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قصتنا
ّ

عندما انطلقت مسيرتنا في العام 2009

مزيد من األشخاص على
ٍ
كان هدفنا نقل
ً
تواترا إلى المزيد من األماكن.
نحو أكثر
ٍ
واليوم ،أصبحت شبكة رحالتنا تشمل
أكثر من  90وجهة حول العالم وقائمة
المدن الجديدة التي نتوجه إليها تزداد
باستمرار .في العام  2018وحده ،بلغ
عدد المسافرين معنا  11مليون مسافر
ونعتبر ثاني أكبر شركة طيران ناشطة
من مطار دبي الدولي وذلك من حيث
عدد المسافرين.

بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دبي
ودعمها المستمر لنا ،نجحنا في إتاحة
فرص جديدة في عالم السفر والسياحة
والتجارة وساهمنا في اختصار المسافات
وتعزيز الروابط مع دبي.
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“نجحت رؤية والتزام حكومة دبي في
ً
ً
عالميا
كمركزا
تحقيق مكانة رفيعة لدبي
للطيران والتجارة والسياحة .وقد تم إطالق
فالي دبي لدعم قطاعات التجارة والسياحة
المتنامية في دبي ،حيث تستوحي فالي
دبي طموحها ونجاحها من دبي .لذا
نجحت فالي دبي خالل عمرها القصير في
ترسيخ اسمها في المنطقة والوصول
إلى أسواق جديدة ،وأسهمت في تعزيز
قطاع السياحة في دبي ،ودعم مكانة
اإلمارة كمركز عالمي لقطاع الطيران من
خالل ربطها بأسواق جديدة”.
 سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،الرئيس األعلى لفالي دبي.

هويتنا
ّ

ً
ً
وبوابة
ً
رئيسيا للسفر
مركزا
تُ عتبر دبي
يمكن من خاللها ولوج أجزاء عديدة من
مد
العالم ،ونحن نفخر بمساهمتنا في ّ
جسور التواصل مع بلدان بعيدة وقريبة
على حد سواء .يقوم هدفنا على أخذ
األشخاص إلى المكان الذي ينشدونه
سواء كان في رحلة عمل سريعة أو
شيقة أو رحلة إلى الوطن لتمضية
مغامرة ّ
الوقت مع العائلة واألصدقاء.
يقدم العالم وفرةً من الفرص الجديدة
ّ
في مجال التجارة والسياحة والسفر ،ونحن
متوافرون لتسهيل االستفادة منها.

مهمتنا
ّ

نفخر بقدرتنا على تلبية مختلف إحتياجات
مسافرينا ،إن كان سفرهم للسياحة أم
للعمل ،باإلضافة إلى تقديم خدمات سفر
بأسعار مدروسة .يتمحور نموذج عملنا
حول قدرتنا على تقديم الخدمات بذكاء
ومرونة ،ما ساعدنا على تغيير طريقة
سفر األشخاص في جميع أنحاء المنطقة،
حفز التجارة والسياحة.
األمر الذي ّ
لطالما التزمت فالي دبي بتقديم تجربة
مميزة
سفر فريدة ومجموعة منتجات
ّ
ّ
تطلعات
سنواصل تطويرها بما يخدم
مسافرينا ويتجاوز توقعاتهم.
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عائلتنا

سر نجاحنا إلى فريق عملنا الدؤوب
يعود ّ
حيث نواصل االستثمار في أهم مواردنا
المتمثلة بموظفينا الذين تجاوز عددهم
ً
موظفا من  128جنسية
حتى اليوم 4,000
مختلفة ،مما يعكس التنوع الديمغرافي
في المدينة التي ننتمي إليها ،دبي.
تستمر فالي دبي في استقطاب أفضل
ّ
الكفاءات في عالم الطيران فيما تنمو
سواء في
أعمالنا وتزدهر بوتيرة فائقة
ً
األجواء أو على األرض ووراء الكواليس.
تُ شكّل هذه الكفاءات العصب الحيوي
لنجاحنا وإليها يعود الفضل األكبر في
تميز فالي دبي.
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تجربة
فالي دبي

