replenishing. The exhibition 

will also feature some of my other 

sculptural works such as Destiny 

I, Destiny II, Metamorphosis and 

Exodus. 

Inset: Helaine Blumenfeld; Opposite 
page: A collection of sculptures by 
the artist

CASt IN ClAy 
Sculptor Helaine Blumenfeld believes that tactile experiences of her 

works open up an emotional dialogue with the viewer
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Puppet master Rezo Gabriadze 
built the tower during the 
renovation of the theatre

Every hour, an angel appears on 
the top and strikes the bell with 
a hammer

Twice a day, below the clock, 
a screen opens to display a 
puppet show

CLoCk tower, tBiLisi, GeorGiA

1 2 3
Situated outside the Gabriadze puppet theatre, this is among Old Tbilisi’s most emblematic structures

destiNAtioNs



airarabia.com airarabia.com
22 23

esCApe
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Baku, the capital of Azerbaijan and the largest city along the
Caspian Sea, offers much more than just waterfront attractions

DOWN UNDer
The land
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EscapE

Australia may be the land located 

“under” the continent of Asia – hence, 

the nickname “down under” – but Baku 

too could lay claim to that moniker. 

Why’s that, you ask? Well, because the 

Azerbaijanian capital lies below sea 

level! yes – you read that right. At an 

elevation of 28 m (92 ft) below sea level, 

it is the lowest-lying national capital in 

the world and also the largest city in 

the world located below sea level.

The location could not possibly 

be more stunning: lying right along 

the Caspian Sea, Baku offers an 

absolutely beautiful waterfront, with 

views that are a treat to the senses. 

Even the Baku Seaside Boulevard has 

notched up a significant milestone: 

at a total length of 25 kilometres, the 

boulevard is considered to be one of 

the longest promenades on the planet. 

Its construction originally started back 

in 1909, and it was reconstructed and 

thoroughly modernised in 2009, as a 

mark of its centennial anniversary. And 

the Baku Boulevard is not just about 

the clichéd strollers, expansive green 

areas, park benches to laze around 

on, or the waves of the sea lapping 

the shore. It in fact has a number of 

interesting buildings: there is a 75 

metre high parachute jump tower, 

there is the new Carpet Museum that 

has been built in the shape of a rolled-

airarabia.com
25

Opening page: Baku skyline; Opposite 
page: The Heydar Aliyev Center; This 
page left: The Carpet Museum; This page 
right: The Palace of Happiness

5,600 miniature books published in 66 

countries around the world, amassed 

over a period of three decades by 

Zarifa Salahova, the creator of the 

museum. Its wealth of miniature books 

has been recognised with a spot in the 

Guinness Book of World Records, as 

the museum with the largest number of 

miniature books.

The Old City itself is quite the manna 

if you love to learn about the past. years 

ago, its narrow, stone alleyways would 

fox its enemies no end, serving as a 

stone trap of sorts where enemy troops 

would often get lost. The network of 

alleys thus is a labyrinth, combined 

with the triple row of fortress walls, the 

Maiden Tower and other fortification 

facilities that together make for a 

defensive structure. The Old City was 

first built on a site inhabited since 

the Palaeolithic period, and it shows 

evidence of Zoroastrian, Sasanian, 

Arabic, Persian, Shirvani, Ottoman, and 

Russian presence over the years. It was 

recognised by UNESCO in the year 

2000 as part of the UNESCO World 

Heritage List. Icheri Sheher, the Inner 

City, still has most of its 12th-century 

walls standing intact, and enclosing 

some stunning structures like the 15th 

century Shirvanshah’s Palace, truly a 

pearl of Azerbaijanian architecture, 

and  the 12th-century Maiden Tower 

(Giz Galasy), which was built over 

older structures dating from the 7th to 

6th centuries BC. Walking through the 

place is effectively like stepping into 

a time machine that takes you back a 

number of years!

up carpet, there is the International 

Mugham (Azerbaijani national music) 

Centre, and you can also partake of 

a Venice experience, courtesy the 

charming “Baku Venice” waterway and 

canal complex where you have the 

chance to ride in a gondola.

For history lovers, Baku has much to 

offer. you could start with the Museum 

of Miniature Books, located right within 

the Old City. This is home to a unique 

and truly impressive collection of over 

Baku is the largest city in  
the world located below  

sea level
WHAt tO eAt
• There is a sumptuous 

variety of local cuisine to 
be tried. Check out any of 
the traditional eateries for 
a serving of local dishes 
(soup, chicken and more), 
all of which are served with 
fresh spices and herbs 
as well as freshly-baked 
bread.

• Stalls and open markets 
across the city sell some 
lip-smacking street food 
– think roasted chestnuts 
and some sips of Azeri 
coffee, as you sit at the 
promenade and listen to 
lapping waves.

• There is some nice tea 
too that you can have 
in the city, at numerous 
places. The locals tell you 
why certain varieties are 
considered better to be 
consumed at certain times 
of the day only.
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Baku offers numerous architectural 

marvels. Check out the building 

allocated to the Baku Marionette 

Theatre, a theatrical genre whose 

complexity makes it uncommon; yet, 

it is popular across the world. Director 

and artist Tarlan Gorchu, in the late 

1980s, presented the first performance 

in Azerbaijan using marionette puppets. 

M Magomayev Street in the Old City 

is home to the current building, a 

19th century, neo-classical structure 

allocated to allow this genre of theatre 

to expand its activities.

you must also visit the Heydar 

Aliyev Center that, since its opening in 

2012, has been hailed as a spectacle 

of engineering. And it is no false 

praise: the shape of the building is a 

flowy surface, almost like a signature, 

from which sections and curves 

veer off in all directions. This gives 

This page left: Exhibits at the Carpet 
Museum; This page right: Figure of a 
fairy tale character in the old town

views. Over 10,000 LEDs dot their 

exterior, and when these are switched 

on as the sun goes down, the tower trio 

transforms into a magnificent sight.

As you wind down your trip to 

Baku, experience yet another of its 

charming epithets. The capital city 

is known as the City of Winds too, 

courtesy its strong winds, which you 

can experience in detail through a 

walk on the waterfront. Stroll through 

the immaculately-maintained gardens 

amidst the pleasant breeze blowing 

through. Look back at the stunning 

high-rises dotting the cityscape, as you 

make your plans for a return trip! 

AIR ARABIA opeRAtes 
14 flIghts A week 
fRom shARjAh 
to BAku

it a simultaneous feeling of stillness 

and movement – clearly, its creator, 

the late Zaha Hadid, did a fabulous 

job designing this complex, not just 

for its smooth surfaces but also for 

the pleasing feel of movement and 

openness. There is a fee for admission, 

but it is more than worth it once you 

get to admire the beautiful displays, 

comprising exhibits on the history of 

the country, pretty, handmade dolls, 

and presidential cars.

Wrap up the architectural sojourn 

with yet another stunning Baku 

landmark: the Flame Towers, located 

on a hill overlooking the Baku Bay and 

the old city centre. Rising to  a height 

of nearly 800 feet, these are among 

the tallest skyscrapers in the country. 

The tallest of these is the 39-storey 

residential tower that accommodates  

130 luxury apartments with stunning 
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Izmir treads a fine line between being a tourist attraction
and a traveller’s paradise with great grace and finesse

GOlDeN SUN
teXt BY diANA dANieLLe

Under the



airarabia.com airarabia.com
30 31

My act of soaking in the culture of any 

city usually begins by throwing myself 

into a crowd of unfamiliar faces. In 

Turkey’s third-largest city Izmir, there 

was no dearth of such places. Famous 

for its markets, Izmir did not need my 

traveller’s radar to find a crowded place. 

you turn east, west, north or south, and 

a maze of stalls greets you at every 5-10 

kilometres.

My first choice of such a place was the 

Kemaralti market. As a golden rule for 

travelling, I have always made it a point 

to go to smaller cities across Europe 

and Asia rather than the popular ones 

bustling with people that offer a touristic 

interpretation of the city’s history and 

art. Izmir is unlike Ankara or Istanbul. It 

is small with a comparatively smaller 

population of around four million and 

its sense of untainted history steeped in 

the local culture. The Kemaralti market 

by far is one of the largest in the city. It 

was also the second market I was visiting 

after the adorable Saturday market at 

at the intricate carvings at the Hisar 

mosque, ran my fingers along the walls 

of the Church of St Polycarp, soaking 

in the history of the ages whilst the 

tourist guide rambled on, unintelligibly. 

The museum offered me a sense of 

modernity, enough to familiarise my 

modest sensibilities with the ways of 

Turkey and its place in the old and the 

new world. But all this is touristy. It is 

something that people do whenever 

they visit a new land searching for 

comfort stories that can be re-narrated 

to their own familiar worlds. 

As I said, Izmir offered them both. 

And for a moderately daredevil traveller 

it offers the perfect combination of 

the above. Searching for the same, 

Opening page: Coastal cityscape with 
modern buildings; This page: The Library 
of Celsus; Opposite page top: The Clock 
Tower; Opposite page bottom: Sevgi Road 
is a popular street for booksellers

disCover

Ödemi, a 110-year-old fairytale land that 

sold souvenirs and fabrics and delicate 

embroideries that boasted of extensive 

needlework. 

Standing in the middle of the bustling 

street trying hard not to get elbowed by 

other tourists and vendors, I marvelled 

at the delicacies that the place offered. 

Izmir, which is an important cog in the 

Slow Food movement that was born in 

Italy in 1989, justifies the tagline of being 

a food lover’s paradise. I spent the day 

at Kemaralti haggling with shopkeepers 

about their cheese and butters and 

trying to not get fleeced by stores selling 

embroidered ponchos. Kemaralti on the 

whole left me with a feeling of being 

more of a traveller and less of a tourist. 

But that is what Izmir and its markets 

do to people. It takes them away from 

their comfort zone and makes them 

travellers ready to learn and explore. As 

a tourist, I had visited the Izmir Museum 

of History and Art, the Hisar Mosque and 

the Church of St Polycarp. I marvelled 

tHINGS tO KNOW
• The Turks are very hospitable, 

and you may receive a few 
invitations to dine or drink 
çay (tea) together.

• Turks give value to showing 
respect; thus, when you meet 
people, be sure to shake 
hands with all – men and 
women.

• Get vaccinations four to eight 
weeks before departure, 
and ask for an International 
Certificate of Vaccination 
or Prophylaxis (ICVP or 
‘yellow card’), listing all the 
vaccinations you’ve received.

• Turkish doctors typically 
expect patients to pay 
in cash. Check with your 
insurance provider if they will 
reimburse you for overseas 
health expenditures or pay 
providers directly.
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GettING ArOUND
• Izmir has a cycle-share hiring 

scheme called Bisim, and 
there are over 20 docking 
stations, most of which are 
located along the seafront 
and kordon.

• Izdeniz operates regular 
ferry services from Konak to 
Karsıyaka and Bostanlı on 
the opposite side of the bay, 
and less frequent services to 
the same destinations from 
Pasaport and Alsancak.

• Buses are operated by 
ESHOT, a bus service in 
the city. The main local bus 
terminal is at Konak, close to 
the metro.

• Many international car-hire 
franchises have 24-hour 
desks at the airport itself, with 
some having their own offices 
in the city.

disCover

Opposite page top: A view of Cesme, a 
resort town; Opposite page bottom: The 
Sirince village; This page: Colourful 
boats on the coast

museums offered a modest sensibility 

of the place that Izmir occupied in the 

modern and the old world. 

The bedesten or warehouses are 

iconic structures that have been a 

mainstay of the erstwhile Ottoman 

empire. These are fascinating pieces of 

history that have transcended the very 

fabric of time. Kizlaragasi Hani is one of 

these warehouses, almost similar in its 

construction style to the Inner Bedesten 

in Istanbul’s Grand Bazaar. At Kizlaragasi 

Hani, I walked about the place trying to 

blend into the local sensibilities wearing a 

Turkish neck scarf and the embroidered 

poncho I picked up from the market in 

Kemaralti. It was interesting to discover 

that the place is still home to items from 

the Silk Road of China.

The importance of the Slow Food 

Movement fully dawned upon me 

when I visited Havra Sokagi, the street 

that doubles up as a bazaar catering 

exclusively to produce-linked stalls. I 

took a liking for the local sweet Helva 

(made with sesame seeds), amongst 

others. The fresh melons served in 

little bowls neatly diced were a perfect 

accompaniment to the same. I spent 

the day walking around the many 

synagogues in the area, just soaking 

in the atmosphere and experience. I 

refrained from being an annoying tourist 

asking for more information; instead, as a 

traveller, I chose to understand the many 

facets of Izmir my own way. 

And that is how Izmir will always be: 

offering travellers and tourists a chance 

to write their own stories.  

The Kordon (promenade) 
is an iconic seafront 

in Izmir
my next port of interest was Kordon 

(promenade), the city’s iconic seafront. 

