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كثري من دول العامل تعترب املطارات هى املكان الطبيعي والوحيد لل�صفر جواً، وهى فقط �صاالت �صفر وو�صول 

واأبراج مراقبة ومنافذ جمركية، وعلى امل�صافرين اأن يق�صوا اأق�رص واأقل وقت ممكن داخل هذا  املطار، وتتفاخر 

الفرتة كلما كان هذا  امل�صافر يق�صي فرتة زمنية ق�صرية داخلها، وكلما قلت هذه  باأن  الدول ومطاراتها  هذه 

املطار اأكرث تقدماً وحداثة.

ولكن االأمر خمتلف متاماً يف املطارات االأملانية، خا�صة مطار ميونيخ الدويل الذي يعترب طول فرتة بقاء زواره داخله 

دليالً على جودته وتقدم ترتيبه على قائمة اأف�صل املطارات يف العامل. واملطار غري عادي باملرة ويحاول القائمون على 

اأو مكاناً ي�صتمتع فيه الزوار بالراحة الأطول فرتة ممكنة، واأن يجدوا فيه كل ما يريدونه وما ال  اإدارته اأن يكون بيتاً 

يريدونه، فمثالً يوجد يف املطار جمموعة كبرية من املطاعم املتنوعة واملتدرجة من مطاعم الطعام ال�رصيع حتى املطاعم 

اإىل مطاعم االأ�صماك الطازجة  التي تقدم االأطباق االأ�صيوية احلريفة  الفاخرة من ذوات اخلم�صة جنوم، ومن املطاعم 

واإعدادها  طحنها  يتم  التي  القهوة  رائحة  منها  تفوح  التي  املقاهى  جانب  اإىل  ذلك  ال�صمال،  بحر  من  يومياً  تاأتى  التي 

التي  الفخمة  التجارية  واملحال  البوتيكات  من  اآخر  كم  يوجد  املطاعم،  من  الكبري  الكم  هذا  وبجانب  واحدة.  دقيقة  يف 

تعر�ض اآخر خطوط املودة االأملانية والعاملية وال�صنط واالإك�ص�صوارات وامل�صنوعات اجللدية الراقية، كما توجد حمالت 

االأ�صواق احلرة ذات االأ�صعار املخف�صة والتي تبيع امل�رصوبات وال�صجائر والعطور والهدايا.

اأو  لل�صيدات  �صواء  بالب�رصة  والعناية  للتجميل  مراكز  اأي�صاً  توجد  بل  والبوتيكات،  املطاعم  على  االأمر  يقت�رص  وال 

للرجال، كما توجد منطقة خا�صة لالأطفال مليئة باالألعاب التي تنا�صب م�صتويات خمتلفة من االأعمار ومنطقة اأخرى 

للعناية بهم، ذلك اإىل جانب م�صلى خا�ض للرجال واآخر لل�صيدات، وقاعات االإنتظار به جمهزة لالإ�صرتخاء وبها خدمة 

عند  جماناً  واملجالت  واجلرائد  والقهوة   ال�صاي  اأكواب  فيها  وتقدم  العري�صة  التلفاز  و�صا�صات  الال�صلكي  االإنرتنت 

بوابات ال�صفر. ويف املطار حديقة كبرية مفتوحة ي�صتمتع فيها الزوار بجو ميونيخ ال�صيفي الرائع، وم�صاهدة مباريات 

كرة ال�صاطئ  وامل�صاركة فيها كما يقومون مبمار�صة ريا�صة التزلج على اجلليد �صتاًء

ول�صيوف املطار الذين يحبون الفخامة تقوم �صيارات ليموزين بها �صائقون بنقلهم  من واإىل الطائرة ويقوم امل�صاعدون 

ال�صخ�صيون بتنظيم جميع العمليات الر�صمية املتعلقة بال�صفر مثل اجلوازات وت�صجيل الدخول والتعامل مع احلقائب 

يف  واال�صرتخاء  بالراحة  ال�صيوف  ي�صتمتع  بينما  اجلمركي  والتخلي�ض  ال�رصائب  وا�صرتداد  ال�صخ�صية  واملتعلقات 

جناح كبار الزوار اجلديد الذي ي�صم قاعة موؤمترات جمهزة بالكامل باأحدث االإمكانات التكنولوجية. 

اأن يطلقوا عليه، وزيارة واحدة الأملانيا  اإ�صلوب حياة، كما يحبون  باخت�صار �صديد، املطار لي�ض جمرد مطار، بل هو 

والهبوط يف مطار ميونيخ الدويل �صوف تعني الكثري.

يف
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واملنطقة  ميونيخ  مدينة  خدمة  على  يعمل 

ميونيخ  مطار  هو  عمالق  مطار  املحيطة 

من  اأوروبا  يف  مطار  اأف�ضل  بلقب  فاز  الذي 

اأواردز  اإيربورت  جوائز »�ضكايرتاك�س وورلد 

راحة  املطارات  الأكرث  هو  ويعترب   ،»2011
اأوروبا من نوعية »املطار املدينة« حيث  يف 

حمل  و200  وفنادق  �ضحي  منتجع  ي�ضم 

حديقة  هيئة  على  مطعم  فيها  مبا  ومطعم 

اللقاءات  وعقد  املوؤمترات  لإقامة  ومرافق 

وخدمة رعاية الأطفال وحديقة  خا�ضة للزوار.

املنارة  باإفتتاح  عمالق  �ضيفي  مو�ضم  ل�ضتقبال  بارك«  »اأوروبا  حديقة  ت�ضتعد 

املتميزة  الأربع جنوم  ذي  اجلديد  روك«  »ِبل  فندق  ارتفاًعا يف  مرًتا   35 الـ  ذات 

وبداية حترك القطار الأفعواين اخل�ضبي »وودان-تيمربكو�ضرت« الذي يقع يف اجلزء 

اخلا�س باآي�ضالند، وتدعو احلديقة �ضيوفها لال�ضتمتاع 

باأكرث من 100 نقطة جذب وعر�س دويل يف 13 

منطقة متثل كل منها دولة اأوروبية.
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ت�ضتهر بادن - بادن فيما ت�ضتهر بال�ضوكولته املمتعة والكعك الطيب والب�ضكويت 

اللذيذ .. ووراء هذه ال�ضهرة عائلة ت�ضمى عائلة »مايرن« تعمل يف مقهى »كونيج« 

التقليدي يف املدينة حيث �ضتجد ال�ضوكولته والكعك املنزيل ال�ضهي.
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ت�ضارك جمموعة من اأ�ضهر م�ضممي الأزياء يف اأملانيا 

يف اإ�ضبوع املودة الذي تنظمة �رشكة مر�ضيد�س بينز 

كل عام، من �ضيكون يف برلني يف وقت العر�س، 

يجب اأن يحر�س على ح�ضوره واإل �ضيفوته الكثري.
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مقربة  على  بها  ال�صياحية  املواقع  جميع  اأن  اأي�صاً  مدينتنا  مميزات  ومن 

اإىل االآخر �صرًيا على االأقدام،  اأحدها  من بع�صها بحيث ينتقل الزائرون من 

طوال  املتنزهني  وجتتذب  حجر  مرمى  على  فهي  االألب  جلبال  بالن�صبة  اأما 

اأيام العام ملمار�صة االنزالق باملظالت اأو نزهات ال�صري على االأقدام اأو ت�صلق 

مايو  بني  ما  الدافئة  ال�صيف  اأيام  يف  اجلبلية  الدراجات  ركوب  اأو  اجلبال 

و�صبتمرب،  اأما يف مو�صم ال�صتاء البارد ما بني نوفمرب ومار�ض فهناك العديد 

اَر�ض على اجلليد والثلوج. من املتع واالأن�صطة التي متمُ

الذهبية يف  دائًما على اجلوائز  ال�صنني كانت ميونيخ حت�صل  وعلى مدار 

ت�صنيف املدن االأملانية وكان معظم االأملان يختارون ميونيخ عندما يمُ�صاألون 

لديها  املدينة  للغاية فهذه  ب�صيط  وال�صبب  يعي�صوا،  اأن  اأي مدينة يحبون  يف 

ترفيهية  واأن�صطة  الن�صيط  القوي  االقت�صاد  بني  ما  جتمع  �صحرية  توليفة 

فرق   3 املدينة  متتلك  حيث  مرموق،  ثقايف  ومعرو�ض  االأول  الطراز  من 

املو�صيقية  القاعات  من  يمُح�َصى  ال  وعدد  عاملي  م�صتوى  على  اأورك�صرتالية 

اأنها ت�صت�صيف العديد من املهرجانات املو�صيقية ت�صمن تدفًقا  عالوة على 

مبو�صيقى  مروًرا  الروك  اإىل  الكال�صيكية  من  االأنواع  جميع  من  مو�صيقيًا 

املتاحف  من  وا�صًعا  طيًفا  اأي�ًصا  املدينة  حتت�صن  كما  الو�صطى،  الع�صور 

على راأ�صها متاحف »بيناكوتيك« الفنية الثالثة التي تعر�ض الفنون اجلميلة 

على  جميعها  وتقع  م�صت،  قرون  ل�صتة  تنتمي  التي  الت�صويرية  والفنون 

م�صافة �صري ق�صرية من بع�صها البع�ض. 

ل هوؤالء العمالقة الثالثة املتحف اجلديد »براندهور�صت« الذي اأفتتح  ويمَُكمَّ

حديثًا ويعر�ض الفن احلديث، اأما العلوم والتكنولوجيا فموطنهما يف متحف 

»دويت�صه ميوِزَي« الذي يقع على نهر »اإ�صار« وله ملحقان، اأحدهما يف منطقة 

واالآخر  للطائرات  خم�ص�ض  وهو  ميونيخ،  من  ال�صمال  اإىل  هاي«  »�صالي�ض 

اأما  الربية.  املوا�صالت  و�صائل  جلميع  وخم�ص�ض  هوهه«  »تريي�صني  يف 

للتكنولوجيا  اإن تي«  الرئي�صي فهو مركز »زي  للمعر�ض  االإ�صافة احلديثة 

احلديثة املخ�ص�ض لتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا احليوية. 

اإلقاء نظرة مقربة على عامل ال�صيارات، قدميها وحديثها، فقد  وملن يريد 

الع�رصي  متحفها  يكمل  جديًدا  ق�صًما  دبليو«  اإم  »بي  �رصكة  لهم  افتتحت 

ت�ضكل  التي  هي  �ضحرية  بخلطة  ميونيخ  متيز 

يختلط  حيث  بعيد  زمن  منذ  الأذهان  يف  �ضورتها  

ويتجان�س  وامل�ضتقبل،  باحلا�رش  واملا�ضي  باجلديد  القدمي 

يتمتع  و�ضوف  ب�ضال�ضة.  التقليدي  مع  والع�رشي  احلديث 

زائرها بالعديد من الأماكن ال�ضياحية والأثرية التي يحب اأن 

يراها اأو يف الأن�ضطة التي يود اأن ميار�ضها. وتقع هذه املدينة 

و�ضط  يف  ن�ضمة  مليون   1.3 البالغ  �ضكانها  بتعداد  البافارية 

اأوروبا وي�ضهل الو�ضول اإليها �ضواٌء بالقطارات فائقة ال�رشعة 

اأو بال�ضيارات اأو بالطائرات ولديها �ضبكة كثيفة من و�ضائل 

املوا�ضالت العامة احلديثة ت�ضمل البا�ضات والرتام وقطارات 

الأنفاق ال�ضواحي.

9

ت



احلديث وي�صمى »عامل بي اإم دبليو« . 

نف�صها  ميونيخ  على  اأكرث  التعرف  اأردمت  واإذا 

متحف  هو  اإليه  الذهاب  الواجب  املكان  فاإن 

الدائم  املعر�ض  حيث  ميوِزَي«  »�صتات  املدينة 

املدينة  تاريخ  يتناول  الذي  النموذجية«  »ميونيخ 

غري  الكا�صفة  العرو�ض  من  العديد  خالل  من 

التقليدية، ولنظرة اأكرث قرًبا لتاريخ املدينة فهناك 

الذي يحكي بغرفه  اأو املقر امللكي  الـ »ريزيدن�ض« 

حكم  من  قرون  ق�صة  الديكورات  اأنيقة  الفخمة 

عائلة »فيتيلزباخ«، وكان اأول مقر لهم  هو »االألرت 

�صغرًيا  متحًفا  وي�صم  القدي،  الق�رص  اأي  هوف« 

واأفالًما توثق �صعود هذه االأ�رصة احلاكمة، التي 

تعترب اإحدى اأطول امللكيات حكًما يف اأوروبا، وكان 

اأبرز ملوكها بدون �صك هو »لودفيج الثاين« اأو ملك 

لِد يف قاعة »نيمفني  احلكايات االأ�صطورية  الذي ومُ

بريج« التي تقع اإىل غرب املدينة على مدخل حديقة 

�صتاين«  »نيو�صفان  ال�صهرية  قلعته  وتقع  كبرية، 

على اأعتاب جبال االألب املهيبة مما جعلها مق�صًدا 

»تي اإ�ض يف 1860«.

حتتويه  مبا  للمت�صوقني  جنة  هي  وميونيخ 

املو�صة  و�رصعات  املالب�ض  الأرقى  حمالت  من 

و�صال�صل  ال�صهرية  العاملية  املاركات  وبوتيكات 

املحالت الكبرية متعددة االأق�صام وحمالت التحف 

والعاديات واملكتبات العريقة التي تعر�ض وتبيع 

ال�صهري  املحل  اإىل  باالإ�صافة  الكتب،  اأنواع  جميع 

(التوريدات  �َصباليرز«  بافاريان  »رويال  حمليًا 

تعترب  منتجاته  مازالت  الذي  البافارية)  امللكية 

وهي  العالية،  جودتها  جانب  اإىل  النبالء  �صلع 

موؤن  اإىل  املائدة  واأدوات  املجوهرات  بني  ترتاوح 

واأطعمة من جميع االأنواع.

ف�صواٌء  الطعام  عن  احلديث  ياأتي  وعندما 

ق�صرية  ا�صرتاحة  جمرد  اأو  وجبة  تناول  اأردمت 

الطعام  اأنواع  جميع  تقدم  اأماكن  ف�صتجدون 

امليزانيات،  جميع  تنا�صب  وباأ�صعار  وال�رصاب 

ميونيخ  مثل  التقليدي  البافاري  املطبخ  ولكن 

م�صاربهم  بجميع  النا�ض  به  ي�صتمتع  نف�صها، 

رائًعا لرحالت �صياحية متميزة. ويعرف ال�صياح 

جيًدا قلعة لودفيج ذات احلكاية االأ�صطورية حيث 

وقد  الند،  ديزين  يف  النائم«  »اجلمال  قلعة  متثلها 

وافق عام 2011 الذكرى الـ 125 للموت الغام�ض 

لذلك امللك ال�صهري.

�صيء  فكل  الريا�صة،  ميونيخ  اأهل  ويع�صق 

االألعاب  ا�صت�صافت  التي  املدينة  يف  هنا  ممكن 

االأوليمبية عام 1972، من التن�ض واال�صكوا�ض اإىل 

ال�رصيع  امل�صي  ومن  الطوافة  والقوارب  اجلولف 

حمامات  ال�صباحة  ع�صاق  و�صيجد  التجديف،  اإىل 

وبحريات  املدينة  يف  وخارجية  داخلية  حديثة 

�صافية املياه يف املنطقة املحيطة. 

للريا�صات  االأجندة  على  الكثري  يوجد  كما 

بمُنِي  الذي  اأرينا«  »اأالينز  �صتاد  حيث  اجلماهريية 

حلبة  هو   2006 العامل  كاأ�ض  ملباريات  خ�صي�ًصا 

يف  متناف�صني  ناديني  اأكرب  بني  الكروي  ال�رصاع 

اأع�صائه  اأ�صهر  ومن  بايرن«  �صي  »اإف  ميونيخ: 

االآخر   والنادي  بيكنباور«  »فرانز  الكبري  الالعب 
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يف  البتلو  نقانق  يقدمه  ما  اأمثلة  ومن  واأمزجتهم. 

اأو  احللوة  وامل�صرتدة  اململح  الكعك  مع  ال�صباح 

قطعة غنية من اللحم مع كفتة البطاط�ض اأو غمو�ض 

مكان  واأف�صل  الداكن،  اخلبز  مع  املتبل  اجلنب 

املاأكوالت  هذه  مبثل  فيه  ت�صتمتعوا  اأن  ميكنكم 

�صاكني  جميع  �صين�صحكم  كما   - هو  ال�صهية 

احليوية«  »البرية  حدائق  اإحدى  يف    - ميونيخ 

»بري  با�صم  املدينة  يف  واملنت�رصة  باحلياة  املفعمة 

جاردنز« حيث ميكنكم مقابلة االأ�صدقاء القدامي 

وعمل �صداقات جديدة كذلك.

م�صاهدتها  جتب  التي  االأماكن  قائمة  وعلى 

كري�صه«  »فراون  كني�صة  تاأتي  ميونيخ  يف 

و�صوق  ن�صبيل«  و»جلوك  بالت�ض«  و»مارين 

بريج«  »نيمفني  قلعة  ومقر  ماركت«  »فيتوالني 

وقاعات  بارك)  (اأوليمبيك  االأوليمبية  واحلديقة 

(دويت�صه  االأملاين  واملتحف  الفنية  »بيناكوتيكن« 

ميوِزَي) و�صتاد »اأالينز اأرينا« الريا�صي ومتحف 

�صيارات »بي اإم دبليو«.

من  بالعديد  اال�صتمتاع  املدينة  لزوار  وميكن 

هذا  و�صيتم  »اإيزار«  نهر  �صاطئ  على  االأن�صطة 

الذي  »اإيزار«  نهر  تطبيع  اإعادة  برنامج  ال�صيف 

حيث  العمل  من  �صنوات   10 مدار  على  ا�صتمر 

برًيا  نهًرا  يوم  ذات  كان  الذي  النهر،  حترير  مت 

واأ�صبح  اخلر�صانية  قيوده  من  بحرية،  يتدفق 

مائية  جنة  املحليني  وال�صكان  للزوار  بالن�صبة 

البافارية.  اأرا�صي العا�صمة  تتدفق متعرجة عرب 

واإىل جانب عمل َمواطن ح�رصية هامة للعديد من 

اأنواع احليوات النباتية واحليوانية فاإن ال�صواطئ 

نهر  على  حديثًا  اأن�صئت  التي  احل�صوية  واجلزر 

املنطقة لال�صتمتاع بحفالت  »اإيزار« تدعو �صكان 

ال�صواء اأو اال�صتحمام يف مياه النهر اأو التنزه على 

باالألواح  التزلج  اأو  الدراجات  ركوب  اأو  االأقدام 

اخل�صبية.