ً
سعيا
نبذل الجهود دونما توقف
لتحسين خدماتنا وتقديم منتجات جديدة.
كما نسعى جاهدين لتزويد مسافرينا
بأقصى قدر من الراحة أثناء رحلتهم
من خالل مقصوراتنا المشرقة والرحبة،
مقترنة بمزايا بوينغ سكاي إنتيريور ونظام
إضاءة يساعد على تقليل إرهاق السفر.
يتوافر طاقمنا الودود لخدمتك بهدف
جعل رحلتك ممتعة ومريحة قدر اإلمكان.
ً
مسافرا لحضور اجتماع أو أردت
إذا كنت
ابق على
استيفاء مهلة زمنية محددةَ ،
اتصال باستخدام باقات اإلنترنت
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الالسلكي على متن الطائرة وادخل شبكة
اإلنترنت باستخدام هاتفك أو جهازك
اللوحي أو جهاز الكومبيوتر الخاص بك.
وهل تريد تمضية وقت ممتع أثناء السفر؟
أمامك وفرة من الترفيه المتاح على متن
الطائرة ،حيث يمكنك مشاهدة أحدث
األفالم والبرامج التلفزيونية أو االستماع
ببساطة إلى أجمل أنغام الموسيقى.
ً
سنا مع
ننس مسافرينا األصغر
ولم َ
ساعات من الترفيه المخصص لهم.

الدرجة
السياحية

ّ
التطلع إلى رحلة مريحة وممتعة
يمكنك
وبسعر معقول في الدرجة السياحية.
تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات
فمثال يمكنك شراء الوجبات
األطعمة،
ً
الخفيفة على متن جميع الرحالت ،في
وجبات ساخنة لذيذة على
ٍ
حين نقدم
مدتها
بعض الرحالت المختارة التي تتجاوز ّ
 90دقيقة ويمكن شراء هذه الوجبات
ً
مسبقا عند الحجز .كما ُج ّهز كل مقعد
فردية عالية الدقة
لمس
بشاشة
ّ
تسمح لك بالتحكم الكامل بتجربة
الترفيه الخاصة بك.
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طائرات بوينغ 737
ماكس  8وماكس 9

ُيشكّل تصميم المقاعد في مقصورة
الدرجة السياحية على طائرة ماكس أحد
األسباب التي تجعل تجربة السفر مع
فالي دبي ال تُ ضاهى ،وذلك بفضل
المساحة الرحبة وإمكانية إمالة ظهر
المقعد ،باإلضافة إلى الوسادة السفلى
الوثيرة التي يمكن تعديلها لالسترخاء.

طائرة بوينغ 800-737

من الجيل الجديد

تم تصميم مقاعدنا بصورة مبتكرة
ّ
لتوفير مساحة مريحة للقدمين وتحقيق
تمت زيادة
أقصى قدر من الراحة .وقد ّ
المساحة العلوية للخزائن وتجهيز المقاعد
بنظام إضاءة اختياري لتقليل إرهاق
السفر والحرص على توفير كل ما تحتاجه
لالسترخاء واالستمتاع بالرحلة.
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درجة
رجال األعمال

تقدم درجة رجال األعمال على متن
ّ
راحة
ً
فالي دبي تجربة سفر أكثر
وخصوصية ،حيث يمكنك االستفادة
من خدمة األولوية في المطار التي
ً
ً
سريعا إلنهاء إجراءات السفر
مسارا
توفر
والتفتيش ،وبوابة خاصة بمسافري درجة
رجال األعمال للصعود إلى الطائرة وخدمة
النقل بالحافالت .كما يمكنك االسترخاء
قبل موعد رحلتك في صالتنا الخاصة
في المبنى رقم  2وفي صالة درجة رجال
األعمال الخاصة بطيران اإلمارات في
المبنى رقم  3في مطار دبي الدولي،
فضال عن إمكانية استخدام صاالت
ً
المطارات عبر معظم أنحاء شبكتنا.
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أما على متن الطائرة ،ستستمتع في
ّ
درجة رجال األعمال بخدمة شخصية
موظف الخدمة الجوية
ّ
يقدمها
وودودة
ّ
المخصص لمقصورة درجة رجال األعمال.
على متن الرحالت التي تتجاوز  90دقيقة،
يمكنك اختيار أشهى األطباق من قائمة
الطعام المستوحاة من مطابخ عالمية .هذا
مقبالت
ونقدم على الرحالت القصيرة
ّ
ّ
باردة ووجبات خفيفة.