It stretches from Cumhuriyet Meydani 

to Alsancak in the north and from Konak 

Pier to Konak Meydani in the south. It 

has everything for both tourists and 

travellers. Grassed bicycle and walking 

paths, bars and cafes and local and 

international cuisine restaurants. I spent 

both my evenings that weekend first idly 

walking along the marina, and the next 

evening sampling some of the delightful 

local cuisine and their famous cheese- 

and butter-infused pastries. This was 

interspersed by cycling along the well-

worn paths and making a quick stop at 

the Ataturk Museum, which like all other 

AIR ARABIA hAs thRee 
weekly flIghts fRom 
shARjAh to IzmIR
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teXt BY GustAsp ANd Jeroo irANi

One of the 
original heritage 
hotels in 
Fontainhas, 

this beautiful 
19th-century 
mansion has 12 
lovely rooms 

in the original 
structure, along 
with newer 
rooms with 
modern touches 
to go with four-
poster beds, 
colonial furniture 
and artworks.

A great place 
if you love 
backpacking, 
this lies close 
to the central 
crossroads of 

Anjuna. It has  
four- and six-bed 
dorms along with 
a few private 
rooms. Lockers, 
free Wi-Fi, good 

communal areas, 
a well-equipped 
kitchen and a 
sociable cafe-bar 
are on offer for 
guests, along 
with a laid-back 
vibe and resident 
pet dogs.

PAnjiM inn

REd dooR HoSTEl

48 hours
in Goa

eXpLore

WHere tO StAy

The former Portuguese colony is a beach-
hopping paradise that also entices visitors with 

vast reserves of glorious history

Goa lingers in memory like a dream that refuses to fade away. We feel 

suffused by the colours, sights and fragrance of the former Portuguese 

colony, on India’s west coast, even after we are back home. Spun-sugar 

beaches lapped by a sea as blue as a kingfisher’s wing; the fugitive whiff of 

freshly-baked bread from a rough-and-tumble local bakery; a white-washed 

church back-dropped by glistening green paddy fields or a cross rising like 

a prayer against a cloudless blue sky… Goa entices with visions of peace and 

plenty; of a place that’s comfortable in its own skin.

Throw in the susegad (laid-back) temperament of the locals, the lilt of 

music and the riffs of guitars spilling out of traditional Goan homes in the 

state capital of Panaji and a cuisine that is a delectable mix of Portuguese and 

Indian, and you have the recipe for a perfect vacation. 
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eXpLore
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page bottom: A bridge at Paolem beach

Ditch the beach and head out to Old 

Goa on the Mandovi river, the former 

Portuguese capital, once dubbed the 

Rome of the East. This historic pile, 

dating to 1510, had a spectacular rise 

under the Portuguese, serving as their 

capital till the 18th century. Today, 

Old Goa is dotted with ethereal white-

washed churches, convents and 

cathedrals and continues to resonate 

with its former grandeur.

Start at the Basilica of Bom Jesus, 

which houses the remains of St Francis 

Xavier, the Apostle of the Indies; the vast 

Se Cathedral, the largest church in Asia; 

the lovely little church of St Francis of 

Assisi; Church of St Cajetan with echoes 

of St Peters in Rome and much more. 

On Holy Hill nearby rise the haunting 

ruins of the once-splendid Monastery of 

St Augustine.

Break off for lunch and head to 

Fontainhas, the Latin heart of Panaji. 

The Portuguese left Goa in 1961; their 

influence, though, did not, and it in 

fact intensified in Fontainhas.  Wafted 

by nostalgia for a past long gone, 

Fontainhas lies in the heart of the state 

capital, at the foot of Altinho, a tony 

hilltop neighbourhood. Here, get a taste 

of the succulent Portuguese culinary 

legacy in eateries like Viva Panjim, 

located in a vintage Goan house with 

a few tables in the noodle-thin alley 

outside. Or opt for Venite, a former 

hippy hang-out where the sizzling day’s 

catch takes centre stage.

After lunch, explore Fontainhas 

and if you are lucky, you may hear a 

mournful fado, a Portuguese genre of 

music, floating out of an oyster-shell-

bordered window or listen to a muscular 

tenor belting out an Italian opera. Shop 

for cashews in Panaji, walk along the 

languid Mandovi river and feel the 

pulse of a city that accommodates the 

present without rejecting the past.

Wind down at any of Goa’s beaches – 

in the north for a happening evening or 

to the south for a tranquil one. Take in 

oceanic vistas and watch the sun set in a 

glorious flood of colours. Later, nurse a 

tall drink at a beachside eatery or shack, 

followed by dinner under the stars.

dAY 1
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Savour a leisurely breakfast at a 

picturesque venue like the Dunes 

restaurant (a souped-up shack, really) 

in the sandy paradise of  Mandrem 

in the north, or munch a hot almond 

croissant at Baba Au Rhum nestled 

amidst paddy fields on a quiet back 

road in Anjuna. Or kick back in the 

courtyard café of Sunaparanta, Goa’s 

centre for the Arts and premier cultural 

venue, which has played host to some 

of the who’s who of the art world. 

Located in the picturesque Altinho Hills 

of Panaji, the centre unravels in a quaint 

vintage home and showcases the work 

of Indian and international artists, holds 

literature festivals and screens films.

After imbibing some culture, go 

beach-hopping – feel the frenetic 

pulse of Calangute and Baga beaches 

in the north; Anjuna, original hippy 

haven now hosts a flea market on 

Wednesdays while further up north 

dAY 2

the past and imagine a Portuguese 

grandee and an aristocratic Dona 

Maria or a fidalgo, a swashbuckling 

adventurer, stepping out of a lovely 

villa with wrap-around verandahs, 

fronted by flowering gardens. The 

island’s slow Latin pace is jealously 

guarded by the locals who have kept 

the 21st century at arm’s length.

If you happen to be in Goa on a 

Saturday, head for the Saturday 

Night Market in Arpora for some lip-

smacking fare and retail therapy. Or 

revel in some of the action that Goa is 

famed for at Baga Beach, strung with 

a multiplicity of bars and restaurants. 

Stroll down the happening Tito’s Lane; 

stop at the buzzy Café Mambo’s; or 

perhaps just chill at one of the many 

beach shacks where you can dine 

while wiggling your toes in the sand. 

AIR ARABIA hAs fIve 
flIghts A week fRom 
shARjAh to goA 
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tHINGS tO DO
Night markets, flea markets, 
souk-like bazaars and markets 
brimming with local produce… 
Goa has it all. Colour, minus the 
chaos of the heaving mainland. 
There are niche boutiques and 
stores that sell everything from 
fashionable beach resort wear 
to accessories, furniture and 
home décor items.

If you are in Goa in February, 
head for the annual Ketavan 
World Sacred Music Festival 
held in the atmospheric ruins of 
the Augustine Monastery. The 
Monte Music Festival, held in 
the courtyard of the charming 
Courtyard of the Lady of the 
Mount  overlooking the white 
spires of Old Goa, also takes 
place in February.

are champagne-coloured stretches of 

sand – Mandrem, Asvem and Arambol 

- where palms and casuarinas rustle 

and meld with the crash and pounding 

of waves to create an oceanic 

symphony. The southern beaches 

sport luxury hotels but have been 

spared the rampant development 

of the north.  The jewel in the crown 

is solitary Palolem which has a cool 

vibe and a bay created by nature to 

showcase pyrotechnic sunsets. 

Take a break from beach combing, and 

set some time aside to explore Divar, 

a tiny 7.5 sq km island on the Mandovi 

river, accessed by a short ferry ride 

from Ribandar. Lying across the 

former glittering capital of Old Goa, 

Divar of yore became the countryside 

getaway of the nobility and nouveau 

riche adventurers. Feel the nudge of 
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eXperieNCe

Experience this city in Oman beyond its famed
frankincense through its vibrant souks, an 

archaeological park and a UNESCO World Heritage Site

SAlAlAH
teXt BY kAtheriNe BeCkett

A whiff of
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I took a flight out to Salalah from 

Muscat. Incessant showers had caused 

a slight delay, but I wasn’t complaining. 

I love the rains and everything that 

comes with it: the pitter-patter of 

the drops on a windowsill, the way it 

brings lush green foliage to life and 

my personal favourite – the redolence 

of the raindrops when they soak the 

earth. The thought of that aroma 

reminded me of what my mother 

had said while I packed: “Salalah was 

once located in the heart of Oman’s 

6,000-year-old frankincense trade 

so, be prepared to fall in love with 

that fragrance.” She wasn’t wrong! 

The sweet, woody, spicy and earthy 

notes of frankincense hit my nose the 

moment I landed. Locally, it is believed 

that even the Queen of Sheba sent 

gifts of frankincense to impress 

Solomon!

“you couldn’t have picked a better 

time,” smiled my long-time pen friend 

airarabia.com
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and guide Aaliyah, as she received 

me at the airport. “It is Khareef (the 

cooling, renewing annual monsoon) 

here,” she added. As we drove to her 

residence, my abode for the next few 

days, we stopped for – believe it or 

not – the world’s finest frankincense 

ice cream! As I savoured my spoonful, 

Aaliyah picked up some bakhoor – 

hand-blended incense, made using 

powdered flowers, raisins, perfumed 

oils, ground seashells and several 

other aromatics. “Dhofar (the region 

of which Salalah is the capital) 

produces some of the Arab world’s 

best bakhoor and, in Oman, it is 

believed that burning this incense 

wards off bad luck,” she pointed out.

The first stop on my itinerary was 

the Land of Frankincense Museum, 

which chronicles the country’s 

maritime history from 2000 BC to 

the present day. On the way, I passed 

by enormous incense burners along 

the main roads, which assured me 

that I had indeed arrived in the land 

of frankincense, which at one time 

was more valuable to the Arabian 

Frankincense was once used 
as a currency for trade 

in Oman

Opening page: A beach near Salalah; 
Opposite page: A cliff off the Salalah 
coast; This page top: Ayn Khor 
waterfall; This page bottom: Birds at 
Mughsayl Beach

Peninsula than oil is today. It was at the 

museum that I learnt that frankincense 

was once used as a currency! “Really? 

How?” I said to myself, perhaps a tad 

too loud. “yes. It was used for trade 

between the 7th century BC and the 

2nd century AD in Oman,” said an 

elderly gentleman standing close by. 

After a hearty meal of majboos 

(a traditional dish prepared with 

rice, vegetables or meat and a mix 

of aromatic spices), and mashui (an 

Omani fish delicacy), we made our 

way to the al Baleed archaeological 

Park, a UNESCO World Heritage 

Site that was recently excavated to 

reveal evidence of a historical port 

city. I soaked in the grandeur of the 

place before heading to Khor Rori to 

witness more archaeological marvels. 
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WHere tO StAy
CRownE PlAzA RESoRT 
SAlAlAH
Located close to the 
Frankincense Land Museum, 
this is a relaxed beachfront 
resort. The rooms here are 
tasteful and feature ornate 
Arabian décor. The property 
also boasts a vibrant 
restaurant, poolside terrace, 
a beachfront eatery and four 
swimming pools. 

inTERCiTy HoTEl 
SAlAlAH
Located in the centre of 
the business district in 
the city, this hotel is in 
close proximity to major 
institutions and shopping 
centres. It offers modern and 
fully air-conditioned rooms, 
free Wi-Fi, a fitness centre, 
a rooftop pool and a steam 
room. 

town is also popular for its incredibly 

diverse bird population and draws 

ornithologists, photographers and 

birdwatchers from across the world. 

Some of the most-spotted birds here 

include the red-necked phalaropes, 

bridled terns and kingfishers. 

One of the highlights of my stay 

in Salalah was the time I spent at 

the Mughsayl Beach. The numerous 

frankincense trees offered me plenty 

of shade to relax, unwind and take in 

the sound of the waves crashing on 

the sun-kissed shore. This experience 

was heightened when Aaliyah opened 

to legends, frankincense exported 

from Samahram, reached Egypt, 

Greece and Rome. 

If you have time on your hands and 

wish to explore the region’s more 

modern architectural details, visit 

Mirbat, a small fishing town to the east 

of Dhofar, renowned for its carved 

shutters, vibrantly coloured doors 

and traditional wooden boats. The 

The fortified town of the 
Hadramite kingdom lies in 

Khor Rori 
Roughly an hour’s drive from Al 

Baleed Archaeological Park, Khor 

Rori is where the fortified town of 

the Hadramite kingdom lies. I came 

across some of its walls and pillars 

that have stood the test of time. 

For a lesser-known archaeological 

adventure, you could explore the 

fortified ruins of Samahram, dating 

back thousands of years. According 

Opposite page top: Clock tower; Opposite 
page bottom: Ruins in the old city of 
Salalah; This page: Lush green landscape



Left: The Sultan Qaboos Grand Mosque

the picnic basket that her mother had 

packed for us, filled with local delights. 

We gorged on some mouthwatering 

Dhofaru kak bread and khubz lahooh, 

a fried, slightly sweet, crepe-like 

delicacy.