العامة  املروج  من  العديد  املنطقة  يف  ويوجد 

ح�صوية  �صفاف  حيث  »جرو�صهي�صيلوهه«  مثل 

و»مارينكالوزه«  رقراقة،  �صافية  ومياه  كبرية 

يوجد  حيث  االإن�صاء  اإعادة  مع  متاًما  تغري  الذي 

ال�صغرية  والزالقات  اجلزر  من  العديد  االآن 

و»ماك�صيميليانزانالجن«  ال�صعة،  من  والكثري 

حيث ميكن لع�صاق ال�صم�ض واالأن�صطة اخلارجية 

اال�صرتخاء حتت ظالل االأ�صجار العتيقة يف جممع 

حيث  و»اآيزباخ«  »ماك�صيميليامن«،  حول  احلديقة 

جدول  يف  منع�صة  بغط�صة  اال�صتماع  ميكنكم 

كون�صت«،  دير  »هاو�ض  خلف  الواقع  »اآيزباخ« 

كرة  ملمار�صي  ميكن  حيث  و»فرينكفيزى« 

املنطقة  هذه  يف  الت�صارك  ال�صم�ض  وع�صاق  القدم 

و»اأوبر�صفياجر- »هونديفيزى«،  تمُ�َصمَّى  التي 

ماي�صرتباخ« وهي مروج عامة مثالية لال�صرتخاء 

املجاور،  اجلدول  يف  منع�صة  بغط�صة  والتمتع 

من  العديد  حيث  اإيزار  نهر  �صمال  ومنطقة 
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ال�صباحة  هواة  جتتذب  احل�صوية  ال�صواطئ 

وع�صاق املاء.

عديدة  فهي  العامة  ال�صواء  حفالت  مناطق  اأما 

»جرو�صهي�صيلوهر«  ج�رص  منطقة  راأ�صها  وعلى 

الو�صول  ي�صعب  بحيث  الطريق  عن  تبعد  التي 

بها  اأن  كما  العامة  املوا�صالت  طريق  عن  اإليها 

القليل من اأماكن انتظار ال�صيارات ويتم الو�صول 

مفاجئًا  فلي�ض  لذا  �صغري،  ج�رص  عرب  فقط  اإليها 

يف  �صتكون  اإليها  الو�صول  ي�صتطيعون  الذين  اأن 

انتظارهم مكافاأة عظيمة حيث �صتكون ال�صواطئ 

واملياه النقية ال�صافية خال�صة الأنف�صهم.

الكال�صيكي  املكان  فهى  »فالوخر«  منطقة  اأما   

للقاء وتناول الطعام الذي زادت �صهرته و�صعبيته 

القليلة املا�صية، هنا ميكن يف  على مدار ال�صنوات 

حفلة   1000 حتى  تمُقام  اأن  احلارة  ال�صيف  ليايل 

النهر  جزء  يف  »رايخنباخ«  ج�رص  ومنطقة  �صواء، 

�صهرية  منطقة  وهي  »اإيزاِرك«  با�صم  املعروف 

»لودفيج«  ج�رص  ومنطقة  احل�رصية،  للمخيمات 

»موفاتفريك«  من  احلفالت  ع�صاق  يحب  حيث 

احل�صوية،  ال�صواطئ  على  واال�صرتخاء  ال�صواء 

ومنطقة �صد »اأوبرفورينجر« التي برغم �صعوبة 

رائعة  فاإنها  احل�صوية  �صواطئها  اإىل  الو�صول 

و�صاعرية.

جولة  فهناك  الدراجات  لركوب  وبالن�صبة 

املناظر  تنوع  حيث  ال�صيف  ف�صل  يف  »اإيزار« 

اجلميل  وال�صاطئ  النهر  جانب  على  الطبيعية 

طول  ويبلغ  املخيمات،  ونريان  البرية  وحديقة 

حوايل  وزمنها  كيلومرًتا   18 حوايل  اجلولة 

بج�رص  م�صارها  ومير  ال�صاعة  ون�صف  �صاعتني 

»هيالبرون«  حيوان  بحديقة  عبوًرا  »لودفيج« 

وج�رص  و»مينرت�صفايجه«  كالو�ض«  و»مارين 

اأو  »هينرتبرويلر«  وحديقة  »جرو�صهي�صلوهر« 

اإىل  تعود  ثم  و»فالوخر«،  الطوف  مر�صى  نقطة 

االإنطالق  ونقطة  اأخرى،  مرة  »لودفيج«  ج�رص 

»اإ�ض- قطارات  وحمطة  »اإيزارتور«  هي  والنهاية 

بان« على بعد دقيقتني من »مارينبالت�ض«.

العجالت  ذات  االألواح  على  التزحلق  جولة  اأما 

عرب  »اإيزار«  نهر  مبحاذاة  بكم  فت�صري  املرتا�صة 

رئة ميونيخ اخل�رصاء، حيث ميكن بالفعل ن�صيان 

مليون  عن  �صكانها  تعداد  يزيد  مدينة  هذه  اأن 

ن�صمة. 

واأثناء اجلولة يجب �صعود �صفة النهر العالية 

عند نقطة معينة، كما اأن هناك م�صاحات �صاعدة 

الذي مير فوق  امل�صاة  وهابطة بالقرب من ج�رص 

27«. ومير م�صار  »اإ�ض  ق�صبان قطار ال�صواحي 

االجنليزية  واحلديقة  »اآوماي�صرت«  على  اجلولة 

و»مارينكالوزى«  احليوان  وحديقة  اإيزار  ونهر 

و»اإيزارهوخوفر« و»جرونفالد«  وغابة »بريالخر« 

هناك  الطريق  طول  وعلى  رامل«.  و»كوجل 

وال�رصاب  الطعام  تقدم  التي  االأماكن  من  العديد 

و»زيهاو�ض«  »اآوماي�صرت«  يف  البرية  حديقة  مثل 

و»مينرت�صفايجه«  و»فالوخر«  ال�صيني  والربج 

كيلومرًتا   22 امل�صار  طول  ويبلغ  و»كوجلرامل«. 

وم�صتوى �صعوبته ينا�صب املبتدئني.

ومن اأهم االأماكن ال�صياحية التي يجب اأال تفوت 

كالوزى«  »مارين  منطقة  هى  مليونيخ  زائر  اأي 

التي بناها عام 1866 عامل نقل بالطوف كتعبري 

»اإيزار«  نهر  منحدرات  من  الإنقاذه  ال�صكر  عن 

اخلطرية، ومنطقة »لوال مونتز-هاو�ض« يف املنطقة 

»جا�صتهوف  خلف  »اإيزارهوخوفر«  بـ  املعروفة 

القدي  الغرام  ع�ض  هو  واملبنى  مينرت�صفايجى«، 

واملكان  االأول«،  »لودفيج  ال�صهري  بامللك  اخلا�ض 

احلفالت،  الإقامة  حجزه  وميكن  للزوار  مفتوح 

املبنى  وهو  »مينرت�صفايجى«  مبنى  وكذلك 

خا�صاً  ا�صطبالً  مرة  ذات  كان  الذي  التاريخي 

بعائلة »فيتلزباخر« االأر�صتقراطية، واأ�صبح االآن 

حديقة  نن�صى  وال  الطابع،  بافاري  وباًرا  مطعًما 

باملدينة  الورد  وحديقة  »هيالبرون«،  حيوان 

بالقرب من »�صريين باد« اأقدم حمامات ال�صباحة 

واملتحف  ميونيخ،  يف  الطلق  الهواء  يف  املفتوحة 

اأكرب  اأحد  يعترب  الذي  ميوزي«  »دويت�صه  االأملاين 

للعلوم والتكنولوجيا،  العامل املخ�ص�صة  متاحف 

معار�ض  جزيرة  وهي  »براتريين�صل«  وجزيرة 

وحفالت وتقام فيها اأحداث من كل نوع، واأي�صاً 

الربملان  مقر  وهو  »ماك�صميليانيوم«  مبنى 

ن�صب  وهو  »فريدنزاإجنل«  ون�صب  البافاري، 

اإطاللة  ويعطي  ال�صالم«  »مالك  ميثل  تاريخي 

�صرتا�صه«،  »برينزريجننت  �صارع  على  رائعة 

املعار�ض  قاعات  اإحدى  كون�صت«  دير  و»هاو�ض 

واملتحف  العاملية،  ال�صهرة  ذات  الفنون  ومراكز 

املتاحف  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  البافاري  الوطني 

االأوروبية املتخ�ص�صة يف تاريخ الفن والثقافة.

»مي�نيخ« .. جنة املت�س�قني
�صري  جولة  دون  مدينة  اأي  زيارة  تكتمل  وال 

ظروًفا  ميونيخ  وتوفر  املحالت،  بني  مطولة 

توجد  حيث  ببذخ  باالإنفاق  يرغب  ملن  مثالية 

العاملية يف �صوارع  االأزياء  املاركات وبيوت  اأرقى 

�صرتا�صه«  و»تياتيرن  �صرتا�صه«  »ماك�صميليان 

واملو�صة  الع�رصية  واملالب�ض  امل�صاة،  منطقة  يف 

مثل  مناطق  يف  املعار�ض  من  العديد  يف  ال�صارخة 

»جارترنبالت�ض« و»جلوكنباخ«، كما جتد املالب�ض 
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والهدايا  اليدوية  وامل�صنوعات  املحلية  البافارية 

واأ�صهى  التخ�ص�صية،  املحالت  يف  التذكارية 

وهي  »كافري«  يف  العامل  اأنحاء  جميع  من  االأطعمة 

اأو يف �صوق  اأوروبا   اأكرب حمالت بيع االأطعمة يف 

املميزات  ومن  املدينة.  قلب  يف  »فيكتواملاركت« 

التي  االأخرى يف ميونيخ تعدد املحالت ال�صغرية 

املظالت   مثل  ال�صلع  من  القليل  على  عملها  تركز 

وما  اخل�صبية  واملنحوتات  وال�صموع  والقفازات 

تزال هذه املحالت موجودة يف و�صط املدينة. 

خطوًطا  بعمل  املت�صوقني  معظم  ويقوم 

و�صط  يف  امل�صاة  منطقة  م�صالك  الأقرب  م�صتقيمة 

املدينة القدمية مثل �صوارع »كاوفينجر �صرتا�صه« 

و»نيوهاوزر �صرتا�صه« ، وهنا ميكنكم ا�صتك�صاف 

املحالت متعددة االأق�صام الكربى واحًدا تلو االآخر 

ال�صهرية  املحالت  التجول بني فروع �صال�صل  اأو 

الأرقى املالب�ض واالأحذية بينما تكت�صفون حمالت 

الهدايا التذكارية. 

»مارين  مبيدان  املحيطة  املنطقة   يف  وتوجد 

بالت�ض« اأكرب املحالت الريا�صية يف املدينة وكذلك 

اأنواع  يقع حمل »داملريز« امل�صهور بتقدميه اأرقى 

يغري  حيث  اجلديد  البلدية  مبنى  خلف  القهوة 

املاأكوالت  اأ�صهى  املت�صوقني ل�رصاء ما يقدمه من  

وامل�رصوبات. 

هوف«  »األرت  املجاورة  املنطقة  وت�صتحق 

املجوهرات  مبحالت  تكتظ  حيث  االكت�صاف 

واملفرو�صات  واملائدة  املطبخ  واأدوات  وال�صاعات 

ا�صتعالمات  ومركز  املعلبة  واالأطعمة  واملالب�ض 

بافاريا  يف  بالزيارة  اجلديرة  والق�صور  املتاحف 

والتي تقدم هدايا تذكارية جذابة وغري عادية.

على  يقع  الذي  »فيكتوالزماركت«  �صوق  اأما 

فيعر�ض  بالت�ض«  »مارين  من  قليلة  خطوات  بعد 

الفواكه واخل�رصاوات واالأع�صاب واخلبز واجلنب 

والنبيذ واأنواع اأخرى من اأ�صهى واألذ االأطعمة من 

للمت�صوقني  الدعوة  ويوجه  العامل  اأنحاء  جميع 

حوا�صهم،  بجميع  مبعرو�صاته  لال�صتمتاع 

بينما ت�صحرهم حدائق البرية واملقاهي والزهور 

باألوانها الرائعة املثرية وتبهر اأنظارهم. 

ب�صوق  املحيطة  ال�صوارع  وتكتظ 

»فيكتوالزماركت«، على طول �صارع »زيندلينجر 

»اإيزار«،  نهر  اجتاه  يف  »تال«  و�صارع  �صرتا�صه« 

االأنتيكات  تعر�ض  التي  املحالت  من  بالعديد 

واملفرو�صات  واالأزياء  الرخي�صة  واملجوهرات 

اجللدية  وامل�صنوعات  املنزلية  واالأك�ص�صوارات 

املختلفة  باأنواعها  وال�صجائر  وال�صيجار 

وال�صاعات باأنواعها واأنواع ال�صوكوالته الفاخرة 

والكثري غري ذلك. كما ت�صتحق ال�صوارع واالأزقة 

»هوفرباوهاو�ض«  باجتاه  »تال«  �صارع  �صمال 

التذكارات  �صائدو  هنا  ي�صعر  حيث  الزيارة، 

وع�صاق املو�صيقى وم�صجعو كرة القدم باأنهم يف 

بيتهم. 

�صيجد  بالت�ض«  »مارين  عرب  العودة  ولدى 

الراقية  الطبقة  حمالت  اأمام  اأنف�صهم  املت�صوقون 

يف  يجدون  حيث  »تياتيرن�صرتا�صه«،  �صارع  يف 

والباحات  املقنطرة  واملمرات  اجلميلة  االأروقة 

املق�صد  ويعترب  الراقية،  البوتيكات  الف�صيحة 

هو  امل�صتهلكني  اختيارات  عامل  لع�صاق  االأخري 

باحات  خم�ض  عن  وهوعبارة  هوفه«  »فونف 

و«مافاي  »تياترن�صرتا�صه«  �صارعي  بني  تقع 

املعماري  بطرازها  اأي�ًصا  وتتميز  �صرتا�صه« 

الراقية واملقاهي  املحالت  اإىل  البارع، وباالإ�صافة 

البديعة واملكاتب �صتجدون هنا املبنى اجلديد ملقر 

الثقافية وهي قاعة عر�ض  موؤ�ص�صة »هايبوبانك« 

فنية ت�صتهر مبعار�صها الفنية املثرية.

14



وافق املو�ضم الفني لأورك�ضرتا راديو ميونيخ لهذا العام 

ن�ضئت يف الأول من 
ُ
ذكرى الحتفالية بعامه ال�ضتني حيث اأ

اأن  لالأورك�ضرتا  الأ�ضلي  الت�ضور  وكان   .1952 عام  اأبريل 

تكون من�ضة لأداء فئة من املو�ضيقى اخلفيفة ذات م�ضتوى عاٍل، 

وحدة  اإىل  بالتدريج  تطورت  املا�ضية  ال�ضتة  العقود  مدار  وعلى 

ذات طيف فني وا�ضع، حيث بداأت الفرقة يف اأداء حفالت الأوبرا ، 

و�ضل�ضلة »باراديزي جلوريا« التي تتكون من املو�ضيقى املقد�ضة 

برامج  تنفيذ  وكذلك  والع�رشين  والواحد  الع�رشين  القرنني  من 

اأداء املو�ضيقى من  اأو  مو�ضيقية هادئة خا�ضة مبو�ضوعات معينة 

عامل ال�ضينما و احلفالت املو�ضيقية التعليمية لالأطفال وال�ضباب.

لالأورك�ضرتا  الفنية  الإدارة  �ضريمر«  »اأولف  املاي�ضرتو  وتوىل 

الفرقة  اأ�ضوات جديدة لأن�ضطة  اإ�ضافة  2006، وا�ضتطاع  منذ عام 

متعددة الوجوه واملوجودة بالفعل وذلك عن طريق اأداء اأوبريتات 

للفرقة  لأعمال كتبت خ�ضي�ًضا  وافتتاحات عاملية  ليهار«  »فرانز 

»اأوج�ضت  للم�رشح  البافارية  الأكادميية  مع  التعاون  طريق  وعن 

اإفردينج« وبتاأ�ضي�س اأكادميية »اأورف« لأورك�ضرتا راديو ميونيخ.

ول تقوم اأورك�ضرتا راديو ميونيخ بالعزف يف ميونيخ فقط ولكن 

اأي�ًضا ب�ضكل منتظم ك�ضيف يف اأماكن خارج العا�ضمة البافارية. 

متثيل  اأ�ضبح  املدجمة  الأقرا�س  اإ�ضدرات  من  العديد  وبف�ضل 

مع  ا 
ً
موؤخر الفرقة  وقامت  م�ضموًنا  الأ�ضواق  يف  الدائم  الأورك�ضرتا 

اإ�ضدار �ضل�ضلة »املغنون  اأجل  اأر�ضيفاتها من  راديو بافاريا بفتح 

مثل  مغنيات  اإىل  ال�ضتماع  ميكننا  حيث  امل�رشح«،  على  العظماء 

»مارجريت براي�س« و«لوت�ضيا بوب« ومغنيني مثل »هريمان بري« 

كما كان النا�س ي�ضتمعون لهم يف احلفالت احلية ومت اأي�ًضا توثيق 

و«اأوجلا  جروبريوفا«  »اإديتا  مثل  فنانني  مع  احلايل،  الفرقة  عمل 

برييتياتكو« وعازف الت�ضيلو »�ضول جابيتا« على اأقرا�س مدجمة.

ما  اإن  ميونيخ  مدينة  ال�صياحي  الت�صويق  م�صوؤل  زدنك،  رالف  ويقول 

حتتويه املدينة من حدائق جميلة وق�صور رائعة وبحريات �صاحرة ومناظر 

ال  اإجازة  ال�صائح  عزيزي  فيها  تق�صيها  اإجازة  اأي  يجعل  خالبة  طبيعية 

االأوروبية  ال�صياحية  املقا�صد  اإحدى  بكونها  لتفخر  ميونيخ  اإن  تمُن�صى. 

املف�صلة لل�صائحني العرب، ففي العام املا�صي ا�صتقبلت املدينة اأكرث من 60 

األف زائر من منطقة اخلليج كانت رحالتهم غاية يف الراحة بف�صل الطريان 

املبا�رص من الدوحة ودبي واأبو ظبي والريا�ض وجده اإىل مدينتنا.