طائرات بوينغ 737
ماكس  8وماكس 9

ترتقي مقاعد درجة رجال األعمال على
متن طائرة ماكس بالراحة إلى مستوى
جديد .يمكنك العمل على متن الطائرة
أو تناول الوجبات أو النوم على سري ٍر
ً
إنشا من
مسطح بالكامل بقياس 78
األعلى إلى األسفل .وللحرص على
بساعات من الترفيهُ ،ج ّهز كل
ٍ
تزويدك
مقعد بشاشة لمسية عالية الدقة بقياس
ً
إنشا لتتابع أحدث األفالم والبرامج
15.6
التلفزيونية والموسيقى.

طائرة بوينغ 800-737

من الجيل الجديد

مقاعد درجة رجال األعمال لدينا واسعة
ومريحة للغاية ،مصنوعة من جلد إيطالي
مع دعامة أسفل ظهر مريحة ومسند
للساقين قابل للتمديد وإمكانية استلقاء
رحبة لتعطيك فرصة مثالية لالسترخاء.
هذا باإلضافة إلى الشاشة اللمسية
ً
إنشا التي تعرض
الشخصية بقياس 12.1
ساعات مجانية من األفالم والبرامج
التلفزيونية والموسيقى لكي تمض
ً
أوقاتا ممتعة أثناء سفرك معنا.
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فالي دبي
للشحن

تقوم فالي دبي بتوفير مجموعة من
الحلول البسيطة والسهلة بأسعا ٍر معقولة
ألنواع مختلفة من بضائع الشحن ،سواء
الشحن العام أو الشحن المميز أو شحن
البضائع القابلة للتلف أو شحن األشياء
الثمينة أو الشحن السريع أو البريد أو
الحية .إنها خدمة مرنة
نقل الحيوانات ّ
وفعالة بأسعار مقبولة ،تستخدم منصة
حلوال متكاملة
«سكاي تشاين» التي توفر
ً
ً
حرصا على توفير
إلدارة الشحن الجوي
أوال بأول
ٍ
معلومات دقيقة وجديدة ً
ّ
تسلمها
للعمالء حول عمليات الشحن من
وحتى تسليمها.
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وفيما نواصل افتتاح أسواق جديدة تعاني
من غياب الربط الجوي المباشر وزيادة عدد
شعبية وعقد
ً
الرحالت إلى أكثر الوجهات
الشراكات مع شركات الطيران األخرى،
يستطيع قسم الشحن الخاص بنا تسليم
أنواع سلع مختلفة عبر شبكة فالي دبي
ً
حاليا توفير خدمات الشحن
يتم
وخارجهاّ .
إلى كل محطات فالي دبي وإلى أكثر من
 300محطة إضافية في أنحاء العالم من
خالل اتفاقيات الشراكة.

عطالت
من فالي دبي
صممنا الموقع اإللكتروني
لقد
ّ
 holidays.flydubai.comلتسهيل عملية
التخطيط والحجز لرحلتك .فمن خالل هذا
الموقع ،أنت صاحب القرار في كل ما
يتعلق برحلتك .اختر من بين الرحالت
والفنادق واإلضافات كالجوالت
واألنشطة وخدمات النقل من المطار
خالل عملية حج ٍز واحدة.
صمم عطلة أحالمك بنفسك سواء
ّ
التجول في المدينة
كنت من محبي
ّ
خالل عطلة نهاية األسبوع أو من عشاق
المغامرات الخارجة عن المألوف أو سواء
كنت تنشد ببساطة تمضية عطلة مريحة
على الشاطئ .اختر التجارب التي تحلو لك
وستجد الخيارات التي تناسب ذوقك.
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ً
معا
نستكشف العالم

في يوليو  ،2017أعلنت فالي دبي
موسعة
وطيران اإلمارات عن شراكة
ّ
قامت من خاللها شركتا الطيران القائمتان
في دبي بتوحيد القوى لتوفير خيارات
سفر ال تُ ضاهى للعمالء.