In the few days that I had explored 

Salalah, I had heard so much about 

the city’s famed souks that I felt 

almost obliged to visit at least one of 

them. We went to the Al Hafah Souq, 

located three kilometres away from 

the city. “This is the perfect place to 

buy some of the best-quality gum and 

incense, not only in Dhofar, but also 

in Oman,” said Aaliyah, as we walked 

past a number of stalls offering a 

vast variety of products including 

traditional textiles, gum, incense, gold 

and silver jewellery, and numerous  

collectible items. 

Aaliyah came to drop me off at the 

airport and as we hugged goodbye, 

she slipped a small vial into my hand. 

It was frankincense oil. “This fragrance 

will remind you of your stay here and 

I hope that it will make you want to 

come back again,” said my friend. “ I 

am sure,” I said, embracing her for the 

last time. 

AIR ARABIA flIes 
dAIly fRom shARjAh 
to sAlAlAh 
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The al Hafah 
souq sells 

some of the 
best-quality 
gum and 
incense in 

Oman
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DID You KNoW?
Air Arabia has hubs in Sharjah, 
Alexandria, Amman, Casablanca 
and Ras Al khaimah

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

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

News & routes
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CorporAte News

Air ArAbiA tAkes delivery of two
new Airbus A320 AircrAft 

Air Arabia, the Middle East 

and North Africa’s first and 

largest low-cost carrier (LCC), 

announced it has taken two new 

Airbus A320 aircraft deliveries 

bringing its total operating fleet 

to 53 aircraft.  

The latest Airbus A320 arrived 

on schedule from the Airbus 

facility in Toulouse, France, 

marking the completion of all 

deliveries this year. 

Adel Al Ali, Group Chief 

Executive Officer, Air Arabia, 

said: “The delivery of our 

last two aircraft for 2018 

marks a significant step in 

the development of our fleet 

expansion strategy especially 

as we added 12 new routes this 

year. We are proud to have 

created one of the industry’s 

most modern fleet through 

exceptional organic growth 

which helped us offer customers 

a wider range of destinations at 

great value.”

The new A320 aircraft have 

gone straight into service across 

Air Arabia’s over 150 destination 

network served from the main 

carrier hubs in the UAE, Morocco 

and Egypt. The airline added 12 

new routes from its hubs in the 

UAE, Morocco and Egypt in the 

first half of 2018.

The A320 family is the world’s 

best-selling and most modern 

single-aisle aircraft family.  

All Air Arabia aircraft cabin 

interiors are fitted with a world-

class comfort seats offering 

one of the highest seat pitch of 

any economy cabin across the 

globe and therefore, offering 

passengers extra leg room 

to sit back and relax during 

their flight.

The next delivery will be Air 

Arabia’s first A321neo LR to join 

the fleet early next year. Adding 

the A321 to the fleet will enable 

the low-cost carrier to extend 

its fleet reach and therefore 

enter new markets as well as 

better serve existing high-

density routes.  
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+973  1 33 10444 

BaNGLaDEsH

Chittagong

+88 1 713482193

Dhaka

+88 1 730037750

BosNIa aND 

HErzEGovINa

Sarajevo 

+387 33295446

CHINa

urumqi

+86 991 2304855

EGYpT

nationwide call centre

+20 3 4543001 

Hotline

16278

GEorGIa

Tbilisi

+995 32 240 00 40 

INDIa

nationwide call centre

+91 124 336 6444

+02 271 004 777

IraN  

Tehran

+98 21 888 710 96

Shiraz

+98 71 36 271 463

Lar

+98 71 52 33 48 48

Mashhad

+98 51 33 400 437

Abadan

+98 615 334 58 08

Isfahan 

+98 31 36650300

paKIsTaN

karachi

+92 21 111 272 242

Islamabad

+92 51 2805345

Peshawar

+92 915250090/91/92

Sialkot

+92 52 4603171/72/73 

Lahore

+92 42 35774167/68

Multan 

+92 614 586 898 99

russIa

All Regions

+7 495 9375925

sauDI araBIa 

All Regions

+966 9200 11969

srI LaNKa 

Colombo

+94 11 5 777 999

  

suDaN 

khartoum

+249 183 746768 

+249 183 746769

TurKEY 

Istanbul

+90 212 241 5184

uaE

Sharjah 

+971 6 5580000

Abu Dhabi

+971 2 6315888 

uKraINE

kiev

+38 044 4906500

kharkiv

+38 057 7328791

Odessa

+38 048 7772550

Iraq

Baghdad

+964 77 25461180

najaf

+964 7819288884/85  

erbil

+964 75 09652527

Basra

+964 77 25461179

JorDaN  

Amman 

+962 79 75 00003

KazaKHsTaN 

Astana

+7 717 246 60 80 

Almaty

+7 727 272 6681 

KENYa 

nairobi

+254 20 44 

52855/537  

+254 70 4860711

KuWaIT 

kuwait City

+965 22254071

Farwaniya

+965 22206356

LEBaNoN 

Beirut

+961 149 6692

MoroCCo

Casablanca 

+212 802000803 

NEpaL 

kathmandu

+977 1 444 4246

oMaN 

Muscat

+968 2 470 0828

Salalah

+968 2 329 7796/98
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مـراكـز اإلتـصـال الـدولـيـة

 جوكاي ري، نيبال 
 منظر لقمم الجبال والبحيرة 

الـعـربـيـة للـطـيـران 
مـراكـز اإلتـصـال حـول الـعـالـم

اإلمارات العربية المتحدة
الشارقة

(971) 6 5580000
أبوظبي

2631
(971) 5888

األردن
عمان

+96264602222

أرمينيا
يريفان

374 10 525499

أوكرانيا
كييف

(38) 044 490 65 00
خاركيف

(57) 7328791
أوديسا

(48) 7772550

جمهورية البوسنة 
والهرسك

ساراييفو
+387 33295446

إيران
طهران

(98) 21 88871096
شيراز

(98) 7136271463
الر

(98) 7152 33 48 48
مشهد

(9851)  38476601
عبادان

(98) 6153345808
أصفهان

(92) 31 36650300

باكستان
كراتشي

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

بيشاور
(92) 91111272242

(92) 915250090/91/92
سيالكوت

 (92) 524603171\ 72\ 73\ 74\
إسالم آباد

(92) 51 2805345
الهور

(92) 42 35774167/68
ملتان

(92) 614 586 898 99

البحرين
مركز االتصاالت المحلي

(973) 1330 0555

بنغالديش
شيتاغونغ

(88) 1 713482193
دكا

(88) 1 730037750

تركيا
اسطنبول

(90) 212 2415184

جورجيا
تبليسي

(995) 32 2400040

روسيا
جميع المناطق

(7) 495 9375925

السعودية
جميع المناطق

(966) 9200  11969

سريالنكا
كولومبو

(94) 11 5 777 999

السودان
الخرطوم

(249) 183 770977

الصين
أورومتشي

(86) 991 2304855

العراق
بغداد

(964 ) 7725461180

النجف
(964) 78 19288884
(964) 78 19288885

البصرة
(964) 77 25461179

اربيل
(964) 75 09652527
(964) 75 09652725

عمان
مسقط

(6)4602222
صاللة

(968) 23297796/98

كازاخستان
آلماتي 

(727) 2726681
(727) 77273173111

الكويت
مدينة الكويت

 (965) 22254071

كينيا
نيروبي

(254) 0706757149 /
 0736244905

لبنان
بيروت

 (961) 1 49 6692

مصر
مركز االتصاالت المحلي

(20) 3 4543001
الخط الساخن

                                         16278

المغرب
(212) 802000803

نيبال
كاتماندو

 (01) 4434925/(01)4430456

الهند
مركز االتصاالت المحلي

 (022) 71004777





ــات ــرك ــش ـــار ال ـــب أخ

حجم  تعزيز  إل��ى  ال��رام��ي��ة  استراتيجيتنا 
في  خاصة  للطيران”،  “العربية  أس��ط��ول 
الوقت الذي قمنا فيه بإضافة 12 خطًا جديدًا 
إننا  العام.  بداية  منذ  وجهاتنا  شبكة  إلى 
أساطيل  أح��دث  من  واح��د  ببناء  ف��خ��ورون 
خالل  من  القطاع،  في  العاملة  الطائرات 
التوسع المتواصل الذي ساعدنا على توفير 
العالمية  الوجهات  من  واسعة  مجموعة 

بأفضل قيمة لعمالئنا”.  
مباشرة  الجديدتان  الطائرتان  دخلت  وق��د 
“العربية  وجهات  شبكة  على  الخدمة  في 
للطيران” التي تتجاوز 150 وجهة انطالقًا من 
مراكز عملياتها الرئيسية في اإلمارات العربية 
شهدت  والتي  والمغرب،  ومصر،  المتحدة، 

إضافة 21 خطًا جديدًا منذ بداية العام 2018.
 ،”A320“ إيرباص  طائرات  عائلة  وتعتبر 
الواحد  الممر  ذات  ال��ط��ائ��رات  فئات  أح��دث 

 3  – المتحدة  العربية  اإلم���ارات  ال��ش��ارق��ة، 
للطيران”،  “العربية  أعلنت   –  2018 يوليو 
في  اق��ت��ص��ادي  ط��ي��ران  شركة  وأك��ب��ر  أول 
أفريقيا  وشمال  األوس���ط  الشرق  منطقة 
اليوم عن تسلمها طائرتين جديدتين من 
حجم  بذلك  ليرتفع   ”A320 “إيرباص  طراز 
 53 إل��ى  الطائرات  من  العامل  أسطولها 

طائرة من هذا الطراز. 
وجرى استالم الطائرتين الجديدتين وفق 
في  “إيرباص”  منشأة  من  المحدد  الجدول 
مدينة تولوز الفرنسية، ليكتمل بذلك عدد 
الطائرات التي تستلمها “العربية للطيران” 

خالل هذا العام. 
وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس 
للطيران”:  “العربية  لمجموعة  التنفيذي 
العام  في  لنا  طائرتين  آخر  استالم  “يمثل 
تحقيق  طريق  على  هامة  خطوة   2018

العالم.  حول  اإلطالق  على  مبيعًا  وأكثرها 
توفير  على  للطيران”  “العربية  وحرصت 
خصيصًا  صممت  ال��ج��ودة  عالية  مقاعد 
لتزود المسافرين على متنها براحة قصوى 
بين  المسافة  أن  السيما  الجلوس،  أثناء 
بمقاعد  مقارنة  األط��ول  من  تعد  المقاعد 
يتيح  مما  العالم،  حول  السياحية  الدرجة 
أثناء  لالسترخاء  أوس��ع  حيزًا  للمسافرين 

الرحالت. 
أوائ��ل  في  للطيران”  “العربية  وستضيف 
“إيرباص  ط��راز  من  ط��ائ��رات  ال��ق��ادم  العام 
أسطولها،  إلى  مرة  ألول   A321neo  LR

إمكانية  االقتصادية  للناقلة  سيتيح  مما 
شبكة  إلى  المدى  متوسطة  رحالت  إضافة 
دخول  من  ستمكنها  وبالتالي  وجهاتها، 
على  خدماتها  وت��ع��زي��ز  ج��دي��دة،  أس����واق 
وجهاتها الحالية التي تشهد كثافة عالية.  

العربية للطيران تضيف طائرتين جديدتين 
من طراز إيرباص a320 إلى أسطولها
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على اليمين: جامع السلطان قابوس األكبر
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تعلم؟ هل 
مراكز عمليات في لديها  للطيران  العربية  أن 

البيضاء والدار  واالسكندرية  الشارقة 
الخيمة ورأس 

تعلم؟ هل 
مساحة لكم  توفر  للطيران  العربية  أن 

أخرى اقتصادية  ناقلة  أي  من  أكبر  للقدمين 
32 إنش(

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

وجهة 

ش���ب���ك���ة ال���وج���ه���ات

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

ووجــهــات

والخبز  الظفاري  الكعك  مثل  اللذيذة  المحلية 
العماني الحلو اللذيذ الذي ُيشبه الكريب.

من  كان  العمانية،  عطلتي  اختتم  أن  قبل 
الشهيرة  األس���واق  ب��زي��ارة  أق��وم  أن  ال��ض��روري 
هذه  أشهر  وم��ن  وحولها.  صاللة  مدينة  ف��ي 
ُبعد  على  ال��واق��ع  الحافة،  س��وق  هو  األس���واق 
أكبر  هو  المدينة،  من  فقط  كيلومترات  ثالثة 
هذا  وُي��ح��اط  عمان.  في  والبخور  للبان  س��وق 
وُتعرض  الجميلة،  الهند  جوز  بأشجار  السوق 
المحلية  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  فيه 
والبخور،  والصمغ  التقليدية  المنسوجات  مثل 
الكثير.  وغيرها  والمجوهرات،  والفضة  والذهب 
حيث  العطور،  جنة  بمثابة  السوق  هذا  وُيعتبر 
تبيع  التي  المتاجر  م��ن  العديد  فيه  تنتشر 
المجوهرات  أيضًا  والبخور. وستجد هناك  اللبان 
معقولة  بأسعار  ُتباع  التي  الرائعة  المحلية 
المنحوتة  الذهبية  والميداليات  العقود،  مثل 
المنتجات  من  والعديد  الذهبية  والسالسل 

الرائعة.
وفي نهاية زيارتي لصاللة ودعتني عالية إلى 
المطار وقدمت لي قارورة بخور صغيرة في يدي 
من زيت اللبان. وقالت صديقتي: “سيذكرك هذا 
ترغب  تجعلك  أن  وأتمنى  هنا  بإقامتك  العطر 

في العودة مرة أخرى إلى هناك مرة أخرى.  