وتمُعترب ميونيخ من بني اأ�صهر واأرقى املراكز الطبية يف اأوروبا حيث يتمتع 

لل�صيوف  ويوفرون  وخارجها  اأملانيا  يف  طيبة  ب�صمعة  وعياداتها  اأطباوؤها 

العرب عناية خا�صة ومتكاملة ويقدمون لهم خدمة على اأعلى م�صتوى.

العراقة  العامل يع�صقون توليفتها بني  اأنحاء  اأن �صيوف ميونيخ من جميع 

البفارية وكرم ال�صيافة، اإن العا�صمة البفارية تقدم كل ما يحلم به ال�صيف 

املعتدل  بالطق�ض  والتمتع  باالآمان،  واإح�صا�ض  ودودة  ممتازة  خدمات  من 

االأطفال،  للعائالت ذوى  والفن واحل�صارة، وهناك عرو�ض �صيقة خمتلفة 

اأو اخلم�ض  االأربع  للفنادق ذات  واأرفع م�صتوى للعالج، وعرو�ض �صخمة 

جنوم. والت�صوق وزيارت االأماكن ال�صياحية من االأ�صياء املف�صلة لدى زوار 

الطرق  ذات  املدينة  اأف�صل وجه داخل  بها على  القيام  والتى ميكن  ميونيخ 

الق�صري، فاأهالً بكم و�صهالً.

 رالف زدنك 

م�س�ؤل الت�س�يق ال�سياحي مدينة مي�نيخ
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االحتفال  البارزة   2012 عام  عالمات  من  يكون 

اليوبيلي بالذكرى الـ 125 ملهرجان الزراعة البافارية. 

وتعود حكاية هذا املهرجان اإىل عهد امللك »ماك�ض« الذي منح يف عام 

1810 العديد من مالكي االأرا�صي واأ�صدقاء الزراعة ال�صلطة العليا 
 1811 عام  الهيئة  هذه  وقامت  بافاريا  يف  زراعية  هيئة  لتاأ�صي�ض 

بتنظيم اأول مهرجان وطني يف ذكرى زواج »ترييزه فون زاخ�صن-

الذي قبله،  العام  الذي مت يف  بافاريا  هيلدبريجهاوزن« من ويل عهد 

قيم هذا 
مُ
اأ التاريخ  البافارية، ومنذ ذلك  الزراعة  لد مهرجان  ومُ وهكذا 

اأول دورة من  اأقيمت  1949 عندما  124 مرة. ومنذ عام  املهرجان 

املهرجان بعد احلرب تولت رابطة املزارعني البافاريني تنظيمه. 

ومبا اأن املهرجان يقام االآن مرة كل اأربع �صنوات فقد خرج بع�ض 

�صتكون  العام  هذا  اأنه  حيث  املفرو�ض،  الزمني  االإطار  عن  ال�صيء 

ن�صخة املهرجان بعد 201 �صنة ولي�ض 200 �صنة بعد ن�صخته  االأوىل. 

املوقع  يف   2012 �صبتمرب   30 اإىل   22 من  املهرجان  فعاليات  �صتقام 

ذاته الذي كان يقام  فيه دائًما (ترييزنفيزي) يف ميونيخ وهو اأ�صغر 

قليالً ب�صبب مهرجان اأكتوبر »اأكتوبرِف�صت« املهرجان ال�صقيق الذي 

يقام يف �صهر اأكتوبر من كل عام.

»الزراعة  فكرة  العام  هذا  للمهرجان  اليوبيلي  االحتفال  ويعتمد 

ال�صري  ميكن  االأر�صية  للكرة  �صكل  تركيب  و�صيتم  للحياة«،  كمركز 

للزراعة  العاملية  االأهمية  لتمثيل  املهرجان  اأر�صية  و�صط  يف  خالله 

يف  العر�ض  و�صيظهر  الغذاء،  �صناعات  اإىل  باالإ�صافة  والغابات 

الطابق االأول من الكرة االأر�صية ماذا تعني الزراعة الفعالة االإبداعية 

بال�صيف  الكرة  من  االأول  الطابق  يف  الرتحيب  و�صيتم  امل�صتدامة 

العاملية ملكافحة اجلوع)  (املنظمة  اإيد«  َهنَجر  اجلديد منظمة »وورلد 

مل�رصوع  الدعم  املنظمة  تطلب  اأن  ويمُنتَظر  املهرجان،  يف  مرة  الأول 

خا�ض يف اإحدى الدول النامية.

الطاقة  جمال  يف  التطورات  اآخر  �صتكون  نف�صه  الوقت  ويف 

التعبريي  واملو�صوع  طعامنا  جودة  و�صمان  املتجددة 

املركزية  الق�صايا  هي  »مو�صمي-اإقليمي-عاملي« 

العام، وهكذا �صريى  التي يتبناها املهرجان هذا 

وغاباتنا  زراعتنا  اأداء  اأن  اخلارجي  العامل 

على  التحامل  واأن  تعزيزه  �صيتم 

�صيتم  احلديثة  الزراعة  اأ�صاليب 

االإح�صا�ض  واأن  عليه  التغلب 

مزارعينا  لدى  بامل�صئولية 

وجتاه  امل�صتهلكني  جتاه 

بالن�صبة  واأي�ًصا  البيئة 

الداخل �صيتم الرتكيز  اإبرازه. ويف  العامل �صيتم  العاملية وتغري مناخ  للتغذية 

وفخورين  اأنف�صهم  يف  واثقني  يكونوا  باأن  وعائالتهم  املزارعني  اإقناع  على 

باإنتاجيتهم وبعزمهم على جتويد  االأداء.

ومرة اأخرى �صتكون خيمة احليوانات الكبرية مع العرو�ض الرتفيهية يف 

و�صوف  العام.  هذا  املهرجان  يف  اخلا�صة  اجلذب  نقاط  من  الكربى  ال�صاحة 

قيم مبنا�صبة زواج ويل العهد البافاري 
مُ
يقام مرة اأخرى �صباق اخليول الذي اأ

االأمري »لودفيج« باالأمرية »ترييزه« عام 1810. و�صيرثي الذكرى اليوبيلية 

للمهرجان هذا العام حدثان يف �صكل اأم�صيتني اجتماعيتني: حفل ملنظمة �صباب 

للمزارعني يف  2008، والأول مرة حفل راق�ض  اأي�ًصا عام  اأقيم  الذي  الريف 

عدة   انقطاع  بعد  البافارية،  التوفري  بنوك  رابطة  و�صتقوم  »ماركي«.  قاعة 

�صنوات، باإحياء »يوم بنوك التوفري« للعمالء من املزارعني لدى بنوك  التوفري 

120 يف بافاريا. �صيقام مهرجان الزراعة البافاريةهذا  م�صاحة  على  العام 

حوايل 650 عار�ًصا، األف مرت مربع ويتوقع اأن يح�رص املهرجان 

ميكن  احلالية  الت�صجيالت  على  ب�صيء وبناًء  نتنباأ  اأن 

كافية  تكون  لن  املنطقة  اأن  لتفي واحد، 

بجميع املطالب.

تفوتك  اأال  حاول 

يف  كنت  اإذا  زيارته 

ذلك  يف  ميونيخ 

الوقت.

�س
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الزائرون  لدى  اأوروبا  املحببة فى  املدن  وباري�س من  لندن  بجانب  مي�نيخ  تعترب 

من الدول العربية، يرجع ذلك فى املقام الأول اإىل جمال وطبيعة العا�سمة التى 

تقع عند اأقدام جبال الألب: متاحف وم�سارح ذات �سيت عاملى، ق�س�ر رومان�سية 

ومراعى،  حدائق  مغرية،  باأ�سعار  راقى  ت�س�ق  ما�سية،  عريقة  ملكية  على  تدل 

مقاهى ومطاعم عديدة للجل��س فى اخلارج والداخل. اإىل جانب الريف البفارى 

للقيام  زائريها  تدع�ا  والتى  اجلمال  رائعة  والقرى  ال�ساهقة  وجباله  ببحرياتة 

برحلة الي�م ال�احد للتمتع بروعتها الفائقة ال��سف.

حوار مع املر�سد ال�سياحى العربى عيد حافظ,

الذى يعي�ش فى ميونيخ ويحب املدينة من 

اأعماق قلبة. 

 Corinna Born اأدار احلوار كورينا بورن 

الزائرون  لدى  اأوروبا  املحببة فى  املدن  وباري�س من  لندن  بجانب  مي�نيخ  تعترب 

من الدول العربية.  يرجع ذلك فى املقام الأول اإىل جمال وطبيعة العا�سمة التى 

تقع عند اأقدام جبال الألب مبا ت�سمه من متاحف وم�سارح ذات �سيت عاملى وق�س�ر 

رومان�سية تدل على ملكية عريقة ما�سية، وت�س�ق راقى باأ�سعار مغرية، وحدائق 

ومراعى، مقاهى ومطاعم عديدة للجل��س فى اخلارج والداخل، ذلك اإىل جانب 

تدع�ا  التى  اجلمال  رائعة  وقراه  ال�ساهقة  وجباله  ببحرياتة  البفارى  الريف 

زائريها للقيام برحلة الي�م ال�احد للتمتع بروعتها الفائقة ال��سف.

ال�سيدعيد حافظ، لقد اأتيت اإىل مي�نيخ منذ �سن�ات عديدة وتعي�س هنا. ما الذى دفعك فى ذلك ال�قت 

للح�س�ر اإىل مي�نيخ؟

اأكرث من ربع قرن من القاهرة، مبنحة لدرا�صة الهند�صة والفل�صفة، بداية  اأملانيا منذ  اإىل  اأتيت  لقد 

فى هامبورج ثم فى ميونيخ بعد ذلك. اأملانيا كانت والتزال متثل لدى »بلد املفكرين والعلماء«. كان 

حلما بالن�صبة ىل فى ذلك الوقت الدرا�صة فى ميونيخ كى اأمتكن من قراءة اأعمال فريدري�ض نيت�صة 

وتوما�ض مان باللغة االأم »االأملانية« وقد بداأت بالفعل فى ذلك الوقت فى درا�صة اللغة فى معهد جوتة 

بالقاهرة.

ماذا كان اإنطباعك الأول عن العا�سمة البفارية؟

لقد �صعرت بالطماأنينة وال�صعادة منذ اللحظة االأوىل فى ميونيخ بعدد �صكانها  ١٫٤ مليون ن�صمة 

وهى باملقارنة بالقاهرة تعترب �صغرية جدا، ولكنها متتلك كل مايحتاجه املرء بالن�صبة لكونها مدينة 

عاملية واأكرث من ذلك، فكل �صىء ي�صري بنظام، كل �صىء نظيف، ال�صعور باالأمان فى كل مكان. منط 

ح�ار مع املر�سد ال�سياحى عيد حافظ

 

By Corinna Born          اأدار احل�ار ك�رينا ب�رن
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احلياة البفارى فى ال�صال�صة والتمتع والتذوق اأو كما يقال » ع�ض ودع 

وغري  مريحة  ميونيخ  يف  احلياة  من  يجعل  مما  يعي�صون«  االآخرون 

معقدة بالن�صبة لالأجانب اأو ال�صيوف.

متى اإكت�سفت حبك للعمل فى املجال ال�سياحى؟

الفل�صفة الزلت اإىل اليوم هوايتى املف�صلة. بعد اإنتهائى من الدرا�صة، 

عملت فى �رصكة �صيمن�ض ملدة ثالث �صنوات تقريبا كمهند�ض. اإىل اأن 

حدثت بع�ض التغريات وفقدت وظيفتى، وكى اأ�صتطيع تغطية نفقات 

  ١٩٨٩ عام  تقدمت  ثم  تاك�صى  قيادة  رخ�صة  بعمل  قمت  احلياة 

العربى  ال�صياحى  املر�صد  بعدها  اأ�صبح  كى  �صياحية  دورة  لدرا�صة 

اأ�صتمتع  �صوف  اأننى  اأعلم  ال  كنت  وقتها  املدينة.  تاريخ  فى  االأول 

بعملى كمر�صد �صياحى مما جعلنى اأن�صى الهند�صة  اإىل االأبد. وعندما 

اأعود بالذاكرة اإىل اخللف واأتذكر وقوفى الأول مرة اأمام قاعة فر�صان 

امليدان فى ميدان االأوديون، وهو مبنى �صخم رائع الت�صميم اأبهرنى 

الوقوف اأمامه. 

منذ ذلك اليوم عاهدت نف�صى اأن اأدر�ض واأقراأ كل �صيئ عن تاريخ  

جولتى  اأبداأ  ما  غالبا  ال�صبب،  ولهذا  اأي�صا  مليونيخ.  العمارة  وفن 

ال�صياحية مع �صيوفى العرب من نف�ض املكان و�صط املدينة.

ماهى الأماكن املحببة لديك �سخ�سيا فى مي�نيخ؟

املدينة �صل�صة ومريحة واآمنه جداً حتى فى امل�صاء ميكنك التجوال 

جداً  املف�صلة  االأ�صياء  ومن  كاإمراأة.  اأي�صا  مبفردك  املدينة  داخل 

مبراقبة  والتمتع  االأوديون  مبيدان  مقهى  فى  اجللو�ض  ىل،  بالن�صبة 

�صري احلياة هناك، بدءاً من طلبة اجلامعة فوق دراجاتهم اأو ال�صيدات 

العائدات من الت�صوق من �صارع ماك�صمليان وهن حممالت باالأكيا�ض 

املختلفة اأو رجال االأعمال املهرولون اإىل مواعيدهم، اأو ال�صائح املغامر 

الذى يقف اأمام الق�رص امللكى ويت�صفح كتيبة اأ وخريطة املدينة. 

ومن االأماكن املحببة زيارة الق�رص البفارى »ريزدين�ض« وكان املقر 

الر�صمى حلكام وملوك بفاريا وهو مزيج من الطراز املعمارى املميز 

ع�رص  عمارة  من  مبهرة  مناذج  واأروقته  طياته  بني  وي�صم  اجلميل، 

النه�صة وع�رص الباروك وع�رص الروكوكو والع�رص الكال�صيكى. 

اأكرب  الع�رصة،  الداخلية  ب�صاحاتة  مبيونيخ  امللكى  الق�رص  ويعترب 

ق�رص داخل مدينة فى اأملانيا كلها.

اأو  كتاب  بقراءة  التمتع  ميكنك  املجاورة،  امللكية  احلديقة  وفى 

بالت�ض  مارين  ميدان  فى  التجول  ميكنكم   كذلك  فقط،  االإ�صرتخاء 

املدينة، وتبداأ  العتيق وحيث يدق  قلب  التاريخى  البلدية  حيث مبنى 

مارين  ميدان  عن  بعيد  وغري  ال�صيارات  من  اخلالية  الت�صوق  منطقة 

على  احل�صول  ميكن  حيث  ماركت«  »فيكتوالني  اخل�صار  �صوق  يقع 

اخل�رصوات والفاكهة الطازجة واالأ�صماك واللحوم واجلنب والتوابل 

العامل كما ميكن  اأنحاء  العام من جميع  تقريبا على مدار  وكل �صىء 

تذوق االأ�صياء قبل �رصائها من خالل حديث ودى مع الباعة.

ق�رص  اأولهما  قلبى،  اإىل  جدا  حمببني  اآخرين  مكانني  اأي�صا  هناك 

اأوروبا  امللكية فى  الق�صور  اأ�صهر  الذى يعد من  احلور »نيمفنبورج« 

والذى يجب زيارته فى اأى جولة �صياحية ويبعد دقائق قليلة بال�صيارة 
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ما  هنا.  وتعي�س  عديدة  �سن�ات  منذ  مي�نيخ  اإىل  اأتيت  لقد  حافظ،  ال�سيدعيد 

الذى دفعك فى ذلك ال�قت للح�س�ر اإىل مي�نيخ؟

لقد اأتيت اإىل اأملانيا منذ اأكرث من ربع قرن من القاهرة، مبنحة لدرا�صة الهند�صة 

والفل�صفة، بداية فى هامبورج ثم فى ميونيخ بعد ذلك. اأملانيا كانت والتزال 

الوقت  ذلك  فى  ىل  بالن�صبة  حلما  كان  والعلماء«.  املفكرين  »بلد  لدى  متثل 

الدرا�صة فى ميونيخ كى اأمتكن من قراءة اأعمال فريدري�ض نيت�صة وتوما�ض 

مان باللغة االأم »االأملانية«. وقد بداأت بالفعل فى ذلك الوقت فى درا�صة اللغة 

فى معهد جوتة بالقاهرة.

ماذا كان اإنطباعك الأول عن العا�سمة البفارية؟

ميونيخ  ميونيخ.  فى  االأوىل  اللحظة  منذ  وال�صعادة  بالطماأنينة  �صعرت  لقد 

جدا  �صغرية  تعترب  بالقاهرة  باملقارنة  ن�صمة  مليون   ١٫٤ �صكانها   بعدد 

من  واأكرث  عاملية  مدينة  لكونها  بالن�صبة  املرء  مايحتاجه  كل  متتلك  ولكنها 

ذلك. كل �صىء ي�صري بنظام، كل �صىء نظيف، ال�صعور باالأمان فى كل مكان. 

منط احلياة البفارى فى ال�صال�صة والتمتع والتذوق اأو كما يقال » عي�ض ودع 

معقدة  وغري  مريحة  مبيونيخ  احلياة  من  يجعل  مما  يعي�صون«  االآخرون 

بالن�صبة لالأجانب اأو ال�صيوف.

متى اإكت�سفت حبك للعمل فى املجال ال�سياحى؟

الدرا�صة، عملت  اإنتهائى من  اليوم هوايتى املف�صلة. بعد  اإىل  الفل�صفة الزلت 

فى �رصكة �صيمن�ض ملدة ثالث �صنوات تقريبا كمهند�ض. اإىل اأن حدثت بع�ض 

بعمل  قمت  احلياة  نفقات  تغطية  اأ�صتطيع  وكى  وظيفتى،  وفقدت  التغريات 

كى  �صياحية  دورة  لدرا�صة    ١٩٨٩ عام  تقدمت  ثم  تاك�صى  قيادة   رخ�صة 

اأ�صبح بعدها املر�صد ال�صياحى العربى االأول فى تاريخ املدينة. وقتها كنت 

اأن�صى  جعلنى  مما  �صياحى  كمر�صد  بعملى  اأ�صتمتع  �صوف  اأننى  اأعلم  ال 

الهند�صة اإىل االأبد. وعندما اأعود بالذاكرة اإىل اخللف واأتذكر وقوفى الأول مرة 

اأمام قاعة فر�صان امليدان فى ميدان االأوديون، مبنى �صخم رائع الت�صميم 

كل  واأقراأ  اأدر�ض  اأن  نف�صى  عاهدت  اليوم  ذلك  منذ  اأمامه.  الوقوف  اأبهرنى 

اأبداأ  ما  غالبا  ال�صبب،  ولهذا  مليونيخ.اأي�صا  العمارة  وفن  تاريخ   عن  �صيئ 

جولتى ال�صياحية مع �صيوفى العرب من نف�ض املكان و�صط املدينة.