بدأت الشراكة مع رحالت الرمز الموحد
والتي كان عددها  29وجهة لتنمو
ويزداد عدد الوجهات إلى  84وجهة لتتيح
لعمالء فالي دبي الوصول بسهولة
إلى الوجهات التي يسافر إليها طيران
ست قارات حول العالم،
ّ
اإلمارات في
في حين يتمتّ ع عمالء طيران اإلمارات
بإمكانية الوصول إلى شبكة رحالت
فالي دبي في المنطقة والوجهات التي
ً
سابقا الربط الجوي المباشر.
غاب عنها
ال تقتصر هذه الشراكة المبتكرة على
الرحالت الخاضعة التفاقية الرمز المشترك
فحسب ،بل توفر زيادة أكبر في عدد
ووصوال أسهل إلى المزيد من
الرحالت
ً
الوجهات حول العالم مع ميزة استالم
األمتعة في الوجهة النهائية.
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لتزويد العمالء بطريقة أسهل لكسب
وإنفاق األميال ،اعتمدت فالي دبي
برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات
كبرنامجها في أغسطس .2018
يتيح توافق برنامج الوالء ألعضاء
سكاي واردز طيران اإلمارات كسب أميال
سكاي واردز وأميال العضوية والتمتع
بمزايا السفر المشتركة عند السفر عبر
الشبكات مجتمعة.
سنواصل العمل على إطالق المزيد من
الخدمات الناجمة عن الشراكة ليستمتع
مسافرينا بفرصة االستفادة من المزايا
الرائعة التي توفرها كل شركة طيران،
باإلضافة إلى خيارات أوسع ومرونة أكبر
عند القيام برحالت المتابعة عبر دبي.
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ﻛﺎﻟﻴﻜﻮت
ﻫﺮﺟﻴﺴﺎ

أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ

ﺟﻮﺑﺎ
ﻋﻨﺘﻴﺒﻲ
ﻛﻠﻴﻤﻨﺠﺎرو
زﻧﺠﺒﺎر

دار اﻟﺴﻼم

27

دبي
موطننا

تشتهر دبي بجمالها األخاذ وبريقها
الخاطف لألنفاس ،فال عجب في أن
ً
أعدادا هائلة من الباحثين
تستقطب
عن األجواء التي تجمع الشمس والبحر
محبي
والهواء الطلق ،ناهيك عن
ّ
ورواد األعمال وأصحاب العزم.
المغامرات ّ
وخلف كل هذا الوهج والبريق يكمن
وق َيم رفيعة للمدينة التي تزخر
قلب كبير ِ
باألفكار المبتكرة السابقة لعصرها وبعالم
يميز دبي
من الفرص الالمتناهية .هذا ما ّ
عن سواها ،ونحن في فالي دبي نفخر
بأن ندعوها موطننا.

29

دول
الخليج العربي

فرص المتناهية

في ظل النمو السريع الذي تشهده هذه
المنطقة المزدهرة ،يتوقع سكان المنطقة
السفر بسهولة وفعالية أكبر .بالتالي كان
بد من فتح باب الخيارات وتعزيز جسور
ال ّ
التواصل .فأصبح السفر أسهل من أي
وقت مضى بفضل رحالتنا المتكررة بين
البحرين والكويت وسلطنة ُعمان والمملكة
العربية السعودية واإلمارت العربية
تتغير المعادلة للمسافرين
المتحدة ،فلم
ّ
الدائمين بهدف مزاولة أعمالهم االعتيادية
إنّ ما أصبح السفر أفضل.
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الرياض

الكويت

طموح يالمس السحاب

عنوان لألصالة

تشتهر المملكة العربية السعودية بكونها
أكبر بلد عربي في الخليج وواحدة من
أغنى دول العالم .وقد شهدت المملكة
في السنوات األخيرة تطورات عديدة
فتحت باب فرص أكثر لألعمال والتجارة،
ومساحة لطرح أفكار رائعة تفضي إلى
النجاح واالزدهار.