سوق الحافة 
الذي يُباع 
فيه أفضل 

أنواع الصمغ 
والبخور في 

سلطنة عمان 

العربية للطيران تسير 
رحالت يومية من الشارقة 

إلى صاللة
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وتقول  السنين.  آالف  إلى  تاريخها  يعود  التي 
كان  سمهرام  من  الُمصدر  اللبان  أن  األساطير، 

ُيباع في مصر واليونان وروما.
يمكنك  الوقت  من  المزيد  لديك  ك��ان  وإذا 
في  حداثة  أكثر  معمارية  معالم  استكشاف 
بصيد  تشتهر  صغيرة  بلدة  وهي  مرباط،  بلدة 
وتشتهر  ظفار،  مدينة  شرق  في  وتقع  األسماك 
وأبوابها  المنحوتة،  بنوافذها  البلدة  ه��ذه 
الملونة، والقوارب الخشبية التقليدية. كما أنها 
تشتهر بسحرها الطبيعي الذي يضم مجموعة 

تأتي  التي  والنادرة  الفريدة  الطيور  من  متنوعة 
فاالروبيس  طائر  مثل  العالم  أنحاء  جميع  من 
أو  المائي  الخرشنة  وطائر  األح��م��ر،  العنق  ذو 

صائد األسماك.
األج��زاء  ف��ي  المزدحمة  األج���واء  ع��ن  وبعيدًا 
ُتعتبر  أيضًا  صاللة  ف��إن  عمان،  من  الشمالية 
باعتبارها  تتوقعها  لن  بصورة  طبيعيًا  م��الذًا 
ُسبل  كافة  بها  يوجد  حيث  صحراوية  منطقة 
الجذب السياحي التي تبحث عنها. حيث ُتعتبر 
في  الموجودة  األماكن  إحدى  من  صاللة  مدينة 

أعلى الصفحة المقابلة: برج الساعة؛ عكس أسفل 
الصفحة: أطالل في مدينة صاللة القديمة؛ هذه 

الصفحة: المناظر الطبيعية الخضراء

مملكة حضرموت الُمحصنة 
في خور روري

أماكن اإلقامة
منتجع كراون بالزا صاللة

يقع هذا المنتجع على شاطئ البحر، 
بالقرب من متحف أرض اللبان. تتميز 

غرف الفندق بديكور أنيق وديكور 
عربي مزخرف. يوجد أيًضا في هذا 

الفندق مطعًما نابًضا بالحياة وتراًسا 
بجانب المسبح ومطعًما على 

شاطئ البحر وأربعة أحواض سباحة.

فندق إنترسيتي صاللة
يقع هذا الفندق في وسط الحي 

التجاري في المدينة على مقربة من 
المؤسسات الكبرى ومراكز التسوق. 
ويوفر غرًفا عصرية ومكيفة بالكامل 

وخدمة الواي فاي المجانية ومركًزا 
للياقة البدنية ومسبًحا على 

السطح وغرفة بخار.

للرياح  تتعرض  التي  العربية  الجزيرة  شبه 
لذلك  ونتيجة  اليمن)،  جانب  (إل��ى  الموسمية 
تتحول افق الرؤية في هذه المدينة كل عام إلى 
اللون األخضر بفضل ريفها الخصب الذي يتخلله 
والحياة  الرائعة  وال��ش��الالت  البكر  الشواطئ 
جمال  مدى  اكتشاف  ويمكنك  المتنوعة.  البرية 
بكثرة  المنتشرة  والسالحف  والحيتان  الدالفين 
هناك. لذلك يجب عليك زيارة شاطئ المغسيل، 
المنتشرة  ال��ب��خ��ور  أش��ج��ار  فيه  تنتشر  ال���ذي 
على  ُتساعد  والتي  األم��اك��ن  من  الكثير  في 
وسترافقك  الظل،  في  واالستجمام  االسترخاء 
األطباق  من  شهية  مجموعة  النزهة  هذه  في 

airarabia.com
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إلى  ألتوجه  مسقط  من  جوية  رحلة  حجزت 
في  الطفيفة  االم��ط��ار  تسببت  وق��د  ص��الل��ة. 
ذلك.  من  أتذمر  لم  لكنني  قليًلا،  الرحلة  تأخر 
صوت  مثل  معه  يأتي  شيء  وكل  المطر  أحب 
وُتعطي  ال��ن��اف��ذة،  حافة  على  المطر  ق��ط��رات 
تعطي  كما  رائًعا،  بريًقا  الخضراء  الشجر  أوراق 
األرض  على  تتساقط  عندما  المطر  ق��ط��رات 
قالته  بما  الرائحة  هذه  وذكرتني  عبقة.  رائحة 
صاللة:  إلى  للسفر  مستعدة  كنت  عندما  أمي 
األكبر  التجاري  المركز  بأنها  صاللة  تشتهر   “
لذا  عام،   6000 منذ  البخور  لتجارة  عمان  في 
ولقد  البداية.”  من  العطر  هذا  حب  في  وقعت 
الذكية  والترابّية  الخشبية  اللبان  رائحة  بلغت 
سبأ  ملكة  أن  واعتقدت  هبوطي.  لحظة  أنفي 
لتكسب  الساحر  البخور  هذا  من  هدايا  أرسلت 

ود الملك سليمان.
التي  عالية  الُعمانية  صديقتي  استقبلتني 
لم أرها منذ وقت طويل في المطار، وقالت لي 
وقت  اختيار  بإمكانك  يكن  “ألم  تبتسم  وهي 
موسم  “إن��ه  قائلًة:  وأضافت  ه��ذا.”  من  أفضل 
المتجددة  السنوية  الموسمية  وال��ري��اح  البرد 

ـــة ـــرب ـــج ـــت ال

الصفحة االفتتاحية: شاطئ بالقرب من صالل ؛ 
الصفحة المقابلة: جرف قبالة سواحل صاللة؛ أعلى 

هذه الصفحة: شالل عين خور؛ أسفل هذه الصفحة: 
طيور في شاطئ مغسيل

كان  ال��ذي  منزلها،  إلى  انتقلنا  وعندما  هنا”. 
توقفنا  التالية،  القليلة  األيام  في  إقامتي  مقر 
العالم  في  كريم  آيس  أفضل  يبيع  متجر  عند 
هذا  بتناول  استمتعت  أن  وبعد  اللبان،  بنكهة 
البخور  بعض  عالية  أخذت  الرائع،  كريم  األيس 
المخلوطة يدوًيا، والمصنوعة باستخدام الزهور 
واألصداف  العطرية،  والزيوت  والزبيب،  المجففة، 
وأشارت  األخرى.  العطريات  من  والعديد  البحرية 
عاصمة  تعتبر  التي  (المنطقة  “ظفار  أن  إل��ى 
العالم  في  البخور  أن��واع  أفضل  تنتج  صاللة) 
العربي، وهناك اعتقاد سائد في عمان بأن حرق 

البخور يطرد الحظ السيء.”
ومن أفضل األماكن التي بدأت منها جولتي 

والبخور،  اللبان  متحف  هو  المدينة،  هذه  في 
التاريخ  على  ال��ض��وء  المتحف  ه��ذا  وُيسلط 
الميالد  قبل  ع��ام   2000 منذ  للبالد  البحري 
مررت  الطريق،  ط��ول  وف��ي  ه��ذا.  يومنا  وحتى 
طول  على  الواقعة  الكبيرة  البخور  بمحرقات 
قد  أنني  لي  أك��دت  والتي  الرئيسية،  الطرق 
كانت  والتي  البخور،  أرض  إلى  بالفعل  وصلت 
ُتشبه  كبيرة  قيمة  لها  األي���ام  م��ن  ي��وم  ف��ي 
وقد  حالًيا.  العربية  الجزيرة  في  الموجود  النفط 
اندهشت للغاية عندما اكتشفت أن اللبان كان 
عمان  استخدمتها  نقدية  عملة  األي��ام  أحد  في 
في التجارة في الفترة بين القرن الثاني والقرن 

السابع قبل الميالد

الشهية  المكبوس  وجبة  تناولت  أن  وبعد 
األرز  من  محضر  تقليدي  طبق  عن  عبارة  (وهي 
العطرية)،  التوابل  اللحم ومزيج من  أو  والخضار 
والسمك المشوي (طبق من السمك العماني)، 
إحدى  وهي  األثرية،  البليد  حديقة  إلى  توجهت 
تم  التي  لليونسكو  العالمي  ال��ت��راث  مواقع 
اكتشافها مؤخرًا وُوجد فيها آثار ومعالم ُتشير 
ثم  القديمة.  الساحلية  التاريخية  المدينة  إلى 
التراثية  المعالم  من  المزيد  الكتشاف  انتقلت 
تقع  التي  روري،  خ��ور  منطقة  ف��ي  المعمارية 
حديقة  من  بالسيارة  واح��دة  ساعة  ُبعد  على 
حضرموت  مدينة  هناك  وتقع  األث��ري��ة.  البليد 
جدرانها  بعض  والزال���ت  الحصينة،  الملكية 
هذه  وتعود  اآلن،  حتى  جيدة  بحالة  وأعمدتها 
الحًقا  وقمت  قديمة.  تاريخية  حقبة  إلى  المدينة 
شهرة،  األقل  األثرية  األماكن  أحد  في  بمغامرة 
الحصينة،  سمهرام  أطالل  استكشاف  خالل  من 

كان اللبان يستخدم
 قديًما عملة للتجارة 

في عمان

airarabia.com
37 36

airarabia.com



كتبته:  كاثرين باكيت

أرقى فيها  توجد  التي  العمانية  المدينة  هذه  بزيارة  استمتع 
اليونيسكو ترعاها  التي  األثرية  والمعالم  البخور  أنواع 

عبق صاللة
نفحة من

ـــة  ـــرب ـــج ـــت ال



من الشمال إلى الشمال من الرمال، وُتحيط 
بهذه المنطقة أشجار النخيل واألمواج لتخلق 

سيمفونية ساحرة. وتنتشر في الشواطئ 
الجنوبية الفاخرة الفنادق التي لم تشملها 

التنمية المنتشرة في الشمال. ومن أكثر 
الشواطئ المميزة هناك التي تتمتع بطقس 
بارد ولطيف وبه مناظر طبيعية ساحرة عند 

غروب الشمس هو شاطئ بالوليم.

بعد الظهر
يمكن ان تأخذ استراحة من الشاطئ، وتخصيص 
وهي  ديفار،  جزيرة  الستكشاف  الوقت  بعض 
كيلومتر   7.5 مساحتها  تبلغ  صغيرة  جزيرة 
الوصول  ويمكن  م��ان��دوف��ي،  نهر  على  مربع 
قصيرة  لمسافة  العبارة  ركوب  طريق  عن  إليها 
التي  ريباندار. وأصبحت جزيرة ديفار  من منطقة 
المتألقة السابقة لمدينة غوا  العاصمة  تقع في 
الريف.  ومحبي  للمغامرين  ريفيًا  مالذًا  القديمة، 
الماضي  بأجواء  ستشعر  الجزيرة  هذه  وعلى 

اليوم الثاني

في الصباح
يمكنك تناول وجبة فطور ممتعة في مكان 
رائع مثل مطعم ديونز، وهو عبارة عن كوخ 

عتيق أحد الشواطئ الرملية في ماندريم 
الواقعة في الشمال، أو قم بشراء كرواسون 

اللوز الساخن في بابا أو روم الواقعة وسط 
حقول األرز على طريق خلفي هادئ في 

انجونا. أو يمكنك االسترخاء في مقهى ساحة 
سونابارانتا، بجوار مركز غوا للفنون والمكان 

الثقافي الرئيسي، الذي استضاف عدد من 
أعالم الفن. ويقع هذا المركز في تالل ألتنهو 

الخالبة في باناجي، وهو عبارة عن منزل 
قديم جذاب يعرض أعمال الفنانين الهنود 

والدوليين، وُتعقد فيه مهرجانات أدبية وأفالم.
بعد التعرف على ثقافة جوا، يمكنك 

الذهاب واالستجمام على الشاطئ واالستمتاع 
بشواطئ كاالنغيوت وباغا الواقعة في 

الشمال. وتستضيف منطقة أنجونا سوق 
السلع الرخيصة والمستعملة في يوم األربعاء. 

بينما تمتد منطقة ماندريم وأسفيم وأرامبول 

ماريا  دونا  وأرستقراطية  برتغالية  عجوًزا  وتخيل 
أو فيدالجو، ومغامر شجاع يخرج من فيال جميلة 
مزهرة.  حدائق  أمامها  متالصقة  شرفات  ذات 
الجزيرة  طابع  على  الجزيرة  السكان  ويحافظ 
الواحد  القرن  متطلبات  مع  يتوافق  بما  الفريد 

والعشرين.