ماهى الأماكن املحببة لديك �سخ�سيا فى مي�نيخ؟

داخل  التجوال  ميكنك  امل�صاء  فى  جدا.حتى  واآمنه  ومريحة  �صل�صة  املدينة 

املدينة مبفردك اأي�صا كاإمراأة.

االأوديون  بالن�صبة ىل، اجللو�ض فى مقهى مبيدان  املف�صلة جدا  االأ�صياء  من 

والتمتع مبراقبة �صري احلياة هناك، بدءا من طلبة اجلامعة فوق دراجاتهم اأو 

ال�صيدات العائدات من الت�صوق من �صارع ماك�صمليان وهن حمملني باالأكيا�ض 

املختلفة اأو رجال االأعمال املهرولون اإىل مواعيدهم اأو ال�صائح املغامر اللطيف 

الق�رص  املدينة.  وخريطة  اأ  كتيبة  ويت�صفح  امللكى  الق�رص  اأمام  يقف  الذى 

مزيج  وهو  بفاريا  وملوك  حلكام  الر�صمى  املقر  كان  »ريزدين�ض«  البفارى 

من الطراز املعمارى املميز اجلميل. يحت�صن الق�رص بني طياته واأروقته على 

عن قلب املدينة وقد بنى الق�رص فى عام ١٦٦٤  

كهدية من دوق بفاريا فردناند ماريا - حيث اأن 

ع�رص  فى    ١٨٠٦ عام  »مملكة  اأ�صبحت  بفاريا 

نابليون بونابرت«- لزوجتة الإجنابها وىل العهد 

املجاورة  الق�رص  وحدائق  اإميانويل،  ماك�ض 

الكبرية  مراعيها  فى  لل�صري  زائريها  تدعوا 

منطقة  فى  التنزة  اأحب  كذلك  اجلمال.  الرائعة 

خ�صي�صاً  اأن�صاأت  والتى  االأوليمبية،  االألعاب 

 ١٩٧٢ ال�صيفية عام  االأوليمبية  االألعاب  الإقامة 

وهى مكان مف�صل للجميع فى ال�صيف وخا�صة 

ال�صيوف العرب لتناول الوجبات اخلفيفة.  

ومن االأماكن الهامة جدا خا�صة ىل »كمهند�ض 

عام  اأ�ص�ض  الذى  االأملانى  املتحف  هو  �صابق« 

على  زيارة  املتاحف  اأكرث  من  ويعد   ١٩٠٣

وال�صغار  الكبار  ميكن  حيث  اأملانيا  م�صتوى 

والتجول  العلمية  االإخرتاعات  عامل  فى  الغو�ض 

عمل  كيفية  على  والتعرف  الفحم  مناجم  داخل 

الغوا�صات ومركبات  اأو  العاىل  ال�صغط  مولدات 

الف�صاء املثرية.

ما الذى يجعل من عملك فى مي�نيخ كمر�سد �سياحى  

�سيئًا �سيقًا؟

بالن�صبة ىل يوم جديد ومميز.  كل يوم يعترب 

الدول  جميع  من  لل�صيوف  اأقدم  اأن  وي�صعدنى 

ميونيخ  عن  قيمة  تاريخية   معلومات  العربية 

تقوىل  اأن  وميكنك  العربية،  باللغة  و�صواحيها 

بني  ج�رص  بعمل  اأقوم  هذه  بوظيفتى  اأننى 

يريده  مبا  اإملام  على  اأننى  حيث  احل�صارتني. 

تقاليد  العربى وتقاليدة اخلا�صة، كذلك  ال�صائح 

قدر  واأحاول  وبفاريا،  ميونيخ  اأهل  وعادات 

امل�صتطاع التقريب بني االإثنني بتناغم وتنا�صق.

فى الواقع فاإن ال�صائح العربى ي�صعر باالأمان 

جانب  اإىل  �صيء  اأهم  هو  وهذا  النف�صية  والراحة 

لي�صت  ميونيخ  مدينة  فاإن  املبهرة،  املدينة  حياة 

فقط للرتفية، فعلى بعد كيلومرتات قليلة توجد 

اأملانيا وي�صمى  الطبيعة اخلالبة واأعلى جبل فى 

اجلليد  يتواجد  حيث  �صبيت�صة«  »ت�صوج  جبل 

مميزاً  �صيئاً  ذاتة  حد  فى  وهذا  العام  مدار  على 

ذات  ذات  االألب  جبال  بانوراما  كذلك  جداً، 

االأحالم  ق�صور  نن�صى  وال  االأخاذة.  الطبيعة  

التى بناها امللك احلامل لودفيج الثانى مثل ق�رص 

اأو  ليندرهوف«  »ق�رص  اأو  �صفان�صتاين«  »نوى 

زائرها  »ق�رص هرين كيم زية« والتى تطل على 

مبياهها  اجلبلية  والبحريات  خيالية،  كاأ�صاطري 

اأي  املنع�صة. باهلل عليك  عالية اجلودة وعذوبتها 

ذلك  كل  تقدي  ميكنها  العامل  فى  كبرية  مدينة 

على بعد طفيف من اأبوابها؟

ه�  ما  اأخرى-  مرة  يع�دون  �سي�فك  من  كثري 

ال�سبب؟

اإىل جانب اجلوالت ال�صياحية، ميكننى توفري 

 من حجز الفندق اأو 
ً
برنامج  �صامل ل�صيوفى بداأ

اخلا�ض  الطريان  اأو  الطبية  اأوالرعاية  التنقالت 

ميكن  والطلب  الرغبة  وح�صب  اأوروبا  داخل 

وخارج  داخل  واحلجز  الرتتيبات  بكل  القيام 

اأملانيا وهذا بال�صبط مايريده ال�صائح العربى. 

وتوفري  ال�رصقية  والتقاليد  للعادات  جيد  فهم 

الأوروبا،  زيارته  فرتة  فى  اإليه  مايحتاج  كل 

فى ال�اقع فاإن ال�سائح العربى ي�سعر بالأمان والراحة النف�سية 

وهذا ه� اأهم �سيء اإىل جانب حياة املدينة املبهرة«.
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اأ�صبحت  املا�صية  الطويلة  ال�صنوات  خالل  ومن 

بينى وبني كثري من ال�صيوف العرب ماميكن اأن 

ي�صميه املرء �صداقة طيبة. 

عدد  كان   ١٩٨٩ عام  فى  بداأت  عندما 

ال�صيوف العرب فى ميونيخ يعد على االأ�صابع، 

حيث اأن الكثريون منهم اليعرفون اأى �صيء عن 

الو�صع تغري  اآخرة.ولكن  اإىل  تقع  واأين  ميونيخ 

متاما مع الوقت.  واالآن اأ�صبحت ميونيخ مق�صد 

متميز للزائر العربى على مدار العام ولي�ض فقط 

فى ال�صيف، حتى اأ�صواق الكري�صما�ض والتزلج 

من  اإقباال  االآن  تالقى  ال�صتاء،  فى  اجلليد  على 

الكثري من ال�صيوف العرب.

 ومعظم الفنادق يعمل بها من يتحدث العربية 

جتعل  ميونيخ  فى  العديدة  العربية  واملطاعم 

الزائر ال ي�صعر بالغربة فى ميونيخ اإطالقا.

ال�سيد عيد حافظ، ما ه� احلدث الطريف الذى مر 

عليك اأثناء عملك فى ال�سن�ات الط�يلة؟

كتبا  اأكتب  اأن  وميكننى  الطرائف  من  كثرياً 

عنها، فعلى �صبيل املثال كنت ب�صحبة اأ�رصة من 

دولة عربية فى طريقنا اإىل جبال االألب فى منطقة 

خارج  مل�صافة  بال�صيارة  ال�صري  وبعد  جارم�ض، 

التطلع  فى  منهمكة  االأ�رصة  ربة  كانت  ميونيخ، 

اإىل املناظر الطبيعية اخلالبة خارج ال�صيارة مثل 

واخليول  واخلراف  والقرى  والغابات  املراعى 

واحدة  بكلمة  تنطق  ومل  الطريق  اأطراف  على 

مما جعلنى اأ�صعر باأنها غري را�صية عن الرحلة، 

ثم األقت قنبلة فى وجهى ب�صوؤالها التاىل: اأ�صتاذ 

عيد، اأين خيام البدو البفارى؟

ماهى اأف�سل الطرق لل��س�ل من واإىل مي�نيخ؟

االإماراتية،  للغاية.  �صهل  ميونيخ  اإىل  الطريق 

اخلطوط القطرية، االإحتاد، العمانية ولوفتهانزا 

العرب  بال�صيوف  مرة  من  اأكرث  يوميا  يطريون 

من دول اخلليج اإىل العا�صمة البفارية- ميونيخ. 

جميع  من  ركاب  من  اإختيارة  مت  ميونيخ  مطار 

فى  مطار  كاأف�صل   ٢٠١١ عام   العامل  اأنحاء  

اأوروبا. 

االأ�صياء  اأهم  من  يعتربوا  والراحة  اخلدمة 

فى مطار ميونيخ  اإىل جانب االإ�صارات املتوفرة 

واملكتب  العربية  واملن�صورات  العربية  باللغة 

واآخر  للرجال  وم�صلى  للخدمات  العربى 

كبار  قاعة  اإىل  االإ�صارة  يجب  كذلك  لل�صيدات 

الزوار احلديثة الرائعة والتى �صممت عل الطراز 

البفارى احلديث والتى ت�صتمل على كل دواعى 

باب  حتى  اخلا�ض  الليموزين  نقل  مثل  الراحة 

الطائرة، جناح خا�ض ووجبات خا�صة والكثري. 

وغالبا ما اأر�صح ل�صيوفى االإ�صتقبال اخلا�ض 

عند  جدا  املريحة  االأ�صياء  من  وهى  املطار  فى 

فور  ال�صيوف  اإ�صقبال  يتم  حيث  الو�صول 

و�صولهم. 

املطار،  اإىل ميونيخ من خارج  الطريق  اأما عن 

حتى  �رصيع  وقطار  والبا�صات  التاك�صى  هناك 

و�صط املدينة ومن هناك توجد �صبكة موا�صالت 

ممتازة. 

اإ�صتقبال  اأحر�ض دائما على  وبالن�صبة ىل فاأنا 

ووداع �صيوفى بنف�صى.

 للمزيد من املعلومات.

www.muenchen.de/tam« 

www.munich-airport.com
eidhafez@hotmail.com
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بافاريا: أفضل والية صحياً

تشارك حكومة والية بافاريا بنشاط كبري من أجل تحسني الواقع الصحي يف العامل كله. 

وهى تشجع إجراء البحوث من أجل التواصل بني العلم والبحوث الرسيرية يف العيادات 

واملستشفيات.

ويف املستشفيات الجامعية لوالية بافاريا تنعكس آخر النتائج مبارشة، فعىل سبيل املثال 

يف مجال إجراءات التصوير، يتم األن طرق العالج والجراحات الدقيقة والتشخيص والعالج 

باستخدام الحاسوب.

كذلك بوجود ما يقرب من 250 من رشكات األدوية والرشكات مبا يف ذلك العديد من املصنعة 

لألجهزة الطبية يف والية بافاريا، فإنها تعمل جميعاً وتتعاون مع املستشفيات بشكل كبري 

وأيضاً مع الرشكات العاملية بشكل وثيق من حيث متابعة أحدث املعلومات واالبتكارات 

التقنية ليك يستفيد منها املرىض مبارشة.

وتعترب والية بافاريا يف طليعة العامل عند املقارنة من حيث خدمات العيادات واملستشفيات مبا 

يف ذلك أمراض القلب وجراحات األطفال وطب العظام واألورام.

ومن أفضل األمثلة عىل العروض املمتازة واملتكاملة هى التدابري الواسعة إلعادة التأهيل - 

املتنوعة - وبدرجة عالية من التخصص والجودة.

كام أن مرافق الطب »البديل« هى أيضاً فريدة من نوعها بوجود حوايل 50 من املرافق 

املمتازة مثل منتجعات املياه املعدنية واملنتجعات الصحية للعناية والرعاية بالجسد والروح.

بهذا الوعد، نرحب بكم يف بافاريا، »نحن نعالج ونرعى« ونعترب جميع املرىض الوافدين إلينا 

من جميع أنحاء العامل كضيوف لنا.

ميكن اإلطالع عىل كل املعلومات من عىل موقعنا التايل:
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ال�ضيت  ذائعة  كال�ضيكية  ومو�ضيقى  رائعة  فنية  وجمموعات  عظيمة  واآثار  ملكية  �ضور 

وحدائق وب�ضاتني فاتنة اجلمال واأحداث ريا�ضية هامة واإمكانات ت�ضوق خرافية، كل ذلك 

يجعل من ميونيخ مدينة ت�ضتحق الزيارة، وبالطبع قربها من جبال الألب البافارية. 

ويعمل على خدمة مدينة ميونيخ واملنطقة املحيطة مطار عمالق هو مطار ميونيخ الذي فاز بلقب 

اأف�ضل مطار يف اأوروبا من جوائز »�ضكايرتاك�س وورلد اإيربورت اأواردز 2011«، ويعترب املطار هو 

الأكرث املطارات راحة يف اأوروبا من نوعية »مطار املدينة« حيث يحتوي على منتجع �ضحي وفنادق 

و200 حمل ومطعم اإحداها على هيئة حديقة، ومرافق لإقامة املوؤمترات وعقد اللقاءات وخدمة 

رعاية الأطفال وحديقة زائرين، كما ُتقام فيه العديد من الأحداث العامة.

�أهاًل و�ضهاًل يف �أف�ضل مطار�ت �أوروبا.
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الرحالت يعترب مطار ميونيخ بوابة  الزيادة امل�صطردة يف عدد  وب�صبب 

هامة اإىل اأوروبا ومنطقة االألب للم�صافرين من منطقة ال�رصق االأو�صط، حيث 

ت�صغل �رصكة طريان االحتاد خًطا يوميًا من اأبو ظبي وت�صغل �رصكة طريان 

عمان  طريان  �رصكة  وتقوم  دبي  من  ميونيخ  اإىل  يوميًا  رحلتني  االإمارات 

بت�صغيل 4 رحالت اأ�صبوعيًا من م�صقط وتقوم �رصكة الطريان القطرية االآن 

بت�صغيل 12 رحلة اأ�صبوعيًا من الدوحة اإىل ميونيخ، كما توفر �رصكة طريان 

لوفتهانزا االأملانية رحالت يومية من دبي و3 رحالت اأ�صبوعيًا من الريا�ض 

رحالتها  عدد  رفعت  االأردنية  الطريان  �رصكة  اأن  اإىل  اإ�صافة  ميونيخ،  اإىل 

اأ�صبوعيًا وت�صغل �رصطة الطريان  3 رحالت  من عمان اإىل ميونيخ لت�صبح 

م�رص  �رصكة  توفر  كما  ميونيخ  اإىل  تون�ض  من  اأ�صبوعيًا  رحلتني  التون�صية 

للطريان رحالت يومية من القاهرة اإىل ميونيخ.

الرحالت  جلميع  اأوروبا  وخارج  داخل  مثالية  و�صالت  املطار  ويوفر 

من ال�رصق االأو�صط، وباالإ�صافة اإىل الو�صالت اجليدة، وال تنتهي اخلدمة 

الهبوط حيث يبذل املطار جهوًدا كبرية للرتحيب بامل�صافرين  يف املطار عند 

»البوابة  عليه  يطلق  كما  بالفعل  املطار  جعل  اإىل  تهدف  وت�صكينهم  العرب 

(القاعة �صي) حيث تعمل معظم �رصكات   1 ال�صالة رقم  العربية« خا�صة يف 

طريان دول ال�رصق االأو�صط. 

اإدارة املطار الفتات واإر�صادات ونداءات  وتت�صمن اخلدمات التي تقدمها 

باللغة العربية مل�صاعدة امل�صافرين القادمني من املنطقة العربية على الو�صول 

ويجد  املطار،  وخريطة  الالوجن  واأماكن  متعلقاتهم  ا�صتالم  اأماكن  اإىل 

مبا�رصة  احلقائب  وا�صتالم  اجلوازات  اإجراءات  من  االنتهاء  بعد  ال�صيوف 

مكتب ا�صتعالمات يعمل به موظفون يتكلمون اللغة العربية لالإجابة على اأية 

اإر�صادي باللغة العربية  اإىل توافر كتيب  اأية طلبات، باالإ�صافة  ا�صئلة وتلبية 

عند منطقة ا�صتالم احلقائب ومن مكتب اال�صتعالمات، ويحتوي هذا الكتيب 

على اأفكار واقرتاحات عظيمة عما ميكن م�صاهدته يف ميونيخ وما حولها.

وعندما تغادر مطار ميونيخ �صتجد �صا�صات تفاعلية جديدة لال�صتعالمات 

يف ال�صالة رقم 1 ويف مركز مطار ميونيخ مل�صاعدة امل�صافرين ملعرفة طريقهم، 

عن  باملطار  بالعاملني  مبا�رصة  امل�صافرين  املعلوماتية  البوابات  هذه  وت�صل 

العر�ض  �صا�صات  اأي من  ال�صعود عند  بطاقة  فيديو. ومبجرد م�صح  طريق 

التفاعلية العديدة وال�صغط على زر »عربي« �صيجد امل�صافرون و�صًفا باللغة 

يف  يرغبون  املطار  يف  اآخر  مكان  اأي  اأو  البوابات  اإىل  الطرق  الأق�رص  العربية 

الو�صول اإليه.