ً
مسافرا بغرض العمل ،ستأخذك
إذا كنت
دبي إلى هذه الوجهة المتألقة في رحلة
تمر بلمح البصر .إنما ال تقتصر
قصيرة ّ
هذه المدينة على األعمال فحسب .فهي
ّ
تتحلى بتقاليد راسخة تعطيها هوية
متميزة وأصالة ال تضاهى .اكتشف
ّ
الوجهات النابضة بالحياة والمعارض
أنه يومك
المبهرة والمتاحف المدهشة ثم ِ
بنزهة رائعة على طول الكورنيش.

33

الشرق
األوسط

عالم من الفرص

شيقة
يمتاز الشرق األوسط بكونه منطقة ّ
ومحفزة على التفكير ،فهي مبتكرة من
ّ
جهة ولكنّ ها قديمة العهد من جهة أخرى،
وتقليدية بطبعها إنّ ما سابقة لعصرها
ً
معا .فقد تركت الحضارات القديمة
في آن
بصمة واضحة ال تخطئها العين ،كما ُيظهر
ً
مطرد
تطور االقتصادات وتناميها بشكل ّ
ّ
ً
قدما
مستعدة للمضي
المنطقة
هذه
أن
ّ
ّ
ّ
على درب مكلل بالنجاحات.

35

َع ّمان

بيروت

نقطة البداية

أناقة عصرية بأفضل ّ
حلة

عمان بوفرة من الفرص
تزخر مدينة ّ
وهي عاصمة حيوية بامتياز .غير أنّ ها ال
تقتصر على مجال األعمال فحسب بل
ً
بدءا من
تعرفك إلى نمط الحياة األردني
ّ
وصوال إلى األسواق
المقاهي التقليدية
ً
عمان ً
إذا نقطة
عد ّ
النابضة بالحياة .تُ ّ
االنطالق المثالية لمغامراتك في البتراء
أقم فيها بضعة
والبحر الميت ووادي َرمِ .
أيام وسترى ما تكتنزه هذه المدينة الرائعة
من مفاجآت.

ّ
تتحلى بيروت بشخصية فريدة وطابع
يضج حياةً  .ومع تواجد جالية لبنانية
مميز
ّ
ّ
عد هذا المسار من األبرز
كبيرة في دبيُ ،ي ّ
لدينا سواء كان هدف الزيارة هو العمل
أو الترفيه أو الحنين إلى الوطن والعائلة.
تنضح المدينة بروح الشباب والموضة إلى
جانب تاريخ عريق يتغلغل في كل زوايا
بيروت العصرية.
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أوروبا

فوت
معالم ال تُ َّ
تُ عتبر أوروبا من الوجهات الرئيسية التي
زوارها سواء كان بغرض العمل
تبهر جميع ّ
التجول في المدينة أم تمضية عطلة
أم
ّ
مميزة .تساهم فالي دبي في
صيفية
ّ
افتتاح فرص أعمال جديدة عبر تواجد
متوسع
شبكات تجارية هامة وسوق
ّ
بشكل مستمر .وحين يتعلق األمر
بالسياحة ،يتوافد األشخاص من أوروبا
شيقة تحت
وإليها لخوض مغامرات ّ
أشعة الشمس الدافئة واختبار بالد
العجائب الشتوية.
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كاتانيا

هلسنكي

عال
سقف توقعات
ٍ

تألق دائم

على غرار مدن إيطالية عديدة ،تمتاز
وتجسد
كاتانيا بأجواء حالمة تنبض بالحياة،
ّ
ً
ً
تعرف إلى
تاريخا
عريقا يسلب األلبابّ .
أسلوب الحياة في صقلية واكتشف
فضال عن
المطاعم االستثنائية المتوفرة
ً
تفوت زيارة جبل
فن العمارة الراقي .وال ّ
ً
نشاطا
إتنا ،وهو البركان الطبقي األكثر
في العالم.