في المساء
التوجه  يمكنك  السبت،  يوم  غوا  في  كنت  إذا 
إلى سوق ليلة السبت في منطقة أربورا لتناول 
المنتجات.  بعض  وشراء  الشهية  األكالت  بعض 
التي  الفعاليات  ببعض  االستمتاع  يمكنك  أو 
الحفالت  أو  باجا،  شاطئ  على  غوا  بها  تشتهر 
والمطاعم.  الحانات  من  العديد  ُتقيمها  التي 
تيتوز  م��م��ر  ف��ي  ال��ت��ج��ول  يمكنك  ذل���ك  ب��ع��د 
والتوقف عند مقهى مامبو الصاخب؛ أو يمكنك 
الموجودة  العديدة  األك��واخ  أحد  في  االسترخاء 
على الشاطئ حيث يمكنك تناول الطعام أثناء 

غمر قدميك في الرمال. 

تمتلك العربية للطيران 
خمس رحالت أسبوعيًا 

من الشارقة إلى غوا

أعلى الصفحة المقابلة:سوق ملون؛ أسفل
 الصفحة المقابلة: كرنفال غوا؛ أعلى الصفحة: أكواخ 

 نابضة بالحياة على الشاطئ؛ أسفل هذه الصفحة:
 التحليق بالمظالت

أشياء يمكنك 
القيام بها

��توجد في جوا كل ما تبحث عنه 
والعديد من األسواق الليلية وأسواق 

السلع المستعملة واألسواق 
الشبيهة بالبازارات واألسواق المليئة 

بالمنتجات المحلية. وهناك محالت 
األزياء المتخصصة والمتاجر التي تبيع 

كل شيء مثل مالبس الشاطئ 
العصرية إلى االكسسوارات واألثاث 

والديكورات المنزلية.

� إذا زرت غوا في فبراير، فستتمكن 
من حضور مهرجان كتفان العالمي 
السنوي للموسيقى الذي يعقد في 

دير أوغسطين في الهواء الطلق. 
يقام مهرجان مونت ميوزيك في 

ساحة فناء كورتيارد أوف ذا اليدي أوف 
ذا مونت الساحر المطل على أبراج 

غوا القديمة البيضاء، والذي يقام في 
شهر فبراير أيًضا.
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في الصباح
غوا  منطقة  إلى  والتوجه  الشاطئ  عبور  يمكنك 
القديمة الواقعة على نهر ماندوفي، والتي ُتعتبر 
في  سميت  التي  السابقة،  البرتغالية  العاصمة 
المنطقة  هذه  شهدت  وقد  الشرق.  روما  ما  وقٍت 
التاريخية، التي يعود تاريخها إلى عام1510، إزدهارًا 
كبيًرا عندما كانت تحت سيطرة البرتغاليين، حيث 
كانت عاصمة لهم حتى القرن الثامن عشر. واليوم، 
تمتلئ مدينة غوا القديمة بالكنائس األثيرية ذات 
تزال  ال  التي  والكاتدرائيات  واألدي��رة  األبيض،  اللون 

تقف في شموخ وعظمة. 
يمكن أن تبدأ جولتك في كنيسة بوم جيسس، 
كزافييه،  فرانسيس  القديس  ضريح  تضم  التي 
التي  الكبيرة،  س��ي  وكاتدرائية  الهند.  رس��ول 
ُتعتبر أكبر كنيسة في آسيا؛ وكنيسة القديس 
وكنيسة  الجميلة؛  الصغيرة  األسيزي  فرنسيس 

اليوم األول
القديس كاجيتان مع أصداء سانت بيترز في روما 
وأكثر من ذلك بكثير. وتزدهر في منطقة هولي 
هيل المجاورة األطالل الخالبة لدير سانت أوغسطين 

الذي كان مبنى رائًعا في السابق.

بعد الظهر
يمكنك التوقف لتناول الغداء والتوجه بعد ذلك 
إلى حي فونتينهاس قلب مدينة باناجي الالتينية. 
وقد غادر البرتغال مدينة غوا في عام 1961؛ لكن 
تأثيرهم كان في فونتينهاس بشكل كبير أكثر 
أخ��رى. تقع فونتينهاس في قلب  من أي منطقة 
إلى  بالحنين  دائًما  التي تشعر  عاصمة والية جوا 
الماضي منذ فترة طويلة، عند الحي الواقع على 
سفح تل ألتينهو. وهناك يمكن أن تتذوق األطباق 
البرتغالية التقليدية في المطاعم البرتغالية مثل 
فيفا بانجيم، الموجود في أحد منزل جوا القديمة 
يمكنك  أو  الصغيرة.  ال��ط��اوالت  ببعض  الُمجهز 

الذهاب إلى مطعم فينيت ذو الطابع المميز.
بعد تناول الغداء، يمكنك استكشاف منطقة 

فونتينهاس، وإذا كنت محظوًظا، فستسمع لحًنا 
البرتغالية  الموسيقى  أنواع  من  نوع  وهو  حزيًنا، 
التي ُتعزف في أحد األماكن من قبل فرقة أوبرا تتبع 
الكاجو  لشراء  تسوق  يمكنك  اإليطالي.  األسلوب 
ماندوفي  نهر  طول  على  والمشي  باناجي،  في 
الذي يشهد نبض المدينة التي تستوعب الحاضر 

مع التمسك بالماضي.

في المساء
يمكنك االسترخاء في أي من شواطئ غوا الثالثين 
في  أو  أمسية  لقضاء  الشمال  في  والواقعين 
تأخذ  أن  يمكن  ه��ادئ.  بوقٍت  لالستمتاع  الجنوب 
مشاهدة أجواء المحيط الساحرة وغروب الشمس 
الخالب. يمكنك بعد ذلك، تناول مشروًبا بارًدا في 
مطعم أو كوخ على الشاطئ، يتبعه تناول عشاء 

فاخر تحت أضواء النجوم.

الصفحة االفتتاحية:  شاطئ في غوا ؛ أعلى الصفحة 
المقابلة: شاطئ بالوليم؛ أسفل الصفحة المقابلة: قلعة 
أغوادا؛ يمين هذه الصفحة: شالل دودساجار؛ أسفل هذه 

الصفحة: جسر في شاطئ بالوليم
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عند  بالرضا  ُيزورها  الجميل. فيشعر كل من  الحلم  يزورها مثل  ذاكرة كل من  مدينة جوا في  تعلق 
مشاهدة معالمها الساحرة وعطور المستعمرة البرتغالية السابقة على الساحل الغربي للهند، حتى 
بعد عودته إلى الوطن. تحمل غوا طابع ساحر وفريد حيث ُتحيط شواطئها ذات الرمال الذهبية الجذابة 
بالبحر األزرق؛ وتفوح نفحة مميزة من الخبز الطازج المنبعثة من المخبز المحلي؛ وتظهر كنيسة ملونة 
باللون األبيض بين حقول األرز الخضراء المتأللئة ويعلوها صليب شامخ مثل الصالة في السماء الزرقاء 

الصافية، تفيض مدينة غوا بروح السالم والكرم؛ والراحة والهدوء.
استمتع بقضاء عطلة مثالية مع أجواء اإلقامة الهادئة وسط السكان المحليين، وانعم باالستماع 
الموجودين  التقليديين  التي ُتعزف من منازل سكان جوا  القيثارات  إلى الموسيقى الساحرة وأصوات 

في عاصمة والية باناجي، والمأكوالت الشهية التي ُتعد مزيًجا لذيًذا من األطباق البرتغالية والهندية.

كتبته:  غوستاب وجيرو إيراني

والمهتمين  الشواطئ  على  االستجمام  محبي  المدينة  هذه  تجذب 
العريق  التاريخ  على  بالتعرف 

48 ساعة

في جوا 

إن بانجيم 
ريد دور هوستل

أماكن اإلقامة

يعد هذا القصر 
الجميل الذي يعود 

إلى القرن التاسع 
عشر أحد الفنادق 

التراثية األصلية في 
فونتنهاس، ويضم 
12 غرفة جميلة في 

المبنى األساسي، 

باإلضافة إلى غرف 
حديثة مع لمسات 

عصرية وأسّرة 
مغطاة ذات أربعة 
أعمدة وأثاث قديم 

وأعمال فنية.

إذا كنت تحب ركوب الخيل، 
فسُتحب اإلقامة في هذا 
الفندق الذي يقع بالقرب 

من مفترق الطرق المركزي 
في أنجونا. تتكون كل 

غرفة في هذا الُنزل من 
أربعة وستة أسرة وبه 
عدد قليل من الغرف 

الخاصة. تتوفر في 
الُنزل خزانات وخدمة 

الواي فاي المجانية 
ومناطق مشتركة 

جيدة ومطبخ مجهز 
تجهيًزا جيًدا ومقهى 

وبار اجتماعي للضيوف، 
باإلضافة إلى أجواء مريحة 
ويمكن للنزالء اصطحاب 

الحيوانات األليفة.
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ميداني إلى ألسانجاك في الشمال ومن رصيف 
ويوجد  الجنوب.  ميداني في  إلى كوناك  كوناك 
السياح  عنه  يبحث  م��ا  ك��ل  الكورنيش  ف��ي 
الهوائية  ال��دراج��ات  رك��وب  مثل  والمسافرين 
ومسارات المشي والحانات والمقاهي ومطاعم 
المساء  والعالمية. وقضيت  المحلية  المأكوالت 
في نهاية األسبوع األولى في المشي على طول 
تذوق  التالي  المساء  وف��ي  المائي،  المرسى 
والمعجنات  اللذيذة  المحلية  المأكوالت  بعض 
الوقت  هذا  وكان  والزبدة.  بالجبن  المشهورة 
المسارات  طول  على  الدراجات  رك��وب  يتخلله 
أتاتورك،  متحف  السريع  وزيارة  بالثغرات  المليئة 
توصيل  في  األخ��رى  المتاحف  ُيشبه  كان  ال��ذي 
فكرة عن المكانة التي تحتلها إزمير في العالم 

الحديث والعالم القديم.

التي  القديمة  المستودعات  شاهدت  وهناك 
هي عبارة عن هياكل رائعة كانت بمثابة أعمدة 
جزء  وهي  القديمة.  العثمانية  اإلمبراطورية  آلثار 
فريد من التاريخ التي تجاوز عمره نسيج الزمن. 
وُيعتبر هيكل كيزالراجاسي هاني هو أحد هذه 
المستودعات التي يشبه أسلوب بناؤها تقريبا 
الداخلي  المستودع  إل��ى  البناء  أسلوب  في 
تجولت  وقد  اسطنبول.  في  الكبير  البازار  في 
لمشاهدة  هاني  كيزالراجاسي  مستودع  حول 
وشاح  يرتدون  الذين  المحليين  السكان  بعض 
ُتباع من  التي  المطرزة  والبطانة  التركي  الرقبة 
أن  لالهتمام  المثير  من  كان  كيمارالتي.  سوق 
من  لمنتجات  آثار  به  يزال  ال  المكان  أن  اكتشف 

طريق الحرير في الصين.
ببطيء  األك��ل  تناول  أهمية  اكتشفت  وقد 

شارع  وهو  سوكاجي،  هافرا  ش��ارع  زرت  عندما 
األكشاك  من  العديد  وبه  بالسوق  شبيه  كبير 
تذوق  أح��ب  المتنوعة.  المأكوالت  ُتقدم  التي 
بذور  من  (المصنوعة  الحلوة  المحلية  الهيلفا 
الذي  الطازج  البطيخ  وكان  وغيرها.  السمسم) 
مثاليًا  مرافقًا  صغيرة  أوعية  في  تقديمه  يتم 
أتجول  اليوم  قضيت  وقد  الحلو.  الطبق  لهذا 
هذه  بأجواء  ألستمتع  المنطقة،  معالم  حول 
طريقتي  على  واعتمدت  ال��س��اح��رة.  المدينة 
أكون  أن  دون  أزمير  استكشاف  في  الخاصة 
من  المزيد  على  التعرف  يطلب  مزعًجا  سائًحا 

المعلومات. 
إزمير  بها  تتميز  التي  الطريقة  هي  وه��ذه 
والسائحين  للمسافرين  تتيح  حيث  دائ��ًم��ا: 

فرصة كتابة قصصهم الخاصة. 

التعرف على 
االشياء المحيطة

•  يوجد في إزمير نظام للتعاقد على 	
التجول السياحي داخل المدينة 

يسمى بيسيم، وهناك أكثر من 
20 محطة لرسو السفن، يقع 

معظمها على طول الواجهة البحرية 
والكورنيش.

• تقوم إيزدنيز بتشغيل خدمات العّبارات 	
المنتظمة من كوناك إلى كارشياكا 

وبوستانلي على الجانب اآلخر من 
الخليج، وُتقدم خدمات أقل تكلفة إلى 
نفس الوجهات من بسابورت وألسناك.