ومن اأجل اأن تكون جتربة تناول الطعام يف املطار جتربة ممتعة بالن�صبة 

لل�صيوف العرب قامت جميع اأماكن تقدي الطعام يف ال�صالة رقم 1 (القاعة 

قوائم  على  عالمات  بو�صع  »اإيربروي«  ال�صهري  البافاري  واملطعم  �صي) 

حلم  على  حتتوي  التي  الوجبات  وجميع  النباتية  االأطباق  لتحديد  طعامها 

اخلنزير. 
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ال�صالة  الإقامة  اخلا�صة  االأماكن  فهي  املطار  خدمات  اأحدث  اأما 

�صلَّى �صغري يف املنطقة العامة بال�صالة  للم�صافرين امل�صلمني حيث يوجد ممُ

 (check in) االأوراق  فح�ض  منطقة  من  بالقرب  �صي)  (القاعة   1 رقم 

واآخر اأكرب واأكرث راحة يف املنطقة غري العامة بالقرب من بوابات ال�صعود 

اإىل الطائرة وعرب ردهات املطار. 

وما يجعل هذه امل�صليات غاية يف اخل�صو�صية والتميز اأن امل�صممون 

�صجادة  فو�صعوا  امل�صلمني،  ال�صيوف  الحتياجات  كبرًيا  اهتماًما  اأعطوا 

عربية جميلة يف امل�صلى واأن�صاأوا اأماكن و�صوء منف�صلة للرجال والن�صاء 

كما يوجد م�صلى خا�ض للن�صاء واآخر للرجال.

تدريب  مت  املختلفة  الثقافات  بني  التفاهم  م�صتوى  حت�صني  اأجل  ومن 

االأو�صط.  ال�رصق  من  امل�صافرين  مطالب  ليتفهموا  اجلوازات  �صباط 

وتهدف املبادرة اخلدمية »البوابة العربية«، من مطار ميونيخ، اإىل التطور 

لعب  غرف  اإن�صاء  امل�صتقبلية  اخلطط  يف  يوجد  حيث  امل�صتمر  والنمو 

املطار، ومن  اإ�صالمية (طعام حالل) يف مطاعم  لالأطفال وتقدي وجبات 

املريح حًقا اأن تعلم اأن هناك من يهتم بك خا�صة عندما تكون بعيًدا عن 

البيت والوطن؛ اأهال و�صهال بكم يف ميونيخ!

واملعاملة  احل�رصية  اخلدمات  يحبون  الذين  امل�صافرون  و�صيجد 

الرتانزيت  ووقت  املطار  اإىل  الو�صول  عملية  من  جتعل  التي  اخلا�صة 

متعة، كل ذلك يف مطار ميونيخ يف جناح كبار الزوار (VIP) اجلديد الذي 

اأفتتح اأبوابه حديثاً. 
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على  حم�صورة  الزوار  كبار  قاعات  كانت  املا�صي  يف  اأنه  ومعروف 

ي�صتطيع  االآن  ولكن  فقط،  امل�صتوى  رفيعي  وال�صيوف  ال�صيا�صيني 

امل�صافرون احل�صول على طيف وا�صع من خدمات الـ (VIP) اخلا�صة 

التي  الدرجة  عن  النظر  بغ�ض  امل�صبق  احلجز  طريق  عن  واحل�رصية 

قبل  اأو  الو�صول  عند  �صواٌء  الطريان،  �رصكة  ا�صم  اأو  عليها  ي�صافرون 

ونوؤكد  املطار.  داخل  يق�صونها  التي  الرتانزيت  مدة  خالل  اأو  املغادرة 

�صيفوق  اأنه  اجلديد   (VIP) الـ  جناح  ي�صتخدمون  الذين  للم�صافرين 

ومن  ناحية  من  االأ�صطورية  البافارية  ال�صيافة  بف�صل  توقعاتهم 

ناحية اأخرى بف�صل الكفاءة واالحرتافية االأملانية املعروفة، و�صيعرف 

ال�صيوف الفرق بالفعل مبجرد دخولهم اإىل اجلناح. 

وتقوم �صيارات ليموزين بها �صائقون بنقل ال�صيوف بكل فخامة من 

واإىل الطائرة، كما يعمل يف اجلناح موظفون متعددو اللغات �صيوفرون 

امل�صاعدة والدعم ال�صامل لل�صيوف، و�صيقوم امل�صاعدون ال�صخ�صيون 

اجلوازات  مثل  بال�صفر  املتعلقة  الر�صمية  العمليات  جميع  بتنظيم 

ال�صخ�صية  واملتعلقات  احلقائب  مع  والتعامل  الدخول  وت�صجيل 

ال�صيوف  ي�صتمتع  بينما  اجلمركي  والتخلي�ض  ال�رصائب  وا�صرتداد 

بالراحة واال�صرتخاء يف جناح كبار الزوار اجلديد. 

وت�صمل العرو�ض املتوفرة الدخول اإىل حديقة كبار الزوار املفتوحة، 

فاخرة،  ا�صتحمام  واإمكانات  خا�ض،  بار  على  يحتوي  فاخًرا  وجناًحا 

وقاعة اأنيقة لتدخني ال�صيجار، وي�صتطيع من يرغب يف الهدوء والراحة 

اأو اأخذ قيلولة االختيار من جمموعة اأجنحة خا�صة تطل جميعها على 

م�صهد رائع ملَدَرج املطار. 

كما ت�صمل مرافق جناح كبار الزوار اجلديد قاعة موؤمترات جمهزة 

وهي  مقدًما  حجزها  ميكن  التكنولوجية  االإمكانات  باأحدث  بالكامل 

ال�صحف  وتوفر  واملوؤمترات.  واللقاءات  للمفاو�صات  االأمثل  املكان 

واآخر  اأحدث  لل�صيوف  املختلفة  التلفاز  وقنوات  العاملية  واملجالت 

باالإنرتنت. وقد راعى  االت�صال  توافر  اإىل  باالإ�صافة  االأنباء  و  االأخبار 

م�صممو هذا اجلناح االأوجه املتعددة الهتمامات امل�صافرين وو�صعوا يف 

خططهم امل�صتقبلية بناء قاعة الإقامة ال�صلوات ملختلف االأديان.

وعندما نفكر يف مطار فال يخطر ببالنا اأبًدا اأن يكون هذا املطار جنة 

ت�صوق اأو واحة للراحة واال�صرتخاء اأو رحلة حول العامل يف فن الطهي 

اجلليد؛  على  التزلج  اأو  الطائرة  الكرة  لعب  يف  اليوم  لق�صاء  مكاًنا  اأو 

املفاجاأة اأن مطار ميونيخ هو كل ذلك واأكرث.

ما  فاإن  ولذا  جًدا  مرهًقا  احلا�رص  الوقت  يف  ال�صفر  يكون  اأن  ميكن 

يرغبه الواحد منا بالطبع هو رحلة مريحة خالية من ال�صغوط والتوتر؛ 

ولذلك ففي مطار ميونيخ ال يجب اأن مت�صي اأمياال لت�صل اإىل بوابتك وال 

ت�صعر اأنك حمبو�ض بعيًدا عن ال�صوء الطبيعي، فاملطار هنا ي�صمن لكم 

جًوا غاية يف الراحة والطماأنينة مب�صاحاته الوا�صعة جيدة التهوية حيث 

جتد ال�صوء الطبيعي اأينما تذهب، ومعرفة طريقك داخل املطار يف غاية 

ال�صهولة؛ و�صيكت�صف م�صافرو الرتانزيت هنا يف مطار ميونيخ اأ�رصع 

واأكفاأ حمطات الرتانزيت يف العامل بزمن تغيري 30 دقيقة فقط.

وتعمل مراكز اخلدمة يف �صالتي املطار على مدار 24 �صاعة مل�صاعدة 

حميمي  عائلي  جو  يف  نف�صك  و�صتجد  رغباتهم،  وتلبية  امل�صافرين 

اإىل خدمة رعاية  باالإ�صافة  االأطفال  العديد من مناطق لعب  وودي مع 

االأطفال »اإيربرلني كيندرالند« املت�صلة باأحدث حمالت »ماكدونالدز« يف 
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اأوروبا، ولكن لي�ض هذا كل ما هنالك، فامل�صافرون الذين يرغبون يف امل�صاعدة 

ي�صت« وهي متاحة  ال�صخ�صية ميكنهم ا�صتخدام خدمة املطار »مييت اأند اأ�صِّ

على  الرتحيب  خدمة   2 رقم  ال�صالة  يف  لوفتهانزا  �رصكة  وتقدم  لغات  بعدة 

امل�صافرين  وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  على  موظفوها  يجيب  حيث  البوابات 

اخلارجني من بوابة الو�صول.

االنرتنت  بخدمة  جمهزة  لال�صرتخاء  مناطق  ميونيخ  مطار  ويوفر 

من  جمانيًا  كوًبا  تاأخذ  اأن  تن�ض  وال  عري�صة؛  تلفاز  و�صا�صات  الال�صلكي 

ال�صاي اأو القهوة مع جريدتك املف�صلة من على البوابات.

للمحالت  املذهل  التنوع  وا�صتك�صف  الوقت  بع�ض  ال�صفر  ان�ض  واالآن 

طائرة  كرة  يف  مباراة  جترب  ال  وملا  ميونيخ،  مطار  يف  املوجودة  والفعاليات 

فرتة  يف  اأغ�صط�ض  يف  ذلك  عمل  بالفعل  ميكنك  املطار!  اأر�ض  و�صط  ال�صاطئ 

انتظارك بني رحلتني، اأو ا�صتمتع بالتزلج على اجلليد يف دي�صمرب بينما يحيط 

بك �صوق كري�صما�ض حقيقي؛ كما يقدم »مركز مطار ميونيخ« اأحداًثا خمتلفة 

وفعاليات ترفيهية طوال العام.

املطار هي كما  الت�صوق يف  اأن منافذ  الت�صوق ف�صيجدون  بالن�صبة لع�صاق 

من  رائعة  ت�صكيلة  �صتجد  حمال   150 حوايل  وجود  فمع  نف�صها،  املدينة  يف 

بالقطع  ذلك  و�صيعجب  واملحلية،  واالأملانية  العاملية  واملاركات  املنتجات 

»بريبريي«  مثل  يع�صقنها  التي  املاركات  جميع  توجد  حيث  ال�صيدات 

بولو«  لل�صيدات« و»ماك�ض مارا« و»�صي�صلي« و»ماركو  و»كارتييه« و»بو�ض 

و»بوجلاري«  ليزارد«  و»رينيه  و»الكو�صت«  و»اأيجرن«  هيلفيجر«  و»تومي 

و»اإ�صكادا« والعديد غريها؛ وميكن احل�صول ب�صهولة على حقيبة يد جميلة 

ونظارة �صم�صية اأنيقة من حمالت »مور اأند مور« اأو »بريك�ض«، كما ت�صتطيع 

املاركات  من  التجميل  منتجات  على  التخفي�صات  من  اال�صتفادة  ال�صيدات 

اأو احل�صول  ال�صهرية مثل »بوبي براون« و»جو مالوين« و»ماك« و»كييلز« 

حمالت  من  االأحذية  واأجمل  باملطار  احلرة  ال�صوق  من  العطور  اأرقى  على 

»نيفيبوت« اأو »جورت�ض«.

للراحة  الت�صوق يوفر مطار ميونيخ مكاًنا  املرهقة من  وبعد هذه اجلولة 

واال�صتجمام يف منطقة العناية بال�صحة والعافية »بي ريالك�ض« كما ميكنك 

احل�صول على معاجلة جتميلية يف مركز التجميل مبطار ميونيخ »كوزميتيك 

اإن�صتيتيوت ميونيخ اإيربورت«. 

اأنف�صهم  يدللوا  اأن  لرحالتهم  انتظارهم  اأثناء  ميكنهم  للرجال،  وبالن�صبة 

يف حمل حالقة »برانت�ض باربر اأند �صوب« حيث يح�صلون على ق�صة �صعر 
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جديدة واأنيقة؛ وتكون املحطة التالية عند خدمة تلميع االأحذية »كال�صيك �صو 

�صاين �صريفي�ض« ليح�صل على حذاء نظيف والمع. واإذا كان م�صافرنا من 

رجال االأعمال فيمكنه الت�صوق من حمالت »بو�ض اأك�صي�صوريز« اأو »بور�ض 

ديزاين« اأو »تاي تاك« اأو »مونبالن« اأو »هريمي�ض«.

اأما ع�صاق الطعام اجليد فيقدم لهم مطار ميونيخ جولة يف مطابخ العامل، 

فاإذا كنت من هواة الطعام االأ�صيوي فعليك مبطعم »بامي« يف ال�صالة رقم 1 اأو 

ا�صتمتع باملنظر الرائع ملحطة ال�صفر يف ال�صالة رقم 2 يف مطعم »ماجنو�صتني«. 

�صاعة   24 مدار  على  الو�صطى،  املنطقة  يف  الواقع  »لو�صيفري«،  مطعم  ويقدم 

ت�صكيلة من االأطباق من خمتلف مطابخ العامل ابتداًء من وجبة اإفطار طازجة 

واالأطباق  والبا�صتا  واللحوم  االأ�صماك  واأطباق  البافارية  االأطعمة  اأ�صهى  اإىل 

االأ�صيوية وال�صو�صي الياباين. 

اإيطاليا  �صمال  اأق�صى  مدن  اآخر  اأنه  عليه  يمُطلق  ميونيخ  مطار  اأن  ومبا 

اأو »بيت�صا  اإيطاليا«  فالبد اأن ت�صعر باالإح�صا�ض االإيطايل واأنت يف »�صبات�صيو 

موناكو« اأو »با�صتاريا ت�صينرتايل« اأو »اإل موندو« املطل على م�صهد بانورامي 

ملنطقة العمليات يف ال�صالة رقم 1.

»اإيربروي«  ال�صهري  البافاري  املطعم  �صتجد  ميونيخ  مطار  و�صط  ويف   

»�صان  يف  قهوتك  تاأخذ  ال  ملا  ذلك  وبعد  اجلميلة.  اخلارجية  بحديقته 

فران�صي�صكو كويف كومباين« اأو »كويف فيللو« اأو تعرف على بيت النب التقليدي 

واجلنب  املطبوخ  اللحم  مثل  املعلبة  االأطعمة  يقدم  الذي  »داملاير«  مليونيخ 

وال�صمك املدخن باالإ�صافة اإىل جميع اأنواع احللويات. 

اأما الذين يف�صلون الطعام ال�صحي فيدعوهم مطعم »بي�صرتو اأورجانك« 

والفواكه  وال�صالطات  والقهوة  والكعك  اخلفيفة  بالوجبات  لال�صتمتاع 

الطازجة وهي كلها منتجات ع�صوية طبيعية 100%.

اأوقات  لق�ضاء  والقرتاحات  املعلومات  كل  على  احل�ضول  ميكن 

التوقف يف مطار ميونيخ من الدليل الإر�ضادي على املوقع اللكرتوين: 

 

www.munich-airport.com/viamuc
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واأ�صهر  امل�صممني  كبار  من  جمموعة  اأول  عن  االإعالن  م 

االأزياء  اأ�صبوع  فعاليات  يف  �صت�صارك  التي  العاملية  املاركات 

بعر�ض  امل�صاركون  و�صيقوم  برلني  يف  »مر�صيد�ض-بنز«  �رصكة  تقيمه  الذي 

جمموعاتهم لف�صلي خريف و�صتاء 2012.

يف  االأزياء  و�صناعة  االأزياء  م�صممي  من  الكبري  الدعم  على  نح�صل  زلنا  »ما 

لتواجد  ال�صعادة  غاية  يف  ونحن  برلني  مر�صيد�ض-بنز  اأزياء  الأ�صبوع  اأملانيا 

»اإ�صكادا  الكبري، مبا فيها،  امل�صاركة يف احلدث  التي توا�صل  االأملانية  املاركات 

بذلك  �رصح  املو�صم«،  هذا  العرو�ض  انطالقة  يف  �صت�صاعدنا  التي  �صبورت« 

جي  اإم  »اآي  ل�رصكة  لرئي�ض  االأول  والنائب  املنتدب  الع�صو  ليفي«  »بيرت 

املبدعني  قبلة  برلني  اأ�صبحت  »لقد  واأ�صاف  وورلدوايد«،  فا�صون 

تلك  بعر�ض  نقوم  اأننا  فخرنا  دواعي  ومن  واملجربني  واملبتكرين 

االإبداعات الرائعة يف حدثنا الكبري«.

�صيكون عر�ض االفتتاح يف اأ�صبوع اأزياء »مر�صيد�ض-بنز« لف�صلي 

اإ�صكادا �صبورت حيث  2012 من ن�صيب  لعام  اخلريف وال�صتاء 

االأزياء  خيمة  داخل  اجلديدة  جمموعتها  االأوىل  للمرة  �صتقدم 

املن�صة  عرو�ض  اإىل  وباالإ�صافة  »براندنربج«.  لبوابة  املواجهة 

مواعيد  مع  يتفق  الفعاليات  ميعاد  فاإن  التقدميية  والعرو�ض 

اإىل  برلني  تبعث  التي  املتعددة  وال�صناعية  التجارية  املعار�ض 

احلياة مع �صناعة االأزياء العاملية مرتني يف ال�صنة.

و�صيقدم اأ�صبوع اأزياء »مر�صيد�ض-بنز« اأكرث من 50 عر�ًصا 

اإىل  وباالإ�صافة  املو�صم،  هذا  الر�صمي  الربنامج  من  كجزء 

اأكرب من  اأعلن عنها م�صبًقا ف�صي�صارك عدد  التي  االأ�صماء 

امل�صممني امل�صاهري يف هذا املو�صم، كما ي�رص اإدارة احلدث 

كوبنهاجن/ من  »نوار«  اأزياء  بيت  اأن  تعلن  اأن  الكبري 

هذا  االأ�صبوع  فعاليات  نهاية  عر�ض  �صيقدم  الدمنارك 

املو�صم حيث �صيقدمون خطهم الرئي�صي يف ال�صوق االأملاين 

للمرة االأوىل على االإطالق.

يف  االأخرى  االأن�صطة  عدد  فاإن  االأزياء  عرو�ض  اإىل  وباالإ�صافة 

خا�صة  وحفالت  فعاليات  �صتقام  حيث  ازدياد  يف  االأملانية  العا�صمة 

واإفطار  جرات�صيا  وعر�ض  لالأزياء«  وفوج  »مر�صيد�ض-بنز  ليلة  مثل  لالأزياء 

ماك�صي لالأزياء وكوكتيل جمموعة بوردا �صتايل وغداء جاال لالأزياء، والتي 

بدورها �صتوفر من�صات لالحتفال والتفاعل ل�صفوة ممثلي االإعالم واالأزياء 

املحليني والدوليني.