نربط المسافرين برحالت يومية إلى
العاصمة الفنلندية هلسنكي ،هذه
المدينة المليئة بالنشاطات في الهواء
المميزة بكل
الطلق وبالمعالم الفنية
ّ
معنى الكلمة .يقصد المدينة رجال
األعمال والسياح على حد سواء إذ تنضح
بمجموعة متنوعة من األنشطة كالفنون
الجميلة والمطاعم الراقية والرحالت
الجبلية والتصاميم الجديدة .إنّ ها بالفعل
وجهة يحلو استكشافها.

41

روسيا

أرض الجواهر الخفية
تشتهر روسيا بكونها أكبر بلد في العالم،
تقدم كل ما
وهي أرض رحبة وواسعة ّ
ً
بدءا من المدن التاريخية
يخطر في البال
وصوال إلى األرياف النموذجية
العريقة
ً
الرائعة ،كما تمتاز بمغامراتها الحماسية
وحياة السهر النابضة بالحياة .إنّ ها عالم
تقدم ما يروق لكافة
التناقضات إذ ّ
األذواق .إذا كنت من هواة األدب فيمكنك
توجه لحضور
تتبع خطوات كتّ اب بارزين أو ّ
ّ
عرض الباليه واالستمتاع بأمسية مسلية
وأنيقة .حتى أنّ ه يمكنك ركوب القطار
والتمتّ ع بمشاهدة المناظر الطبيعية
األخاذة في هذه البالد الفاتنة.

43

ايكاترينبرج

موسكو

تُ عتبر ايكاترينبرج رابع أكبر مدينة في روسيا
ووجهة يحلو استكشاف أسرارها الدفينة.
نموها االقتصادي في قطاع
يتجلى
ّ
المطاعم المزدهر فيها .تجتذب ايكاترينبرج
ً
أعدادا كبيرة من المسافرين األجانب إذ
توفر القاعدة المثالية الستكشاف المناظر
ّ
الطبيعية الخالبة في جبال األورال.

عدة
تبهر موسكو العين وتأسر القلب على ّ
أصعدة ،سواء من حيث تاريخها العريق
أو ضخامتها الملفتة أو عمارتها الخالبة أو
فنونها الرائعة .صحيح أنّ ها مقصد شعبي
ً
أيضا مرتع لألعمال حيث
للسياحة ،إال أنّ ها
يسافر رجال األعمال باستمرار بين دبي
وموسكو .لذا أطلقت فالي دبي رحالت
منتظمة لتسهيل السفر إليها سواء
كان بغرض التجول في المدينة أو إبرام
صفقة العمر.

أسرار مخفية

نقطة التقاء الماضي والحاضر

45

آسيا
الوسطى

روايات آسرة عن طريق الحرير

تقدم فالي دبي مجموعة من الرحالت
ّ
متميزة في المنطقة لتمنح
إلى وجهات
ّ
المسافرين فرصة خوض تجارب استثنائية
واكتشاف الجواهر المخفية في قلب
فضال عن خوض غمار طريق ّ
قلما
آسيا
ً
الزوار .تُ عرف المنطقة بمسارات
يقصدها ّ
التجارة التاريخية وروايات طريق الحرير
مفسحة أمامك فرصة استكشاف نمط
ً
الحياة العصري فيها ومشاهدة كل ما
تكتنزه المنطقة.

46

نور سلطان

طشقند

تقع مدينة نور سلطان على ضفاف نهر
إيشيم ،وهي عاصمة كازاخستان النابضة
بالحياة ومركز لإلبداع واالبتكار يستقطب
المهندسين المعماريين من حول العالم
ويذيع صيته في كافة أنحاء المعمورة.