• يتم تشغيل الحافالت بواسطة خدمة 	
إيشوت، وهي خدمة الحافالت الشهيرة 
في المدينة. ومحطة الحافالت المحلية 

الرئيسية في كوناك، التي تقع على 
مقربة من المترو.

• يوجد لدى مكاتب تأجير السيارات 	
الدولية مكاتب تعمل على مدار 

الساعة في المطار نفسه، وبعضها له 
أعلى الصفحة المقابلة: منظر لمنتجع لسيسمي؛ أسفل مكاتبه الخاصة في المدينة.

الصفحة المقابلة: قرية سيرينس؛ هذه الصفحة: قوارب 
رائعة على الساحل

كوردون )الكورنيش( هو 
واجهة بحرية مميزة 

في أزمير

اســـــتـــــطـــــالع

تمتلك العربية للطيران 
ثالث رحالت أسبوعية من 

الشارقة إلى ازمير
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استمتع عندما أقرر أن أتعمق أكثر في ثقافة أي 
المزدحمة  أماكنها  داخل  باالنغماس  أبدأ  مدينة 
لي.  بالنسبة  مألوفة  غير  كثيرة  وجوه  ومالقاة 
ما  تركيا  في  مدينة  أكبر  ثالث  في  وجدت  وقد 
يطلق  التي  أزمير،  في  رحلتي  بدأت  عنه.  أبحث 
التركية  المدينة  المحليين  السكان  عليها 
لي  تترك  لم  التي  أسواقها  بزيارة  المشرقة 
مزدحم.  مكان  عن  ويساًرا  يميًنا  للبحث  مجاًلا 
جنوبًا  أو  شماالً  أو  غربًا  أو  شرقًا  تتجه  فعندما 
على  كل  األكشاك  من  كبيرة  مجموعة  ستجد 
كان  كان  لذلك  متر.  كيلو   10 إلى   5 مسافة 
كيميرالتي.  س��وق  هو  أزمير  في  األول  خياري 
وكقاعدة ذهبية للسفر إلى المدن الصغيرة في 
أوروبا وآسيا بدالً من المدن الشعبية التي تعج 
وفنها،  المدينة  بتاريخ  ُيخبرونك  الذين  بالناس 
اسطنبول،  أو  أنقرة  عكس  على  أزمير  ُتعتبر 
أقل  سكانها  ع��دد  يبلغ  صغيرة  مدينة  فهي 
تاريخها  ويتميز  نسمة،  ماليين  أرب��ع��ة  م��ن 
المحلية.  الثقافة  في  متأصل  بأنها  العظيم 
أكبر  أح��د  اآلن  حتى  كيميرالتي  س��وق  وُي��ع��د 
الثاني  السوق  كان  كما  المدينة.  في  األس��واق 

في  الرائع  السبت  بعد سوق  بزيارته  قمت  الذي 
 110 عمرها  عتيقة  بلدة  وهي  أوديميش،  بلدة 
واألقمشة  التذكارية  الهدايا  ببيع  وتشتهر  عام، 

الرقيقة. المطرزة 
أح��اول  الصاخب  الشارع  منتصف  في  ووقفت 
والبائعين  السياح  مع  التزاحم  ع��دم  جاهدة 
اآلخرين للحصول على قدر من األطعمة الشهية 
التي تشتهر بها أزمير. وُتعتبر أزمير ترس مهم 
في  ول��دت  التي  البطيئة  األغ��ذي��ة  حركة  ف��ي 
إيطاليا في عام 1989، تبرر انضمامها إلى هذه 
الحركة بأنها توفر كل ما يبحث عشاق الطعام. 
قضيت اليوم في سوق كيمارالتي أتفاوض مع 
مع  والزبدة،  الجبن  أسعار  حول  المتاجر  أصحاب 
تبيع  التي  المتاجر  عروض  وراء  االنسياق  عدم 
كمارالّتي  س��وق  جعلني  المطرزة.  العباءات 

أشعر بأنني رحالة ولست سائحة.
بالناس،  وأسواقها  أزمير  تفعله  ما  لكن هذا 
ف��ت��أخ��ذه��م ب��ع��ي��دًا ع��ن ُم��ح��ي��ط االس��ت��ج��م��ام 
واالستكشاف.  للتعلم  مستعدين  وتجعلهم 
للتاريخ  إزمير  متحف  أزور  أن  ق��ررت  ذل��ك  بعد 
القديس  وكنيسة  ح��ص��ار  وم��س��ج��د  وال��ف��ن، 

المنحوتات  م��ن  أعجبت  وه��ن��اك  ب��ول��ي��ك��ارب. 
ومررت  حصار،  مسجد  في  الموجودة  المعقدة 
بوليكارب  سانت  كنيسة  جدران  على  أصابعي 
قال  كما  القديمة  العصور  تاريخ  تعكس  التي 
مباشر.  غير  بشكل  السياحي  المرشد  ل��ي 
يكفي  بما  بالحداثة،  شعورًا  المتحف  لي  قدم 
العالم  في  ومكانتها  تركيا  بتاريخ  لُيخبرني 
الناس  يفعله  ش��يء  إن��ه  وال��ج��دي��د.  ال��ق��دي��م 
قصص  عن  تبحث  جديدة  أرًض��ا  ي��زورون  عندما 
عوالمهم  إلى  سردها  إعادة  يمكن  التي  الراحة 

المألوفة.
المعالم  من  مزيًجا  للمسافر  إزمير  وُتقدم 
السواء.  على  والتاريخية  الطبيعية  السياحية 
الكورنيش،  هي  القادمة  وجهتي  كانت  لذلك 
في  الشهيرة  البحرية  الواجهة  ُيعتبر  ال��ذي 
جمهوريت  م��ن  الكورنيش  ويمتد  المدينة. 

أشياء يجب 
فعلها

• �األتراك مضيافون جًدا، وقد 	
تتلقى بعض الدعوات لتناول 

الطعام أو احتساء الشاي
• األتراك ُيقدرون إبداء االحترام؛ 	

لذلك، عندما تقابل الناس عليك 
أن ُتصافح الجميع رجاًلا ونساًء

• احصل على التطعيمات الالزمة 	
لمدة أربعة إلى ثمانية أسابيع 
قبل المغادرة، واطلب شهادة 

دولية للتطعيم أو الوقاية 
(ICVP أو "البطاقة الصفراء")، 

ودون بها جميع اللقاحات التي 
تلقيتها

• يعتمد األطباء األتراك عادًة على 	
الدفع النقدي من المريض. لذلك 
يجب أن تحقق مع مزود التأمين 

الخاص بك إذا كان سيتم 
تعويضك عن النفقات الصحية 

التي ُتنفقها في الخارج أو خدمة 
الدفع المقدم مباشرة

الصفحة االفتتاحية: منظر الساحل والمباني الحديثة؛ هذه 
الصفحة: مكتبة سيلسوس؛ أعلى الصفحة المقابلة: برج 

الساعة؛ أسفل الصفحة المقابلة: طريق سيفجي الذي ُيعد 
شارع شعبي لبائعي الكتب
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المتاحف مثل  السياح  يناسب  ما  أزمير كل  يوجد في 
الزرقاء والمياه  الشاهقة  والمباني  التاريخية 

كتبته: ديانا دانيل

جولة في مدينة الشمس 

الذهبية



اســـــتـــــطـــــالع

األماكن  هذه  في  التجول  وُيعتبر  الميالد.  قبل 
إلى  التي سُتعيدك  الزمن  آلة  كأنك دخلت في 

سنواٍت ماضية.
يوجد في باكو العديد من الروائع المعمارية، 
ماريو  لمسرح  المخصص  المبنى  بينها  ومن 
في باكو، وهو نوع من المسارح التي ُبنب بطراز 
معقد وفريد للغاية تعقيده؛ ولذلك يحظى هذا 
وقد  العالم.  أنحاء  جميع  في  بشعبية  المسرح 
أواخر  في  جورشو،  ت��ارالن  والفنان  المخرج  قدم 
أذربيجان  في  مسرحي  عرض  أول  الثمانينات، 
الحالي  المبنى  يقع  الماريون.  دمى  باستخدام 
المدينة  في  ماجومايف  إم  شارع  في  للمسرح 
القرن  إلى  المبنى  هذا  تاريخ  ويعود  القديمة، 
كالسيكي  بطراز  تطويره  تم  وقد  عشر،  التاسع 

جديد يسمح له بتوسيع أنشطته.

علييف  حيدر  مركز  زي��ارة  ذل��ك  بعد  ويمكنك 
عبارة  وهو   ،2012 عام  في  افتتاحه  تم  ال��ذي 
المبنى  وش��ك��ل  ف��ري��دة.  هندسية  تحفة  ع��ن 
تقريًبا،  البصمة  يشبه  متدفق  سطح  عن  عبارة 
جميع  في  والمنحنيات  المقاطع  تنحرف  حيث 
متزامنا  ش��ع��ورا  يعطيها  وه���ذا  االت��ج��اه��ات. 
مصممة  أن  الواضح  من   - والحركة  بالسكون 
هذا المبنى المعمارية الراحلة زها حديد صممت 
بسبب  فقط  ليس  المجمع،  لهذا  رائًعا  عمًلا 
أجل  من  أيًضا  ولكن  الناعمة،  أسطحه  تصميم 
ُيشير  والذي  التصميم  يوصله  الذي  اإلحساس 
لدخول  رس��وم  ويوجد  واالن��ف��ت��اح.  الحركة  إل��ى 
أكثر من  األمر يستحق  مركز حيدر عليف، ولكن 
العروض  بمشاهدة  تستمتع  أن  بمجرد  ذل��ك 
تحكي  التي  المعروضات  تشمل  التي  الجميلة، 
اليدوية،  واألعمال  الجميلة،  والدمى  البلد،  تاريخ 

الرئاسية. والسيارات 
وستجد هناك أيضًا أبراج اللهب وهي عبارة عن 
ألسنة  شكل  على  أبراج  لثالثة  هندسية  تحفة 
ويوجد  هائلة.  وهمية  نار  شكل  لتعطي  لهب 

 10,000 الثالثة  األب���راج  تلك  واج��ه��ات  على 
مصباح بتقنية إل إي دي، وعندما يتم تشغيلها 
عند غروب الشمس ُتعطي إضاءة األبراج الثالثة 
األبراج مجموعة من  وتوجد في هذه  رائع.  منظر 

الشقق السكنية والفنادق والمكاتب.
أيًضا،  الريح  مدينة  باسم  باكو  مدينة  وُتعرف 
لذلك قبل أن تنهي رحلتك إلى باكو لزيارة أحد 
يمكنك  والتي  الساحرة،  السياحية  مقاصدها 
الواجهة  على  بنزهة  القيام  خالل  من  تجربتها 
الذي  اللطيف  بنسيمها  تتمتع  التي  البحرية، 
االطالع  ويمكنك  الخالبة.  حدائقها  على  يهب 
المتناثرة  المذهلة  المرتفعات  إلى  أخ��رى  مرة 
في المدينة، ولكي تكون هذه المعالم من بين 

خططك التالية في رحلة العودة. 

أعلى الصفحة المقابلة:  معارض في متحف السجاد؛ 
أسفل الصفحة المقابلة: محالت نابضة بالحياة؛ أعلى 

الصفحة: نافورة؛ أسفل هذه الصفحة: أسفل هذه الصفحة: 
شخصية حكاية خرافية في البلدة القديمة

أشياء يجب 
معرفتها

• ستكون باكو المدينة المضيفة 	
لنهائيات كأس أوروبا عام 2019 
باإلضافة إلى بعض المباريات في 

يورو 2020، وهي بطولة كرة 
القدم التي ُتقام كل أربعة سنوات 

في الدول األوروبية.
• تتراوح درجة الحرارة في باكو من 	

3 إلى 10 درجات مئوية في بداية 
العام. وتتراوح درجة الحرارة في 

شهري يوليو وأغسطس من 26 
إلى 35 درجة مئوية.

• تستخدم باكو نظام بطاقة 	
مسبقة الدفع يطلق عليه باكو 
كارت، والذي يمكن شراؤها من 

محطات المترو وفي بعض 
محطات الحافالت وُتستخدم هذه 

البطاقات في المترو والحافالت 
الحمراء الجديدة.