مر�صيد�ض-بنز  اأزياء  اأ�صبوع  ملوقع  اجلديدة  الرئي�صية  ال�صفحة  اأطلقت  وقد 

حمتوية على كل العرو�ض التف�صيلية للماركات امل�صاركة والرعاة وال�رصكاء، 

ت
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و�صيتم حتديث ق�صم »اأخبار خلف الكوالي�ض« بانتظام حيث 

يف  االأمور  ببواطن  للعاملني  وممتًعا  �صيًقا  حمتوى  �صيوفر 

واملاركات  ال�صباب  م�صممينا  لعمالء  وكذلك  االأزياء  عامل 

ال�صهرية.

مر�صيد�ض-بنز  اأزياء  اأ�صبوع  اأن  بالذكر  وجدير 

اإت�ض  و«دي  »مر�صيد�ض-بنز«  الرعاة  بف�صل  حتقق 

جي  كي  كلوبنربج  اأند  بيك  اأند  جايد  و«مايبيلني  اإل« 

لالقت�صاد  االأعلى  املجل�ض  اأن  كما  دو�صيلدورف«، 

والتكنولوجيا والبحوث يف برلني �صيقوم باعتماد هذا 

احلدث الكبري مرة اأخرى.
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Images: Mercedes-Benz Fashion Week Berlin

جمموعة رائعة من اأعمال م�صممي االأزياء  االأملان وبع�ض 

االأوربيني ومت ا�صتخدام خامات خا�صة مميزة لتنا�صب ق�صات هذا 

املو�صم، اأما االألوان فهي االأحمر واالأ�صود واالأ�صفر، ومن املنتظر 

اأن تنا�صب مالب�ض هذا املو�صم املراأة العاملة، ذلك باالإ�صافة اإىل 

جمموعة خا�صة من اأزياء امل�صاء وال�صهرة.
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اأو  الربتغال  اأو  اآي�صالند  �صواء  كلها،  باأوروبا  اال�صتمتاع  ت�صتطيع  هنا 

اليونان، فهناك 13 منطقة اأوروبية خمتلفة متثل كل منها دولة اأوروبية توفر 

للزائرين ق�صاء عطلة فريدة مع عمارة وفنون طعام وخ�رصاوات اأ�صلية. 

وبينما تدعوكم اآي�صالند لركوب القطار االأفعواين اخل�صبي اجلديد والقيام 

باجلولة املائية »ويل ادفين�رصز �صبال�ض تور« والقطار الناري »ميجاكو�صرت« 

الزمن  عرب  رحلة  يف  اليونان  تاأخذكم  »جازبروم«،  غاز  �رصكة  تدعمه  الذي 

الغابر على منت القطار املائي »بوزايدون«، اأما »�صيلفر �صتار« و»يورو�صات« 

يف  اجلوار  ويف  فرن�صا،  يف  ال�صجعان  االأفعوانية  القطارات  ع�صاق  فينتظران 

من  طائرة  رحلة  يف  االأفعواين  بليتز«  »ماترهورن  قطار  ير�صلكم  �صوي�رصا 

االنعطافات واحلركات اللولبية. 

على  الكهوف«  �صاكني  »عامل  ال�صيوف  بع�ض  اأنظار  يخطف  وبينما 

منحدرات االأنهار اال�صكندنافية يف رحلة »فيورد« النهرية على منت الرماثات 

مري«  »يورو  ركوب  اإىل  االآخر  البع�ض  رو�صيا  منطقة  تدعو  »االأطواف«، 

�صفينتها الف�صائية العمالقة اإىل النجوم اأو ركوب اأطول واأ�رصع قطار اأفعواين 

»اأوروبا بارك« تعي�س عاًما اأ�سط�رًيا يف 2012
ت�صتعد حديقة »اأوروبا بارك« ال�صتقبال مو�صم �صيفي عمالق باإفتتاح املنارة ذات الـ 35 مرًتا ارتفاًعا يف فندق »بِل روك« 

اجلديد ذي االأربع جنوم املتميزة واأي�صًا بداية حترك القطار االأفعواين اخل�صبي »وودان-تيمربكو�صرت« الذي يقع يف اجلزء اخلا�ص 

باآي�صالند. وتدعو »اأوروبا بارك« اأكرب حدائق املالهي يف اأملانيا �صيوفها لال�صتمتاع باأكرث من 100 نقطة جذب وعر�ص 

دويل يف 13 منطقة متثل كل منها دولة اأوروبية خمتلفة تنت�رش على ما يزيد عن 90 هكتاًرا من االأر�ص، وذلك من 31 

مار�ص حتى 4 نوفمرب 2012 مع ما يزيد عن 6 �صاعات من العرو�ص يف الربنامج و5 فنادق ميثل كل منها مو�صوًعا ودولة 

خمتلفة. وتعترب احلديقة مق�صًدا فريًدا لق�صاء العطالت وتقع يف منطقة تالقي احلدود لثالث دول هي اأملانيا وفرن�صا و�صوي�رشا 

حيث توفر املتعة واملرح للكبار وال�صغار.
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بعرو�ض  الزائرين  األباب  الدوليون  بارك  اأوروبا  فنانو  يخلب  كما  دوار. 

اإنتاجه  تقدي  »جلوب«  م�رصح  وينتظر  اليد،  خفة  واألعاب  والرق�ض  ال�صحر 

�صيجعل  حيث  اجلليد  لعر�ض  الت�صخني  يف  االأمور  بداأت  كما  اجلديد  املبهر 

فريق الالعبني قلوب املتفرجني تذوب بفعل حركات الدوران والقفز واللفات 

اللولبية. 

ويقدم م�رصح »تياترو ديلال اأرتى« عر�ًصا كوميدًيا واآخر راق�صاً وعرو�ًصا 

فنية عالية امل�صتوى، كما ميكن للمتفرجني م�صاهدة حركات خطرية مذهلة 

لالأطفال  وميكن  االإ�صبانية.  احللبة  يف  اجلياد  ظهر  على  جريئة  ومناورات 

الرتقب  حالة  يف  االندماج  اأو  لالأطفال  املو�صيقية  بامل�رصحيات  اال�صتمتاع 

الذي  بالتازار«  قلعة  »�رص  االأبعاد  رباعي  اجلديد  الفيلم  يف  احلركة  وم�صاهد 

على  االأوىل  للمرة  الف�صية  ال�صا�صة  على  واأ�صدقاءه  »يوروماو�ض«  يقدم 

االإطالق، وقد �صاهد الفيلم اأكرث من 150 األف �صيف يف االأ�صابيع االأوىل التي 

تلت عر�صه االفتتاحي. 

وبناًء على جناح الفيلم وزيادة الطلب عليه من زوار احلديقة قرر �صناع 

�صيتمكن  الفيلم  من  �صيفية  ن�صخة  اإنتاج  ميديا«  »ماك  �رصكة  يف  االأفالم 

ملو�صم  احل�رصية  االفتتاحية  يف  بارك  اأوروبا  يف  م�صاهدتها  من  اجلمهور 

العمالق  اخل�صبي  االأفعواين  القطار   2012 يف  اجلديد  بني  ومن   .2012
ال�صديدة.  حداثته  رغم  تقليدًيا  مازال  الذي  املذهل  »وودان-تيمربكو�صرت« 

تتبع  بارك«  »اأوروبا  فاإن  ع�رص  احلادي  االأفعواين  قطارها  ت�صغيل  ومع 

خطوات �رصكتها االأم »ماك رايدز« يف »فالدكري�ض«،.

ومن العرو�س اجلديدة عام 2012 عر�س »ليال 

الأحمر  الل�نني  ذات  فاملنارة  املنارة«،  يف  رائعة 

للفندق  الأبرز  العالمة  تعترب  التي  والأبي�س 

»�س�بريي�ر«  جن�م   4 فئة  من  روك«  »ِبل  اجلديد 

التي ت�جه امل�سافرين اإىل امليناء الآمن.
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اأول  العائلة  متتلكها  التي  »ماك«  �رصكة  بنت  اأن   1921 يف  حدث  حيث 

يف  اخلدمة  دخل  عام   100 حوايل  بعد  واالآن  اخل�صبية،  االأفعوانية  قطاراتها 

احلديقة قطار اأفعواين خ�صبي اآخر واإن كان اأكرث حداثة من الناحية التقنية. 

مرًتا   1050 طوله  يبلغ  بارك«  »اأوروبا  يف  خ�صبي  اأفعواين  قطار  اأول  وكان 

ال�صاعة  يف  كيلومرت   100 من  اأكرث  اإىل  �رصعته  وو�صلت  مرًتا   40 وارتفاعه 

3.5 ج »مقيا�ض ت�صارع اجلاذبية«، ولكن هناك �صيء  بقوة ت�صارع ق�صوى 

جانب  فاإىل  يت�صارع،  االأفعوانية  القطارات  ع�صاق  قلوب  نب�ض  يجعل  اآخر 

ال�رصعة العالية والتغريات الديناميكية يف االجتاه واملراحل الهوائية املتعددة، 

اأنه  حيث  مذهلة  مبيزة  يتمتع  »وودان-تيمربكو�صرت«  اجلديد  القطار  فاإن 

»كاتابولت  م�صارات  عرب  ومير  للحديقة  الطبيعي  امل�صطح  من  جزًءا  يعترب 

رولركو�صرت« و »بلوفاير ميجاكو�صرت« ومنحدرات القطار املائي لـ »اأتالنتيكا 

العاطفي  فاإنه بتفاعله  باآي�صالنده، وهكذا  الق�صم اخلا�ض  �صوبر�صبال�ض« يف 

والراكبني  للمتفرجني  ي�صمن  احلديقة  يف  الرئي�صية  اجلذب  نقاط  من   3 مع 

املزيد من االإثارة واحلما�ض واملتعة.

ومن العرو�ض اجلديدة عام 2012 عر�ض »ليال رائعة يف املنارة«، فاملنارة 

ذات اللونني االأحمر واالأبي�ض التي تعترب العالمة االأبرز للفندق اجلديد »ِبل 

روك« من فئة 4 جنوم »�صوبرييور« التي توجه امل�صافرين اإىل امليناء االآمن.

كمالذ  النمو  يف  اأملانيا  يف  املالهي  حدائق  اأكرب  بارك«  »اأوروبا  وت�صتمر 

ترفيهي باإ�صافتها لفندق املغامرات اخلام�ض، حيث �صيمكن ابتداًء من �صيف 

2012 للزائرين من �صيوف فندق »ِبل روك« اجلديد اأن يقتفوا اأثر الرحالة 
واملكت�صفني االأوائل الذين ق�صوا حياتهم بحثًا عن �صواطئ جديدة وعربوا 

اجلديد،  العامل  اإىل  وخطرة  ج�صورة  رحالت  يف  بال�صفن  االأطلنطي  املحيط 

 – االأمريكية  املتحدة  للواليات  والتاريخي  الثقايف  املهد  هي  الرحلة  ووجهة 

»نيو اإجنالند«.

وتوفر املطاعم الثالثة املندجمة يف الفندق طيًفا وا�صًعا من متع الطعام لكل 

من �صيوف الفندق والزائرين من خارجه الذين يرغبون يف االنغما�ض يف جو 

املكت�صفني يف نيو اإجنالند ولو ملدة ق�صرية. اأحد هذه املطاعم هو مطعم بوفيه 

فائق اجلودة به جزء ملطبخ مك�صوف و�صوايات مفتوحة، والثاين هو مطعم 

راق يف املنارة مب�صهد مفتوح على املطبخ، والثالث هو مطعم بنظام القائمة 

املفتوحة ي�صمن تلبية جميع الرغبات. 

ويوجد حتت م�صتوى منطقة املطاعم قبو نبيذ لل�صخ�صيات املهمة والوجن 

هافانا وبار الكافيه باالإ�صافة اإىل الباحات اخلارجية والتي توؤكد على التنوع 

الكبري خليارات االأكل وال�رصاب التي يوفرها فندق »ِبل روك«.

يف  بو�صوح  اجلديدة  املغامرة  ملكان  الرئي�صي  املو�صوع  روؤية  وميكن 

وتعترب حديقة »اأوروبا بارك« مق�سًدا فريًدا لق�ساء العطالت وتقع يف منطقة تالقي احلدود لثالث دول 

هي اأملانيا وفرن�سا و�س�ي�سرا حيث ت�فر احلديقة املتعة واملرح للكبار وال�سغار.
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املباين التي تمُظِهر البناء اخل�صبي النموذجي باالأ�صطح امل�صممة بتميز فائق، 

حيث يدعوك هذا النمط اخلا�ض بنيو اإجنالند اإىل االإبحار يف الذاكرة اإىل بدايات 

اأمريكا مبنازلها وغرفها جيدة االإ�صاءة واالك�ص�صوارات البحرية واالأنتيكات 

القيمة والعديد من امل�صنوعات اليدوية التي تنت�رص بني جنباتها. 

وبينما يغط ال�صغار من �صيوف الفندق يف نوم عميق يف قوارب خ�صبية 

و6  خا�صة  بت�صميمات  تتميز  جناًحا   35 هناك  العائلية،  الغرف  يف  مريحة 

اأجنحة يف الربج يف املنارة تطل على م�صاهد فائقة الروعة.

والفنادق االأربعة هي فندق »كولو�صيو« الذي يتكون من 350 غرفة بينها 

22 جناحاً وجميع الغرف ف�صيحة وجمهزة باأعلى اإمكانات الراحة، وي�صم 
الفندق بار »كولو�صيو« ب�رصفة جميلة يف الطابق اخلام�ض وهو املكان املف�صل 

لنزالء الفندق اإىل جانب بار »كوميديا ديلال اأرتي« وهو مقهى اإيطايل تقليدي 

الفنادق  اأكرب  الفندق  »ميدان روما«. ويعترب هذا  ب�رصفة خارجية تطل على 

اأو جمموعة فنادق« يف منطقة جنوب غرب  املفردة »التي ال تندرج يف �رصكة 

مت  واجلمال  بال�صحة  للعناية  منطقة  على  اأي�صاً  الفندق  ويحتوي  اأملانيا. 

على  معاجلات  غرف   8 من  االآن  وتتكون  املا�صي،  العام  بالكامل  جتديدها 

فندق  اأما  واال�صرتخاء.   لل�صاونا  ف�صيحة  ومناطق  القدي  الروماين  الطراز 

»�صانتا ايزابيل« الذي مت ت�صميمه على طراز اأديرة الرهبان الربتغالية في�صم 

290 �رصيراً وغرفتي احتفاالت ف�صيحتني يف الطابق االأر�صي، كما يحتوي 
واإراحة  ب�رصتهم  تلطيف  لل�صيوف  ميكن  حيث  »�صبا«  �صحي  منتجع  على 

الروتني  يفر�صها  التي  الذهنية  ال�صغوط  من  والتحرر  املجهدة  ع�صالتهم 

اليومي وباالإ�صافة اإىل واحة الراحة هذه يف الطابق اخلام�ض يحتوي الفندق 

على حمام �صباحة خارجي لال�صتجمام وملعب مائي لالأطفال.

باأبراج  قلعة مهيبة  امل�صمم على هيئة  األكازار«  »كا�صتيو  فندق  كما يوجد 

عالية وتتاألف اأحجاره غري امل�صقولة مع فخامة اأجنحته املجهزة باأثاث ناعم 

رقيق وزرك�صات اأنيقة على احلوائط، حيث ي�صتمتع النزالء باأبهة الق�صور 

اإىل  تنتمي  التي  بهيئته  الرائع  الفندق  هذا  يف  الباذخة  اأ�رِصَّتهم  يف  االإ�صبانية 

الع�صور الو�صطى. اأما الرومان�صيون ف�صي�صتمتعون يف بار »بوينا في�صتا« يف 

الطابق التا�صع مبنظر الغروب املبهر حيث تنزلق ال�صم�ض على �صقف الفندق 

وتتالأالأ االأ�صواء على حمام ال�صباحة.

اأول فندق يف مدينة  1995 وكان  وفندق »االأندل�ض« الذي مت افتتاحه عام 

مالٍه اأملانية، ويتكون من 182 غرفة عائلية و10 اأجنحة موؤثثة ب�صكل منفرد 

تختلف كل منها عن االأخرى وتثبت بتجهيزاتها واأثاثها اأن االأ�صالة واحلداثة 

لي�صا �صدين بال�رصورة. وتعترب حديقة النخيل الغناء قلب الفندق الناب�ض، 

ال�صباحة  حمام  حول  املنت�رصة  العطرة  الروائح  كثافة  احلوا�ض  تثري  بينما 

دافئ املياه. اإن هذه الفيال االإ�صبانية ال�صيفية االأنيقة تنقل �صيوفها حقيقة ال 

جماًزا اإىل جمال اجلنوب الذي ياأ�رص احلوا�ض ويخلب االألباب

وللمغامرين من الزائرين يوفر »منتجع املخيمات« اأ�صلوب اإقامة ريفي يف 

خيمات هندية اأ�صلية واأكواخ خ�صبية ويف عربات مغطاة.

املوا�صم  مفهوم  من  انطالًقا  وتو�صعت  بارك  اأوروبا  حديقة  تابعت  لقد 

وف�صول ال�صنة، فبينما ف�صل الربيع هو وقت اجلدة والطرافة يعدكم ف�صل 
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ال�صيفية  وبالعرو�ض  املائية  االأن�صطة  من  بالعديد  منع�صة  بربودة  ال�صيف 

اأوروبا  اإىل  طريقها  ال�صبحية  املخلوقات  فت�صق  اخلريف  يف  اأما  البارزة.  

بارك يف احتفاالت الهالووين »عيد القدي�صني« حيث تك�صو 160 األف يقطينة 

احلديقة باللون الربتقايل امل�رصق كما اأن العديد من العرو�ض اخلا�صة ت�صمن 

الكثري من حلظات الفزع، وبعد فرتة راحة ق�صرية حتول االآالف من اأ�صجار 

عيد امليالد واخليوط ال�صوئية والعرو�ض ال�صتوية احلديقة اإىل اأر�ض عجائب 

�صتوية ت�صمن الرتفيه وال�رصور للجميع يف جو فريد وحميط بديع ال يوجد 

اإال يف اأوروبا بارك.