ً
ماضيا
تخبئ
عد طشقند عاصمة عصرية ّ
تُ ّ
ً
مدهشا حيث يجتمع الماضي والحاضر
بطريقة ملفتة تأسر الحواس .اختبر الثقافة
المحلية بأروع حللها .شاهد عرض الباليه
األوزبكية التقليدية أو
وتذوق األطباق
ّ
ّ
ّ
المكللة بالثلوج واألنهار
توجه لزيارة الجبال
ّ
البراقة في رحلة شاملة ومليئة
الفيروزية
ّ
السارة.
بالمفاجآت
ّ

مدينة متنامية آسرة

رحلة استكشاف ال تنتهي

49

شبه القارة
الهندية

وجهات نابضة بالحياة

تضم شبه القارة الهندية ربع سكان
ّ
العالم ،وقد بات بإمكانك الوصول
إلى مواقع عديدة فيها مع رحالت
ً
مسافرا بغرض
فالي دبي .سواء كنت
العمل أو الترفيه ،فأنت ستمضي
أجمل األوقات في استكشاف جمال
وتذوق األطايب الهندية
سريالنكا الخالب
ّ
وخوض المغامرات في جبال النيبال
ّ
المكللة بالثلوج.

51

كولومبو

مومباي

روائع تسلب األلباب

لقاءات جميلة

بحس المغامرة وأجواء
تنضح كولومبو
ّ
من وحي الخيال مع شواطئها المحاطة
بأشجار النخيل وأمواجها العاتية ومواقعها
المدرجة على الئحة اليونسكو لمواقع
التراث العالمي .وهذا ليس سوى غيض
من فيض المعالم التي تجعل منها
الوجهة المثالية لتمضية عطلة األحالم.
يسافر أشخاص من كل حدب وصوب
لمشاهدة معالم سريالنكا الطبيعية
الخالبة من مزارع الشاي الخصبة إلى
أماكن ركوب األمواج المبهرة.

تضج مومباي بالطاقة والحيوية وتزخر
ّ
باألنشطة التي تحلو مشاهدتها والقيام
مدينة مليئة بالبازارات
ً
بها .اكتشف
وحياة السهر واألجواء المتألقة للحشود
المتميزة .أسبر أغوار الهياكل المخفية
ّ
والمطاعم منقطعة النظير حيث تفوح
روائح التوابل في الشوارع لتفتح شهيتك
تذوق المزيد من النكهات اللذيذة.
على ّ

53

أفريقيا

غنية
تقاليد ّ

تمتاز هذه المنطقة بتاريخ عريق كما
ّ
تتطلع اليوم لصياغة مستقبلها
أنّ ها
ّ
الزوار من كافة بقاع األرض على
إذ
تحث ّ
زيارة ثاني أكبر قارة في العالم .أمامك
ً
بدءا من
وفرة من األمور الستكشافها
وصوال إلى
المراكز الحضرية المزدحمة
ً
الغابات االستوائية وغابات السافانا.
كما تساعد رحالتنا المتّ جهة إلى شمال
وشرق أفريقيا على بناء العالقات التجارية
وربط المجتمعات وفتح باب الفرص
على مصراعيه.
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زنجبار

عنتيبي

مغامرات على جزيرة خالبة

مغامرات في الهواء الطلق

تحتضن زنجبار وفرة من الشواطئ
ً
ومياها
االستوائية الطبيعية الخالبة،
كريستالية صافية تسلب األنفاس.
تنصهر في المدينة تأثيرات ثقافية عديدة
تجول
لتقدم لك عطلة من وحي الخيالّ .
ّ
عبر األزقة الضيقة للمدينة الحجرية التي
يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر أو
شيقة كالتزلج الشراعي أو
ُخض مغامرات ّ
اكتشف أعماق البحار عبر ممارسة الغوص
وأنه يومك بحفلة ممتعة.
ِ

التعرف إلى أوغندا من مدينة
ابدأ رحلة
ّ
عنتيبي األصيلة .اكتشف محميات الحياة
البرية والحدائق الغنّ اء ثم قم برحلة
على متن القارب في بحيرة فيكتوريا
لمشاهدة الحيوانات عن قرب في مركز
أوغندا للحياة البرية.
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