• معظم سيارات األجرة التي 	
تصطف في زوايا الشوارع غير 

ُمزودة بعداد، ويطلب العديد من 
السائقين الحصول على الحد 
.AZN5 األدنى من أجرة وهي

تشغل العربية للطيران 
14 رحلة أسبوعيًا من 

الشارقة إلى باكو
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أسفل  الواقعة  الدولة  هي  أستراليا  تكون  قد 
“أقصى مدن  يأتي لقب  آسيا” - ومن هنا  “قارة 
ويرجع  باكو.  مدينة  به  تتصف  ال��ذي   – آسيا” 
السبب وراء تسميتها بذلك إلى وقوع العاصمة 
نعم  البحر.  سطح  مستوى  تحت  األذربيجانية 
ارتفاع  على  تقع  باكو  فمدينة  صحيح.  تقرأه  ما 
البحر،  سطح  مستوى  تحت  ق��دم)   92) م   28

الوطنية  العواصم  أكثر  من  ُتعتبر  بذلك  وهي 
العالم  في  مدينة  وأكبر  العالم  في  انخفاًضا 

تقع تحت مستوى سطح البحر.
تتميز مدينة باكو بموقع مزهر على بحر قزوين، 
للغاية،  الساحرة  البحرية  بواجهتها  وتتميز 
باكو  شارع  ويشتهر  الحواس.  تأسر  إطالالت  مع 
طوله  يبلغ  حيث  الفريد:  بتصميمه  الساحلي 
أحد  الشارع  ويعتبر هذا  25 كيلومتر،  اإلجمالي 
تأسيس  بدأ  وقد  العالم.  في  المنتزهات  أطول 
بنائه  إعادة  وتمت   ،1909 عام  في  الشارع  هذا 
2009، في توقيت  بالكامل في عام  وتحديثه 

يقتصر  وال  لتأسيسه.  المئوية  السنوية  الذكرى 
“باكو بوليفارد” فقط على عربات األطفال  شارع 
أو  الشاسعة  الخضراء  المساحات  أو  التقليدية 
فيها  االسترخاء  يمكن  التي  المنتزهات  مقاعد 
التي تظهر على الشاطئ.  البحر  أو على أمواج 
في  الرائعة  المباني  من  عدد  هناك  الواقع،  في 
ومتحف  متًر،   75 بارتفاع  برج  بينها  من  باكو 
شكل  على  ب��ن��اؤه  ت��م  ال��ذي  الجديد  السجاد 
الدولي  موغام  مركز  وهناك  ملفوفة،  سجادة 
األذربيجانية)،  الوطنية  للموسيقى  مركز  (وهو 

بالقارب  جولة  في  المشاركة  أيضا  ويمكنك 
البندقية”  “باكو  ُيسمى  الذي  المائي  الممر  في 

ومجمع القناة.
التي  التاريخية  المعالم  الكثير من  وُتقدم باكو 
البدء  يمكنك  لذلك  التاريخ.  لمحبي  ُتقدمها 
بمتحف الكتب المصغرة، الموجود داخل المدينة 
القديمة. ويضم هذا المتحف مجموعة فريدة من 
التي  المصغرة  الكتب  من   5600 من  نوعها 
نشرت في 66 بلًدا في جميع أنحاء العالم، وقد 
هذه  المتحف  مؤسس  صالحوفا  ظريفة  جمعت 

ثروته  وقد دخلت  ثالثة عقود.  الكتب على مدى 
موسوعة  داخل  الصغيرة  الكتب  من  المكونة 
أكبر  المتحف  وضم  القياسية،  لألرقام  غينيس 

عدد من الكتب المصغرة.
ماضي  على  أكثر  التعرف  في  ترغب  كنت  إذا 
التي  القديمة  المدينة  ت��زور  أن  فيجب  باكو 
تتمتع بتراث عريق. وقديًما كانت أزقتها الحجرية 
المعتدين  لكل  خدعة  بمثابة  الحجرية  الضيقة 
للمعتدين  فخ  مجرد  األزقة  فهذه  المدينة،  على 
ُتدخل  التي  األحجار  من  نوع  من  مصممة  ألنها 
أزقة  ف��إن  وبالتالي،  متاهة.  في  العدو  ق��وات 
مرتبطة  متاهة  ع��ن  ع��ب��ارة  القديمة  المدينة 
العذراء  وب��رج  بالقلعة  الخاصة  ج��دران  بالثالثة 
تشكل  التي  التحصينات  مرافق  من  وغيرها 
المدينة  بنيت  وقد  للمدينة.  دفاعية  بنية  معًا 
مأهول  غير  م��وق��ع  على  م��رة  ألول  القديمة 
ويظهر  القديم،  الحجري  العصر  منذ  بالسكان 
والساسانية  الزرادشتية  وج��ود  على  الدليل 

والعثمانية  والشيرفانية  والفارسية  والعربية 
اعترفت  وق��د  السنين.  م��ر  على  وال��روس��ي��ة 
عام  باكو في  القديمة في  بالمدينة  اليونسكو 
للتراث  اليونسكو  قائمة  من  كجزء   2000

ُتسمى  التي  الداخلية  المدينة  تزال  ال  العالمي. 
“إيشيري شيهير” تحتفظ بمعظم جدرانها التي 
ببعض  وتحيط  عشر،  الثاني  القرن  إلى  تعود 
الذي  شيرفانشاه  قصر  مثل  المذهلة  المباني 
يعد من  والذي  الخامس عشر،  القرن  إلى  يعود 
أبرز المباني المعمارية األذربيجانية، وبرج العذراء 
(جيز  عشر  الثاني  القرن  إلى  تاريخه  يعود  الذي 
غاالسي) الذي بني على الهياكل القديمة التي 
والسادس  السابع  القرنين  إلى  تاريخها  يعود 

الصفحة االفتتاحية:  أفق مدينة باكو؛ الصفحة المقابلة: 
مركز حيدر علييف؛ يسار هذه الصفحة: متحف السجاد؛ 

يمين هذه الصفحة:  قصر السعادة

باكو هي أكبر مدينة في 
العالم تقع في مستوى أدنى 

من البحر

المطاعم
• هناك مجموعة متنوعة من 	

المأكوالت المحلية التي يمكنك 
تجربتها. يمكنك الذهاب إلى أحد 

المطاعم التقليدية التي ُتقدم 
األطباق المحلية مثل الحساء 

والدجاج وأكثر، وكلها تقدم مع 
التوابل واألعشاب الطازجة وكذلك 

الخبز الطازج.
• تبيع األكشاك واألسواق المفتوحة 	

في جميع أنحاء المدينة بعض 
الطعام الشهي في الشوارع، 

ويمكنك تناول الكستناء 
المحمص وتناول رشفات من 

القهوة األذرية، عندما تجلس على 
الكورنيش وتسمع إلى موجات 

البحر.
• يمكنك تناول الشاي اللذيذ الذي 	

يمكن أن تجده في أماكن عديدة 
في باكو. وسيخبرك السكان 

المحليون لماذا تعتبر أنواع 
معينة من الشاي أفضل في 

أوقات معينة من اليوم.

airarabia.com
19 18

airarabia.com



اســـــتـــــطـــــالع

كتبته:  ماريا توماس

قزوين، بحر  على  مدينة  وأكبر  أذربيجان  عاصمة  باكو  تتميز 
البحرية الواجهة  على  الجذب  مناطق  من  بالعديد 

ُمدن آسيا
جولة في أقصى



استكشفوا األماكن الممتعة التي تأخذكم إليها العربية للطيران

القديمة تبليسي  مدينة  في  رمزية  األكثر  المباني  بين  من  وهذا  للعرائس،  غابريادز  خارج مسرح  يقع 

ب��ن��ى م��ص��م��م ال��ع��رائ��س ال���رائ���د ري���زو 
جابريادزي البرج أثناء تجديد المسرح

ك���ل س��اع��ة ي��ظ��ه��ر م���الك ع��ل��ى ال��ق��م��ة 
بالمطرقة الجرس  ٣ويضرب  ٢ ١

جورجيا  تبليسي،  الساعة،  برج 

الساعة  تحت  الموجودة  الشاشة  وتفتح 
مرتين في اليوم لعرض عرض الدمى

إســـتـــطـــالع 

الــتــجــربــة
ـــاف ـــش ـــك ـــت إس

عـــطـــالت  \\
 \\
 \\
 \\
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هيلين  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن  ال��ن��ح��ت  يقتصر  ال 
بل  فقط،  السرد  أو  المالحظة  على  بلومنفلد 
وتستمد  والمعرفة.  الخبرة  على  قائم  فن  هو 
الحياة،  في  واقعية  نماذج  من  إلهامها  هيلين 
واألحداث التي تدور في العالم من حولها، وهي 
النحات  مع  تدربها  أثناء  بها  تتمتع  كانت  سمة 
زادكين  أوسيب  الشهير  التكعيبي  الروسي 

في باريس.

مسيرتك  لتغيير  ألهمك  الذي  الشيء  ما 
المهنية من أستاذة إلى فنانة؟

غير  بأنني  أحلم  كنت  طفلة،  كنت  عندما 
الكلمات  ألن  والتعبير  التواصل  على  ق��ادرة 
وقد  كافية.  غير  كانت  أستخدمها  كنت  التي 
يمكن  كلمات  إيجاد  أمل  على  اللغات  درست 

لمسة فنية على 
الصلصال

على  الفنية  لمساتها  أن  بلومنفلد  هيلين  النحاتة  تؤمن 
المشاهد مع  عاطفًيا  حواًرا  تخلق  منحوتاتها 

استكشافي  وعند  الفريدة.  رؤيتي  عن  تعبر  أن 
لفن النحت الذي كان فًنا ملموًسا ومعقًدا من 
أخيرًا  وج��دت  أنني  شعرت  البصرية،  الناحية 
أحالمي.  ترجمة  في  عليه  االعتماد  يمكن  شيًئا 
ُتؤثر  التي  السيكدية،  المنحوتات  ألهمتني  لقد 

اللغة. الفرد بطريقة تفوق  في اإلنسانية وفي 

بها  العمل  تحبين  التي  الــمــواد  هــي  مــا 
نحاتة؟ بصفتك 

فالطين  الطين.  على  منحوتاتي  في  أعتمد 
إلى  حواسي  ويترجم  للتشكيل،  قابلة  م��ادة 
بكل  بالعمل  لي  يسمح  كما  مميز،  فني  عمل 
سالسة وبدون أي مقاومة. والمرحلة التالية من 
عملي هي تحسين العمل الفني المصنوع من 
أختار  النهاية،  وفي  األصلي.  والصلصال  الجص 
التأكيد  أري��د  كنت  ف��إذا  والبرونز.  الرخام  بين 
أستخدم  للقطعة،  ال��روح��ي��ة  ال��ص��ف��ات  على 
الرخام. ولكن إذا كانت قوة القطعة هو الطابع 

األكثر أهمية، فإنني أستخدم البرونز.

في  الموجودة  الفنية  األعمال  تؤثر  كيف 
األماكن العامة في حياة الناس؟

إدخال  إلى  الوسيلة  هو  العام  الفن  أن  أعتقد 
ج��زًءا  لكونه  مدهشة  تجربة  ف��ي  م��ا  شخص 
الفن  هذا  ُيعطي  أن  يمكن  جميل.  شيء  من 
بالروح  يسمو  أن  ويمكن  بالنظام،  إحساًسا 
من  أكبر  عالم  إل��ى  الناس  ينقل  أن  ويمكن 
حياتهم  ف��ي  ف��ي��ه  ي��ع��ي��ش��ون  ال���ذي  ال��ع��ال��م 
المشترك  بالتاريخ  اليومية. كما يخلق إحساًسا 

ويولد شعورًا بهوية المجتمع.
الصورة: هيلين بلومنفلد؛ الصفحة المقابلة: مجموعة 

متنوعة من األعمال اإلبداعية للفنانة

هل تشجعين المشاهدين على استكشاف 
الفنية؟ ولماذا؟ أعمالك 

ك���ان ل���دي م��ع��رض ف��ي ن��ي��وي��ورك ف��ي ب��داي��ة 
مسيرتي، وحضره مجموعة من الزوار المعاقين 
خالل  م��ن  األع��م��ال  استكشفوا  ال��ذي��ن  بصرًيا 
بعد  العميقة  بإشادهتم  تأثرت  لقد  أيديهم. 
على  دائ��ًم��ا  أص���ررت  الحين،  ذل��ك  ومنذ  ذل��ك. 
يتم  عندما  منحوتاتي  بلمس  للناس  السماح 
عاطفًيا  ح��واًرا  اللمس  تجربة  وتفتح  عرضها. 
على  الروحية  الرسالة  وتساعد  المشاهد،  مع 
اللمسة  أن  لي  الواضح  من  كان  الرؤية.  تعزيز 
في  للغاية  الفني مهمة  للعمل  االستكشافية 
البصري،  االستكشاف  مثل  الفني  عملي  فهم 

إن لم يكن أكثر.

أخبرينا عن أحدث معرض لِك في كاتدرائية 
التاريخية في المملكة المتحدة. إيلي 

يبلغ  التي  الكاتدرائية  هذه  تستضيف  بالفعل 
مشرف  أمر  وهو  معرضي،  عام   900 عمرها 
التي  م��ن��ح��وت��ات��ي  س��ُت��ع��رض  ل���ي.  بالنسبة 
وعن  المستحيل  وتحقيق  األم��ل  عن  تتحدث 
عليها  أطلقت  وقد  الروحي،  والتطلع  التجديد 
والتجديد.  للشفاء  ترمز  التي  الحياة  شجرة 
النحتية  األعمال  بعض  المعرض  سيضم  كما 
الثاني،  ديستني  األول،  ديستني  مثل  األخ��رى 

ميتامورفوسيس وإكسودس. 