العام  مدار  على  احلديقة  برامج  يف  اخلا�صة  االأحداث  من  العديد  ويوجد 

ت�صمن �صيئًا لكل فرد، وتت�صمن االأحداث الرئي�صية لع�صاق احلفالت »افتتاح 

اأكتوبر، كما   31 الهالووين يف  ال�صيف وحفلة  الليل« خالل ف�صل  منت�صف 

املختارة  الطعام  متع  من  يوفره  مبا  اأفريقيا  جنوب  مهرجان  لكم  ي�صمن 

اأن  يجب  فال  للمعرفة  املتعط�صني  االأطفال  اأما  اخل�صو�صية.  �صديدة  جتربة 

»اأيام  ومهرجان  يونيو  و20   19 يف  لالأطفال«  العلوم  »اأيام  فعالية  تفوتهم 

املهرجانات  فاإن  ذلك  على  عالوة   .2012 اأكتوبر   13 اإىل   11 من  العلوم« 

االأوروبية تعمل على نقل ال�صيوف اإىل اأجواء دول مثل �صوي�رصا وهوالندا 

واإ�صبانيا ورو�صيا بفلكلورها واأ�صهى االأطعمة من كل دولة يف مهرجانها.

�صهرة  بارك«  »اأوروبا  اكت�صبت  واحلفالت  املوؤمترات  اإقامة  جمال  ويف 

كبرية خارج احلدود باأنها موقع من الدرجة االأوىل ملثل هذه الفعاليات وذلك 

بف�صل دجمها بني العمل واملتعة والرتفيه وباالإ�صافة اإىل قاعات االحتفاالت 

واإمكانات اإقامة الفعاليات التقليدية، ميكن حجز العديد من املواقع يف احلديقة 

اأن  اأو احتفال، كما  لقاء  اأي  الفندقي فيها الإقامة  املنتجع  اأو يف فنادق  نف�صها 

هناك العديد من املطاعم الكبرية وال�صغرية واملقاهي التي توفر اإقامة جميع 

اأنواع الفعاليات فيها.  وكانت »اأوروبا بارك« افتمُتَِحت عام 1975 يف موقعها 

الطريق  من  قليلة  كيلومرتات  م�صافة  على  »رو�صت/بادن«  على  احلايل 

ال�رصيع »A 5« يف املثلث احلدودي بني اأملانيا وفرن�صا و�صوي�رصا، وقد زارها 

 80% 84 مليون زائر، كما تبلغ ن�صبة تكرار الزيارة  منذ االفتتاح اأكرث من 

بني زائريها.  وترتاوح اأ�صعار تذاكرها بني 22 و36 يورو لليوم الواحد وبني 

ليومني.  يورو  و67   59
تفتح احلديقة اأبوابها من 9 اأبريل اإىل 6 نوفمرب يوميًا من التا�صعة �صباًحا 

ذروة  يف  اأطول  �صاعات  (تفتح  ال�صيف  ف�صل  يف  م�صاًءا  ال�صاد�صة  حتى 

وتفتح  نوفمرب   4 اإىل  مار�ض   31 من   2012 �صيف  مو�صم  خالل  املو�صم)، 

خالل �صتاء 2012 / 2013 من 1 دي�صمرب 2012 اإىل 6 يناير 2013 (ما عدا 

يومي 24 و25 دي�صمرب احتفاال بعيد امليالد) من 11 �ض حتى 7 م  وللحديقة 

مكاتب متثيل يف عدة دول اأوروبية منها فرن�صا وبلجيكا و�صوي�رصا ومقاطعة 

بافاريا. 

50

EUROPA-PARK
Europa-Park-Str. 2
77977 Rust near Freiburg - Germany
www.euopapark.com        info@europapark.com
0049 (0) 7822776688/



11

51



52



53



امل�صخة« االأثرية (ترينك هاللي) ومنتجع »بيت ال�صحة« العاملي (كورهاو�ض) 

امللتقى االجتماعي االأ�صهر يف املدينة والكازينو وم�رصح »في�صت�ض بيل هاو�ض« 

من طراز »النيوباروك« الذي بمُني على منط دار اأوبرا باري�ض، باالإ�صافة اإىل 

760 عاًما واملوجود يف دير  الذي يبلغ عمره  االأعمدة  امل�صقوف ذي  الرواق 

»ليختنتال«.

الثقافية  املتعة  م�صتويات  اأعلى  هاو�ض«  بيل  »في�صت�ض  م�رصح  ويقدم 

ويعترب ثاين اأكرب قاعة للمو�صيقى واالأوبرا يف اأوروبا حيث يقام على خ�صبته 

الدرجة  من  حدث   300 من  اأكرث  العاملية  ال�صهرة  ذات  ال�صمعية  باإمكاناته 

»اآن-�صويف  ال�صهرية  الكمان  ال�صتاء مع عازفة  االأوىل كل عام مثل مهرجان 

كانت حدائق وب�صاتني »ليختنتالر األلي« الأكرث من 350 عاماً هى الواجهة 

اخل�رصاء النا�رصة الزاهرة ملدينة »بادن-بادن«. وقد ذاعت �صهرة »ليختنتالر 

األلي« يف االآفاق مبا حتتويه من وفرة يف االأزهار واالأ�صجار، فهي اأحياًنا تكون 

مبثابة اأن�صودة وحلن رعوي عذب واأحياًنا ترتدي حلتها متعددة االألوان يف 

عر�ض مبهج للزهور ولكنها على الدوام حتفة لفن الب�صتنة تتغري با�صتمرار 

يف تنوع مذهل للحياة النباتية.

وينابيع  االأ�صجار  من  م�صنوعة  طبيعية  حتفة  هي  األلي«  »ليختنتالر  اإن 

اجلميل«،  »الزمن  حقبة  واآثار  حتف  باأجمل  ب�صخاء  حماطة  واالأزهار  املاء 

وما يعطيها �صحًرا خا�صاً كمنطقة راقية للفن والثقافة احتوائها على »غرفة 

اأعتاب الغابة  اأملانيا الذي تغمره ال�سم�س على  عترب »بادن-بادن«، مب�قعها اجلميل يف الركن اجلن�بي الغربي من 

ال�س�داء، من اأ�سهر املنتجعات ال�سحية يف العامل التي تتميز بينابيع املياه احلارة واملناخ ال�سحي، وهي بالفعل جنة 

للعناية بال�سحة والعافية ومركز ثقايف عاملي. هذا املنتجع الرائع مبحيطه الأنيق واأ�سل�ب حياته الراقي يعترب مبثابة جنة 

لكل من يحب�ن متع احلياة ويرغب�ن يف �سحن طاقتهم من جديد. فاحلمامات احلارة ومنتجع »كاراكال« احلديث وحمامات 

»فريدريك�س باد« الأثرية التي تنتمي للحقبة الرومانية الأيرلندية بالإ�سافة اإىل العديد من املنتجعات الفندقية اجلميلة 

تعترب ممرات رائعة لل��س�ل اإىل ال�ستجمام وال�ستمتاع بالعالجات املائية الفريدة املخ�س�سة ل�ستعادة ال�سحة والعافية. 

اإنها دع�ة مثالية لأخذ ق�سط من الراحة من الروتني الي�مي املرهق و�سغ�ط احلياة الع�سرية يف هذه املدينة اخل�سراء التي 

تتقارب امل�سافات فيها ويبدو كل �سيء على مرمى الب�سر.
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على  وقف   2011 عام  ويف  الفيلهارموين،  ميونيخ  واأورك�صرتا  موتر« 

الجن«  »الجن  البيانو  عازف  مثل  كبار  جنوم  العريق  امل�رصح  هذا  خ�صبة 

واأورك�صرتا نيويورك الفيلهارموين وقدمت اأعمال م�رصحية مو�صيقية 

عاملية مثل »اإيفيتا«.

ال�صهري  املعماري  �صممه  الذي  بوردا«  »فريدر  متحف  ويعترب 

»ريت�صارد ماير« من نيويورك اأروع جواهر حدائق وب�صاتني »ليختنتالر 

الفريد فقط، ولكن مبجموعته  املعماري  األلي« وهو ال يتميز بت�صميمه 

مبا  للفن  ال�صحرية  اللحظات  من  العديد  تعر�ض  التي  اخلا�صة  الفنية 

اآرت  »�صتيت  قاعة  اأن  كما  املعا�رصة.  الكال�صيكية  روائع  من  حتتويه 

مت�صلة  »بادن-بادن«  يف  واملعا�رص  احلديث  العاملي  للفن  جالريي« 

عدة  بعد  وعلى  زجاجي،  ج�رص  طريق  عن  بوردا«  »فريدر  مبتحف 

مئات من االأمتار يوجد الف�صطاط الزجاجي ملتحف املدينة الذي يدعوك 

لرحلة ا�صتك�صاف اإىل املا�صي تبداأ من الع�رص الروماين مروًرا باحلقبة 

ال�صاحرة للمنتجع املائي العاملي و�صوالً اإىل املنتجع املعا�رص يف »بادن-

املجاور  اجلديد  املتحف  اأما  وال�صحة.  للجمال  واحة  هو  الذي  بادن« 

وهو »متحف الفن وتقنيات القرن 19« فيدعوكم هذا العام اإىل معر�صه 

اخلام�ض.

ويف ال�صوارع الفاتنة واالأزقة ال�صغرية يف املدينة القدمية التي ترجع اإىل 

ع�رص »النيو-باروك« يف قلب »بادن-بادن« تنت�رص البوتيكات اخلا�صة 

بتنوعها الهائل وتغريك بالقيام بجولة ت�صوق من الدرجة االأوىل، حيث 
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9 اأكتوبرحيث  تكون ال�صباقات املثرية والقبعات الفاخرة هي حمط االأنظار 
واالهتمام يف هذا امل�صهد االجتماعي الريا�صي الفريد، اإن اأ�صبوع ال�صباق يف 

»بادن-بادن« مرادف لل�صحر والفتنة ومتعة م�صاهدة اخليول ال�صيلة تعدو 

اأزيائهن،  اأبهى  يف  الراقي  املجتمع  جميالت  روؤية  جانب  اإىل  �رصعة  باأق�صى 

اال�صتمتاع  على  عالوة  النهاية،  خط  نهاية  اإىل  والرتقب  باالإثارة  وال�صعور 

بال�صوق الرتفيهي وحفل ال�صمبانيا وكل ذلك يف حدث واحد.

وخالل مهرجان »ال�صيارات العتيقة الدويل« الذي يقام يف يوليو ف�صيت�صنى 

»الكورهاو�ض«،  اأمام  القدي معرو�صة  الزمن  لكم م�صاهدة جنوم المعة من 

واال�صرتاك مفتوح جلميع ال�صيارات العتيقة  من جميع املاركات واملوديالت 

الكامل  ال�صجل  اأمامكم  �صتجدون  حيث   ،1972 عام  حتى  اإنتاجها  مت  التي 

الليموزين  اإىل  الفاتنة  ال�صغرية  ال�صيارات  من  »االأوتومبيالت«  لتاريخ 

الفاخرة.

 400 واملغامرة  الريا�صة  ع�صاق  من  لزائريها  »بادن-بادن«  وتوفر 

كيلومرت من م�صارات امل�صي اجلميلة بينها م�صار بانورامي رائع بطول 40 

ال�صمال   اأهل  الدراجات وممرات م�صي  كيلومرًتا، و300 كيلومرت من طرق 

»نورِدك« باالإ�صافة اإىل جمموعة من اأجمل م�صمارات احلبال املرتفعة. 

كما توجد اأي�ًصا مالعب جولف بثماين حفرات يف منطقة اجلولف »بادن-

اأو  العاملية  اأو  املحلية  ال�صهرية  املاركات  ذات  املنتجات  عن  يبحث  من  كل  اأن 

االأنتيكات اخلا�صة اأو املجوهرات والهدايا �صيجد نف�صه يف املكان ال�صحيح. 

العديدة  النجوم  الفاخرة ذات  ال�صهرية  املطاعم  تنت�رص  اإىل ذلك  باالإ�صافة 

املبهجة والطعام  ذات اجلو احلميمي واالألوان  ال�صغرية  اإىل جانب احلانات 

املحلي، كما تنت�رص مطاعم البي�صرتو ال�صغرية وعدد ال يح�صى من مقاهي 

وهي  »ريبالند«  منطقة  اأي�صاً  يوجد  كما  القدمية،  املدينة  و�صط  يف  ال�صوارع 

اإحدى اأ�صهر مناطق زراعة عنب من نوع »ري�صلنج« املعروف يف اأملانيا وتعترب 

من املناطق اخلا�صة التي ين�صح بها العاملون ببواطن االأمور ع�صاق الطعام 

اجليد والنبيذ الراقي.

كما يدعو اأقدم كازينوهات اأملانيا، والذي قالت عنه املمثلة الراحلة »مارلني 

ديرتي�ض« اإنه اأجمل كازينو يف العامل، �صيوفه من جميع اأنحاء العامل الختتام 

يومهم باملتعة والرتفيه بتجريب حظهم يف العاب احلظ املختلفة التي يوفرها 

الكازينو.

ال�صنة  يف  مرات   3 العامل  اأنحاء  جميع  من  اخليل  �صباقات  ع�صاق  ويلتقي 

ملدة اأ�صبوع يف »بادن-باددن« حل�صور واال�صرتاك يف ال�صباقات الدولية التي 

تقام هنا منذ عام 1858، وخالل »لقاء الربيع« من 2 - 5 يونيو و«االأ�صبوع 

الكبري« من 28 اأغ�صط�ض - 4 �صبتمرب و»مهرجان املبيعات وال�صباق« من 8 - 
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والطريان  للت�صلق  واأماكن  اخليل  ركوب  وم�صمار  تن�ض  ومالعب  األزا�ض« 

فكل  لك  االختيار  النهاية  ويف  ال�صماء،  يف  التحليق  لهواة  واملنطاد  ال�رصاعي 

�صيء متاح يف هذه املدينة - املنتجع حيث االأجواء دائًما مواتية لذلك كما اإن 

الن�صاط البدين يرتادف اأي�صاً مع املتعة وال�رصور.

ومن اأجل راحة زائريها وفرت »بادن-بادن« جمموعة كبرية من الفنادق 

البديعة من بينها اأحد اأع�صاء جمموعة »اأبرز فنادق العامل« وهو فندق »بريرنز 

بارك-هوتيل اأند �صبا« ذو ال�صهرة العاملية وهو من فئة 5 جنوم الديلوك�ض 

ويتميز مبوقعه اجلميل يف منطقة حدائق وب�صاتني »ليختنتالر األلي« الرائعة. 

ال�صهرية  العاملية  ال�صخ�صيات  من  العديد  الفخم  الفندق  هذا  ا�صت�صاف  وقد 

امل�صت�صار  مثل  عاًما   130 يتعدى  الذي  عمره  مدار  على  املجاالت  جميع  يف 

االأملاين االأ�صهر ب�صمارك (القرن 19) وملك اجنلرتا اإدوارد ال�صابع واملنا�صل 

االأفريقي االأ�صهر نيل�صون مانديال والرئي�ض االأمريكي االأ�صبق بيل كلينتون 

والفريق  اأنان،  كويف  املتحدة  لالأمم  ال�صابق  العام  واالأمني  الما  والداالي 

االجنليزي لكرة القدم اأثناء كاأ�ض العامل 2006 وغريهم الكثري.

5 جنوم هو »دورينت  اآخر من فئة  اأي�ًصا فندق متميز  كما يوجد باملدينة 

حيث  »كورهاو�ض«  الـ  مواجهة  يف  املدينة  قلب  يف  الواقع  مي�صمر«  ميزون 

�صي�صتمتع ال�صيوف بجو خا�ض مع املتعة املمتدة التي يوفرها الطعام اجليد 

واملنتجع ال�صحي ذو امل�صتوى الفائق. 
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وباالإ�صافة اإىل فنادق اخلم�ض جنوم هناك اأي�صاً فنادق رائعة من بينها 

اأند ريزيِدنت�ض« من فئة  »فيال كويزيزانا �صويت هوتيل  فندق ومنتجع 

اأوريليا �صويت هوتيل« اجلديد من فئة  »اأكوا  اإىل جانب فندق  4 جنوم، 
.2009 الكبري عام  بافتتاحه  الذي احتفل  املتميزة �صوبرييور  4 جنوم 

�صحية  ومراكز  عيادات  »بادن-بادن«  زائرو  �صيجد  ذلك،  وفوق 

»هوهينبليك«  عيادة  مثل  التاأهيل،  اإعادة  عملية  يف  تتخ�ص�ض  متنوعة 

وامل�صورة  الن�صح  موؤهلون  اأطباء  يقدم  حيث  دينجلِر«،  »د.  وعيادة 

وال�صفاء  التعايف  توفر  التي  املختلفة  العالجات  وينفذون  االحرتافية 

املمُ�صتدام اإ�صافة اإىل تدابري الوقاية والفحو�صات يف بيئة احرتافية متميزة، 

العالجات املختلفة، �صواٌء تلك  كما توفر »بادن-بادن« طيًفا وا�صًعا من 

املتعارف عليها اأو طرق اال�صت�صفاء احلديثة (هاي ِتك)، حيث اأن مراكز 

فيما  اجلديدة  والعالجات  االأفكار  لكل  منفتحة  ال�صحية  »بادن-بادن« 

املنتجع  »بادن-بادن«  تعترب  كما  البديل.  والطب  التقليدي  الطب  يخ�ض 

ى لع�صاق اللياقة البدنية ومن يحبون االمتالء بالطاقة واحليوية  املمُرجَتَ

االحرتافية  من  عاٍل  م�صتوى  على  مدربني  توفر  حيث  ق�صرية  مدة  يف 

يتولون هذه املهمة.

من  الفعاليات  مبختلف  »بادن-بادن«  يف  االأحداث  اأجندة  ومتتلئ 

بيل  »في�صت�ض  ال�صتاء يف  املو�صيقي، ومهرجان  الكري�صما�ض  بينها حفل 

ومهرجان  �صنوًيا،  مرات  ثالث  تتم  التي  اخليول  و�صباقات  هاو�ض«، 

ال�صيارات  من  مقتنياته  يعر�ض  الذي  الدويل  الكال�صيكية  ال�صيارات 

الـ »كورهاو�ض« يف يوليو، ومهرجان  اأمام  القدمية من خمتلف املاركات 

ومهرجان  يونيو،  يف  هاو�ض«  بيل  »في�صت�ض  م�رصح  على  »ويت�صون« 

ال�صيف يف »في�صت�ض بيل هاو�ض« يف يوليو، ومهرجان الهواء الطلق »ليايل 

بادن-بادن ال�صيفية« يف يوليو، وليلة فيلهارمونية يف حدائق »ليختنتالر 

األلي« يف اأغ�صط�ض، واحلفل الراق�ض »جراند بري بول« يف الكورهاو�ض يف 

�صبتمرب، و�صوق الكري�صما�ض يف دي�صمرب.