م��ق��اب��ل��ة
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سوفيتيل ليجند أولد كاتاركت أسوان
أسوان، مصر

كتبت أغاثا كريستي عن هذا الفندق المهيب في واحدة 
من أشهر رواياتها الموت على النيل. ويقع هذا الفندق على 
جرف من الجرانيت الوردي ويطل على نهر النيل أطول أنهار 
العالم، وما زال الجناح الذي ذكرته هذه الكاتبة في معظم 

الكتاب موجوًدا حتى اآلن. وعند النزول في هذا الفندق 
سيعود الزمن بك إلى حقبة عريقة من القباب البربرية 

واألقواس البيزنطية والسجاد الفارسي الرائع.

T: (+20)10/22229071

www.sofitel.accorhotels.com

فندق راديسون سونيا
سان بطرسبرج، روسيا

يقع هذا الفندق البوتيكي األنيق في شارع ليتني بروسبيكت، 
وهو مستوحى من رواية الجريمة والعقاب الشهيرة للكاتب 

فيودور دوستويفسكي. ويستوحي التصميم الداخلي فكرة 
الرواية، مع الفتات الممرات المصممة لتشبه فقرات الكتب 

القديمة والسجاد الذي ُيشير إلى الفصول األولى للرواية 
باللغتين اإلنجليزية والروسية.

T: + 7 812 406 00 00

www.radissonblu.com

نقطة 
اإلقامة

جناح 
الخيال 

فندق أبوستروف
باريس، فرنسا

في فندق أبوستروف في باريس، يتم ترتيب الموضوعات 
األدبية والرسوم التوضيحية بطريقة وكأنها تحكي قصة. تم 

تزيين كل غرفة في الفندق بصور من مفاتيح اآللة الكاتبة 
واللوحات أو الكلمات المكتوبة. تتناثر الحروب المكتوبة على 

سجاد الفندق حتى أسفل الساللم. تشمل مرافق الغرفة 
دش ُمضاء وجاكوزي.

T: +33 156 54 31 31

www.apostrophe-hotel.com

رواية 
مؤلف

من  العالم  في  األدبية  الشخصيات  أعظم  من  ومجموعة  للقراءة  حبك  أشبع 
الكتب المستوحاة من  الفنادق  اإلقامة في هذه  خالل 

إقامة وسط األجواء األدبية
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القراءة

سيطرح المغني والمؤلف الموسيقي الياباني األمريكي ميتسكي ألبومه 
الجديد Be the Cowboy في 17 أغسطس من تسجيل شركة ديد أوشنز. 
وقد أطلق الفنان أغنيتين من األلبوم في وقت سابق من هذا العام وهما 

“Geyser” في مايو و “Nobody” في يونيو. 

وقفة في مدينة :  الشارقة
تذّوق

جولة في سوق الحنة
ُيعد هذا الطبق التقليدي 

اللذيذ من اللحم
 واألرز، وُيطهى بالتوابل 

العربية المميزة 
والبصل والطماطم 

والليمون المجفف
 أيًضا.

تسوق
سوق الشارق المركزي
استمتع بالتسوق في 
600 متجر مميز في 

الشارقة يبيع العديد من 
السلع مثل السجاد 

الشرقي والفاكهة 
االستوائية إلى األحجار 
الكريمة والمجوهرات.

جّرب
عين اإلمارات

ُتقدم لك منظر رائع 
للمدينة بأكملها 

وأجزاء من دبي
 أيًضا، وتضم 42 

كابينة مكيفة
 ترتفع إلى 

60 متر.

شاهد
متحف الشارقة البحري

تعرف على الدور 
الرئيسي الذي لعبه 

البحر في تاريخ الشارقة 
في هذا المتحف، 
ويعرض المتحف 

المراكب الشراعية 
الخشبية التقليدية.

12 ساعة

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

رحلة كولومبوس
التاريخية

في عام 1492، بدأ 
المستكشف اإليطالي 

كريستوفر كولومبوس 
رحلته عبر المحيط 

األطلسي. وأعرب عن 
اعتقاده أنه يستطيع 
من خالل جولته حول 
العالم، أن يبحر غرًبا 

للوصول إلى “الشرق” 
(الهند والصين). مع 

طاقم مؤلف من 90 
رجًلا وثالث سفن - نينيا، 

وبينتا، وسانتا ماريا - 
وغادر من بالوس دي 
ال فرونتيرا، بإسبانيا 

ووصل إلى جزر البهاما 
خالل61 يوًما.

يجعل هذا التطبيق 
الثنائي كل شيء 

في متناول يدك مثل 
الحاسبة العلمية 
المتقدمة ومحول 

العمالت، وهذا هو كل 
ما تحتاجه عندما تنطلق 

في رحلتك القادمة إلى 
وجهة أجنبية. يدعم 

التطبيق 24 لغة وأكثر 
من 150 عملة.

السفر تطبيق 

يوم في 
التاريخ

3 أغسطس 1492 1

كهوف جلوورم، 
نيوزيلندا

ُتضاء كهوف وايتومو في نيوزيلندا بآالف من الديدان المتوهجة، التي تنقل 
الزائر إلى عالم جديد تماًما. هذه الديدان المتوهجة هي عبارة عن يرقات 

من نوع جنات ُتدعى الكائنات الُمضيئة، والموجودة فقط في هذا البلد. 
ولهذه الكائنات ذيل حيوي يشع ضوء عندما تتفاعل المواد الكيميائية التي 

تنتجها هذه الكائنات المضيئة عندما تتفاعل مع األكسجين.

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

الشمالية االضواء 

ُتعتبر ألوان الشفق 
القطبي المعروفة باسم 
األضواء الشمالية أو أورورا 

بورياليس، هي إحدى 
الظواهر الطبيعية القليلة 

في العالم التي تأسر 
الخيال بصورة ال مثيل لها. 

تظهر هذه األضواء في 
الليالي المظلمة في مواقع 

عالية االرتفاع في الجزء 
األخير من السنة. يمكن 
للقادمين أن يشاهدوا 

اللون األخضر الساحر في 
األفق واأللوان القرمزية 

النابضة في السماء. يمكن 
مشاهدة هذه الظاهرة في 
الدول االسكندنافية، وكندا، 
وأالسكا، وروسيا، والنرويج، 

واسكتلندا.

قلعة مونكالييري،
إيطاليا

تطل هذه القلعة على 
نهر بو خارج مدينة 

تورينو مباشرًة، وقد 
تم بناؤها في العصور 

الوسطى ألغراض 
دفاعية، وكانت بمثابة 
منزل سافوي الملكي.

2

دليل في 
دقيقة  

ستطرح الكاتبة 
الفائزة بجائزة بوكر 

بات باركر رواية 
“The Silence
of the Girls”

في 30 أغسطس.

CalConvert

طرائف –  لدى كونيز تباين 
في لون عينيها واحدة 

بني واألخرى عسلي أخضر. 
كانت كوينز مصابة بالتهاب 

العنبية، الذي يتسبب في 
العمى المؤقت في إحدى 

العينين، وتم عالجها 
بجراحة.

تحت العدسة

ميال كونيز
أخر األعمال – كونيز تلعب دورها في الفيلم الكوميدي 

الجاسوس الذي ورطني. وتؤدي كوينز شخصية أودري 
المتورطة في مشاكل دولية عندما تكتشف أن صديقها 

السابق كان جاسوًسا.

االقتباس – “بدأت التمثيل عندما كنت في التاسعة 
من عمري، ألنها كانت هواية ممتعة وكنت مستعدة 

لترك المدرسة من أجلها.”

تعتبر هذه القلعة 
واحدة من أفضل 

القالع في أوروبا التي 
يتم الحفاظ عليها. 
تشير األساطير إلى 

أن القلعة بنيت على 
قاعدة من البلوط.

1
إيجسكوف قلعة 

 الدنمارك

طريقتان  
الكتشاف

القالع في العصور 
الوسطى
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المكان: عمان، األردن 
سُيقام هذا المهرجان الموسيقي في قلعة عمان، وسُينظمه 
مجموعة من الفنانين العالميين المشهورين الذين سُيبهرون 
الجمهور مثل توم جونز وتوم أوديل وإميل المثلوثي.
www.friendsofjordanfestivals.com

المكان: سراييفو، البوسنة والهرسك
يأتي المهرجان هذا العام في دورته الرابعة والعشرين، وسُيفتتح 
المهرجان هذا السينمائي بعرض فيلم “الحرب الباردة” للمخرج 
البولندي باول باوليكوفسكي.
www.sff.ba

المكان:  جبيل، لبنان
يجمع هذا المهرجان 

بعض من أعظم 
الموسيقيين في 

العالم. وهذا العام، 
ستقوم فرقة 

“تشاينزموكرز” الشهيرة 
ببدء االحتفاالت.

www.byblosfesti-
val.org

المكان: كولومبو، سريالنكا
يحضر عشاق الدراجات من جميع أنحاء البالد هذا الحدث الذي 

يعرض أحدث الموديالت والتطورات في صناعة الدراجات.
www.cems-bikeshow.com

المكان: ماركي، إيطاليا
ستشهد احتفاالت هذا العام التي ستقام في منطقة ماركي حفالت 
األوبرا الشهيرة مثل “ترافياتا” و “ذا ماجيك فلوت” و “إكسير الحب”.
www.sferisterio.it

2 – 5 أغسطس

معرض كولومبو الدولي 
للدراجات 2018

حتى 12 أغسطس

مهرجان أوبرا ماشيراتا

1 – 24 أغسطس

مهرجان بيبلوس الدولي

حتى 8 أغسطس

مهرجان األردن

10 – 17 أغسطس

مهرجان سراييفو السينمائي

6

2 - 5 أغسطس

أيام هارلي سان بطرسبرج

حتى 13 أغسطس

مهرجان حول العالم

المكان: سان بطرسبرج، روسيا
يحضر مهرجان الدراجات النارية هذا اآلالف من جميع أنحاء 
العالم. وسُيقام المهرجان في عام 2018 في ساحة 
أوستروفيسكي.
www.harleydays.ru

المكان: أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
سُيعرض في هذا المهرجان الثقافي الكثير من العروض 
الشعبية من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن ُتقام أربعة 
عروض في اليوم الواحد.
www.visitabudhabi.ae

المكان: بودروم، تركيا
سُيقام هذا المهرجان في قلعة بودروم الرائعة، وستعرض فيه 

عروض من عدة بلدان بما في ذلك اسطنبول وكوبا وروسيا.
www.bodrumballetfestival.gov.tr

حتى 12 أغسطس

مهرجان بودروم الدولي للباليه



القائمة المختصرة 
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الروسية العاصمة  ُيقام كل صيف في  الذي  النارية  األلعاب  النارية وفن  لأللعاب  هو مهرجان 

سيقام المهرجان في حديقة 
براتيفسكي كاسكيد في 

موسكو

ثمانية  العام فرق من  سُيشارك في هذا 
وبريطانيا  النمسا  ذلك  في  بما  بلدان 

وسلوفاكيا

وس��ت��ت��ن��اف��س ال����ف����رق ال��م��ش��ارك��ة 
التي  األول����ى  ال��ث��الث��ة  ال��م��راك��ز  ع��ل��ى 

الحكام مها  سُيقيِّ

روسيا موسكو،  النارية،  لأللعاب  الدولي  روستك  مهرجان 



6   التقويم
 تأكد من كل ما 
سيحدث في هذا الشهر

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

10  خدمة الغرف
أشبع حبك للقراءة من خالل 
اإلقامة في هذه الفنادق 
المستوحاة من الكتب

12  مقابلة
ترى النحاتة هيلين 
بلومنفلد أن التجربة 
الحسية الملموسة ألعمالها 
تفتح حواًرا مع المشاهدين

16  جولة في أقصى
 مدن آسيا
تتميز باكو بالعديد من 
مناطق الجذب على الواجهة 
البحرية التي تسحر الزوار

42  األخبار
نظرة على ما حدث ويحدث 
في العربية للطيران

44  خريطة 
وجهات العربية للطيران

34  نفحة من عبق صاللة
تشتهر هذه المدينة الُعمانية بمواقعها 

األثرية وشواطئها الخالبة

22  تحت الشمس الذهبية
تجتذب إزمير السياح بأسواقها 

العديدة وطعامها الفاخر

28  48 ساعة في جوا
تجذب المستعمرة البرتغالية السابقة 
محبي االستجمام على الشواطئ 
والمهتمين بالتعرف على التاريخ العريق 
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4  ساعة في جوا 8

تجذب مدينة جوا محبي االستجمام على الشواطئ 
والمهتمين بالتعرف على التاريخ العريق

نفحة من عبق صاللة
تشتهر هذه المدينة الُعمانية بمواقعها األثرية 

وشواطئها الخالبة

2018 أغسطس   // للـــــــطـــــــيـــــــران  الــــــعــــــربـــــــيـــــــة  رحـــــــالت  مـــــــجـــــــلـــــــة 