ميكنكم  حيث  اإليها  الو�صول  �صهولة  »بادن-بادن«  مزايا  اأهم  ومن 

اخلدمة  بوا�صطة  �صواٌء  الدويل  فرانكفورت  مطار  من  اإليها  الو�صول 

املبا�رصة  القطار  رحلة  اأو  املريحة  والليموزين  الفان  ل�صيارات  املكوكية 

وت�صتغرق الرحلة حوايل �صاعة ون�صف ال�صاعة. كما اأن مطار بادن يقع 

التكلفة  قليلة  رحالت  وي�صغل  املدينة  و�صط  من  دقيقة   20 م�صافة  على 

وروما  واأليكانته  جريونه  وبر�صلونه  لندن  اإىل  »ريانري«  �رصكة  توفرها 

ت�صامبينو، باالإ�صافة اإىل رحالت من اإيربرلني اإىل هامبورج وبرلني وفيينا. كما 

ميكن الو�صول اإىل �صرتا�صبورج باالألزا�ض (فرن�صا) يف حوايل ال�صاعة، وت�صتغرق 

بازل  اإىل  اأو  و�صتوجتارت  وفرايبورج  هايدلبريج  مدن  من  كل  اإىل  الرحلة 

ال�صوي�رصية حوايل �صاعة ون�صف ال�صاعة بال�صيارة اأو القطار.

ويت�صاءل البع�ض عما يجعل مدينة »بادن-بادن« مدينة �صديدة اخل�صو�صية، 

التطور  بني  يجمع  العامل  يف  اآخر  مكان  يوجد  اأن  ي�صعب  اأنه  بب�صاطة  واالإجابة 

يف  الكبرية،  املدن  يف  احلياة  اأ�صلوب  بها  يتميز  التي  الرفيعة،  والثقافة  واالأناقة 

حميط �صاحر مبدينة �صغرية مثل »بادن-بادن«.
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والب�سك�يت  الطيب  والكعك  املمتعة  بال�س�ك�لته  ت�ستهر  فيما  بادن   - بادن  ت�ستهر 

»ك�نيج«  مقهى  يف  تعمل  »مايرن«  عائلة  ت�سمى  عائلة  ال�سهرة  هذه  ووراء   .. اللذيذ 

املكان  وهذا  اللذيذ،  املنزيل  والكعك  ال�س�ك�لته  �ستجد  حيث  املدينة  يف  التقليدي 

الآن  حملها  اإدارة  م�سئ�لية  ويتحمل  بالعائلة  خا�س  حل�يات  وحمل  مقهى  ه�  الرائع 

اجليل الرابع ممثال يف »ف�لكر مايرن« وزوجته »كري�ستني« اللذين ت�ليا اإدارة املحل 

لندن )هارودز  �س�ك�لته يف  مايرن كحل�اين و�سانع  2004. وقد عمل ف�لكر  عام 

وميزون بالن( وفيينا )اأوبرل( وهناك تعلم كل �سيء عن هذه املهنة، وكان لعمله يف 

حمل »�س�ك�لتييه ميزون بيي�ن« يف ت�ل�ز اأثر خا�س عليه.

وبرغم اأن حمل »مايرن« تاأ�ص�ض كمخبز اإال اأنه اأ�صبح خالل الثالثني �صنة املا�صية متخ�ص�ًصا 

يف حلوى اللوز وال�صوكوالته الرقيقة واملخبوزات من الدرجة االأوىل، وقد تبنت عائلة »مايرن« 

والعنا�رص  املكونات  ا�صتخدام  هو  ثابتًا  تقليًدا  االآن  حتى  االأربعة  اأجيالها  مدار  وعلى  دائًما 

»بيمونتي«  وجوز  اإ�صبانيا  من  باللوز  ياأتون  حيث  حلوياتها،  �صناعة  يف  فقط  اجلودة  عالية 

من اإيطاليا وفلفل »موالتو« احلار اخلا�ض من املك�صيك، وقد ح�صل حمل »مايرن« على جائزة 

الدليل  ا�صتمل  كما  »فاين�صميكر«،  اخلا�ض  اجلورنال  من  اأملانيا  يف  �صوكوالته  �صانع  اأف�صل 
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االإيطايل للنبيذ والطعام اجليد »جامبريو رو�صو« على ا�صم »مايرن« على 

اأنه االأملاين الوحيد يف فئة اأف�صل حمالت ال�صوكوالته يف اأوروبا. 

وهي:  احللويات  واأطيب  األذ  من  اأنواع  بثالثة  »مايرن«  حمل  ي�صتهر 

الرو�صية  الكافيار  علب  »مايرن«  يح�صو  حيث  الكافيار«  »�صوكوالتة 

طبقة  تغطي  حيث  الكافيار  �صوكوالتة  اأنواع  باأف�صل  االأ�صلية  الزرقاء 

اأنواع  واأ�صهر  اللذيذ،  املقرم�ض  القلب  اخلال�صة  ال�صوكوالته  من  رقيقة 

بيمونت  و»بالك  »ماجناري-بريبريت�صي«  هي  ال�صوداء  ال�صوكوالته 

اللوز  من  والباقي  كاكاو   70% على  حتتوي  التي  و»ديلوك�ض«  َنت« 

واجلوز، اأما اأ�صهر اأنواع ال�صوكوالته البي�صاء فهو »الفراولة مع الفلفل 

االأخ�رص« و»تونكا بني« ويفاجئ »مايرن« كل عام زبائنه باأنواع جديدة 

ال�صوكوالته  اأو  الكاراميل«  مع  الربي  »التوت  مثل  ال�صوكوالته  من 

البي�صاء »الي-�صريبت باودر«؛ وثالث االأنواع هو »اأعواد ال�صوكوالته« 

اأو حلوى اللوز اأو اأرانب عيد الف�صح امل�صنوع من ال�صوكوالته فقط، ويف 

عام 2007 حازت اأعواد ال�صوكوالته ال�صاخنة على جائزة االإبداع، حيث 

يذوب مكعب ال�صوكوالته املوجود يف نهاية العود اخل�صبي عندما يالم�ض 

احلليب ال�صاخن ويتحول اإىل �صوكوالته �صاخنة.

ئل »فولكر مايرن« عن ال�صيء اخلا�ض يف حمل »مايرن« اأجاب  عندما �صمُ

التي  املكونات  وجودة  وطزاجة  ملنتجاتهم  يكنونه  الذي  احلب  باأنه 

الكايف ل�صناعة منتجاتهم يدوًيا؛  الوقت  اأخذهم  اإىل جانب  ي�صتخدمونها 

املواد  وال  ال�صناعية  والرائحة  الطعم  مك�صبات  ي�صتخدمون  ال  اإنهم 

احلافظة اأبًدا، وهذا هو ال�صبب وراء الطعم النقي الفريد وال ي�صتخدم اإال 

الزبدة الطبيعية اخلال�صة، وهذا هو �صبب اأن منتجاته  تتمتع بطعم لذيذ 

ب�صكل  ال�صوق  اإىل  منتجاته  يقدم  اأن  امل�صتقبل  يف  »مايرن«  ويريد  متميز. 

و�صوف  التقدم  مع  يتعار�ض  ال  اليدوي  والت�صنيع  فاحلرفة  قوة  اأكرث 

يهتم دائًما بعالمتهم التجارية »مايرن« و«كونيج«. 

هو  رائع  تقليدي  اآخر  حلويات  حمل  اأي�ًصا  »بادن-بادن«  يف  ويوجد 

ويقدم  املقنطرة  االأروقة  مبحاذاة  الواقع  رومبلماير«  »كونفي�صريي 

ال�صوكوالته الفاخرة وحلوى الطرطويف وحلوى »بادن-بادن« ال�صهرية 

الرائع هو  اللوز. هذا املحل  النوجة ومعجون  »الك�صتناء« امل�صنوعة من 

جنة ع�صاق ال�صوكوالته منذ عام 1907.

واإذا كنت حمظوظاً وزرت بادن - بادن، فال يفوتك التمتع باألذ اأنواع 

ال�صيكوالتة االأملانية على االإطالق.

يف  الغارق  اأملانيا  من  الغربي  اجلنوبي  اجلزء  يف  اجلمال  فائق  مبوقعها 

اآ�ضعة ال�ضم�س، »بادن-بادن« هي منتجع �ضحي عاملي يف الغابة ال�ضوداء 

2000 عام  تدين بالكثري لينابيع مياهها احلارة التي يربو عمرها على 

وهي منبع تقاليدها كمنتجع مائي التي جعلت منها الآن منتجًعا �ضحًيا 

احلارة،  مياهها  ت�ضتخدم  ول  واجلمال.  بال�ضحة  للعناية  ومق�ضًدا  راقًيا 

فقط  م�ضبًقا  املجربة  العالجات  يف  ال�ضفائية  بقدراتها  امل�ضهورة 

اأجمل  اأحد  اليوم  اأي�ًضا يف املعاجلات احلديثة واملبتكرة. وتعترب  ولكن 

واأ�ضهر الأماكن يف العامل التي ميكنكم فيها ال�ضتمتاع باأ�ضلوب احلياة 

الراقي حيث احلدائق والب�ضاتني الرائعة ذات ال�ضهرة العاملية  وواحة 

املدينة  يف  اجلولف  ومالعب  كيلومرتات   3 بطول  املمتدة  ال�ضتجمام  

بهوائها  ال�ضوداء  الغابة  الدراجات يف  وركوب  التنزه  واإمكانات  وحولها 

النقي نقاء الكري�ضتال. و�ضواًء كنتم تنوون ال�ضتجمام يف حمامي املياه 

احلارة اأو ال�ضتمتاع بالأحداث واحلفالت املو�ضيقية املتنوعة طوال اأيام 

ال�ضنة اأو اكت�ضاف امل�ضهد الثقايف وفن املدينة الراقي اأو جتربة الإثارة 

يف اأقدم كازينوهات اأملانيا لألعاب احلظ والذي و�ضفته املمثلة الراحلة 

»مارلني ديرتي�س« باأنه اأجمل كازينو يف العامل، فاإن اخليارات مفتوحة 

اأمامكم بوفرة وعلى اأعلى م�ضتوى.

اإنني اأتطلع للرتحيب بكم  �ضخ�ضًيا يف »بادن-بادن« يف القريب العاجل 

اأن جنتنا الع�رشية الراقية يف  اأثبت لكم  و�ضيكون من دواعي �رشوري اأن 

الغابة ال�ضوداء ت�ضتحق الزيارة بالفعل ويف اأي وقت.

بريجيت جورت�س-ماي�ضرن/  الع�ضو املنتدب
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باأنها  التي ت�صتهر  وتقع مدينة »ميتزينجن« - 

للبيع للجمهور ب�صعر امل�صنع -  يف  املثايل  املكان 

مليون   3 من  اأكرث  ويزورها  �صتوجتارت  جنوب 

�صخ�ض �صنوياً ياأتون من  185 دولة، ولذلك فهي 

تعترب من اأهم مقا�صد الت�صوق يف العامل. 

من�صاأ  بلد  هي  »ميتزينجن«  اأن  بالذكر  وجدير 

جانب  واإىل  بو�ض«  »هوجو  ال�صهرية  املاركة 

عاملية  ماركة   60 من  اأكرث  هناك  بو�ض«  »هوجو 

لورين«  رالف  و«بولو  »بريبريي«  مثل  �صهرية 

وجميعها  كاأمثلة،  و«اإ�صكادا«  كالين«  و«كالفن 

تعر�ض منتجاتها يف حمالت كبرية يف اأهم املواقع 

بني  ترتاوح  تخفي�صات  جميعها  وتقدم  باملدينة 

منتجاتها. على  العام  مدار  على  و70%   30%
التي  التاريخية  »ميتزينجن«  مدينة  وتعترب 

املناظر  واأروع  اأجمل  من  جمموعة  بها  حتيط 

والب�صاتني  والغابات  العنب  ملزارع  الطبيعية 

مدينة  بها  متثل  التي  الدرجة  بنف�ض  اجلمال  من 

تتميز  واأنها  امل�صتقبل واحلداثة، خا�صة  الت�صوق 

بتقارب مواقعها ال�صياحية على م�صافات ق�صرية 

يتحرك  حيث  املوا�صالت  من  العديد  وبتواجد 

الزائرون يف تباين مثري بني هدوء املدينة الريفية 

ال�صغرية و�صخب مدينة الت�صوق العاملية. 

تقاليد  على  احلفاظ  يتم  الريفية  املدينة  يف  هنا 

�صناعة النبيذ واملباين التاريخية وهناك يف مدينة 

واأحدث  امل�سممني  م�ساهري  اإبداعات  واآخر  العاملية  املاركات  اأ�سهر  فيها  جتد  الأزياء  واأحدث  للمو�سة  خا�سة  ت�سوق  مدينة  ي 

اأن  كما  الأطفال,  رعاية  وخدمة  املتميزة  واملطاعم  الرائعة  املعمارية  املعامل  من  للكثري  بالإ�سافة  والرتف,  الأناقة  كماليات 

م�سرتياتك معفاة من ال�سرائب, فاأهال بك يف مدينتنا اجلميلة »ميتزينجن«.

ه
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الت�صوق جتد العمارات الف�صيحة واملطاعم االأنيقة 

يطلبون  العامل  اأنحاء  جميع  من  وزواًرا  الراقية 

باالإقامة  يتعلق  فيما  خا�صة  دائًما  االأف�صل 

مع  التقاليد  تتعانق  حيث  احلياة،  واأ�صلوب 

االأ�صيل  املعمار  االأ�صالة مع احلداثة،  املعا�رصة، 

احلياة  واأ�صلوب  االأزياء  مو�صات  اأحدث  مع 

الراقي، الثقافة مع املطبخ وفنون الطهي. 

يف هذه املدينة �صوف ت�صتمتع بت�صوق ا�صتثنائي 

عن  وبعيًدا  متميزة،  �صياحية  معامل  وم�صاهدة 

االإ�صافية  والتخفي�صات  اخلا�صة  العرو�ض 

�صتجد اإي�صاً اإغراءات يف جمال فن الطهي والطعام 

ال  زيارة  لك  توفر  متنوعة  ترفيه  وبرامج  اجليد 

تمُن�َصى مليئة بكل ما هو م�صوق ورائع.

»ميتزينجن«  يف  الت�صوق  مدينة  عن  وبعيداً 

الريفية وحدها  ما يبهرك، فاملنطقة  اأي�صاً  �صتجد 

على  �صتجتذبك  حيث  حبها  يف  تقع  �صتجعلك 

منطقة  يف  احليوية  البيئة  منطقة  املثال  �صبيل 

االألب ال�صوابية »يف مقاطعة �صوابيا التابعة لوالية 

دائماً  وهناك  الثقافية،  بيئتها  بتنوع  بافاريا« 

اأوعدة  �صاعات  لعدة  اأتيت  �صواًء  لتكت�صفه  الكثري 

اأيام. 

اأحدث  »ميتزينجن«  الت�صوق  مدينة  وتقدم 

الت�صوق  »مكوك  وهي  املو�صم  لهذا  خدماتها 

ال�صبت  حتى  اخلمي�ض  من  ي�صري  الذي  الفاخر« 

الدويل  �صتوجتارت  ومطار  »ميتزينجن«  بني 

ومعر�ض �صتوجتارت التجاري اجلديد باالإ�صافة 

ت�صوق  باقات  توفر  املنطقة  يف  فنادق   7 اإىل 

مكاتب  من  املكوك  تذاكر  �رصاء  وميكن  جذابة، 

�صتوجتارت  مطار  يف  ال�صياحة  ا�صتعالمات 

ومدينة »ميتزينجن« والفنادق امل�صاركة.

وبينما تقوم با�صتك�صاف املحال يف »ميتزينجن« 

ي�صتطيع اأطفالك احل�صول على املتعة والرتفيه يف 

»خميم االأطفال« اخلا�ض حيث يلعبون مع اأطفال 

اأن الربنامج العام املتنوع  اأعمارعم كما  من نف�ض 

االأطفال  ليتفق مع ما يف�صله ويطلبه  مت تف�صيله 

بني �صن 3 و12 �صنة وي�صمل اأن�صطة مثل تلوين 

»اإيربر�ض«  بالبخاخة  الو�صم  وطباعة  الوجوه 

واالألعاب  الكاريوكي  اإىل  اإ�صافة  املاكياج  وفنون 

الرتفيهية والتنكر باملالب�ض اأو االأقنعة.

يف  املعمارية  املعامل  اأن  بالذكر  وجدير 

اجلوائز،  من  العديد  على  ح�صلت  »ميتزينجن« 

النبيذ به جزء غاية  فهي موقع تاريخي ل�صناعة 

ما  بف�صل  »ميتزينجن«،  وتوفر  الرومان�صية  يف 

يحيط بها من فنون وثقافة وتاريخ والعديد من 

»بادن- والية  قلب  يف  بال�صحة  العناية  عرو�ض 

اإجازات  لتنظيم  خمتلفة  اإمكانات  فورمتبريج«، 

مليئة بالن�صاط واحليوية و�صط طبيعة مبهرة. 

على  اأوروبا  قلب  يف  »ميتزينجن«  وتقع 

اأخرى  �صهرية  اأملانية  مدن  من  ق�صرية  م�صافات 

وجنة  وبادن-بادن  وميونيخ  فرانكفورت  مثل 

مما  بارك«  »اأوروبا  املالهي  حديقة  االأطفال 

الو�صول  ي�صهل  متميز  و�صط  مكان  يف  يجعلها 

اإليها من اأي مكان.

اإىل  الت�صوقية  رحلتك  وتتم  وقتك  فلتاأخذ 

يحتوي  متكامل  �صياحي  بربنامج  »ميتزينجن« 

على كل �صيء ماعدا امللل. وقد جمعنا العديد من 

باللغة  �صياحي  كتيب  يف  اأجلك  من  االقرتاحات 

العربية ميكنك طلبه من موقعنا على االنرتنت:

www.outletcity.com 

اإن مدينة الت�صوق »ميتزينجن«، تعترب عامل من 

�صخ�صية  مع  ممزوجاً  واالكت�صافات  التجارب 

اإليها؟  تنجذب  �صوف  عنها،  عرفت  متى  فريدة؛ 

نحن يف انتظارك.
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 وجميع الغرف جمهزة بتلفاز ب�صا�صة م�صطحة وبها حمامات من الرخام حتتوي 

على حو�ض ا�صتحمام فخم ودو�ض وتواليت، كما يوجد باب منزلق يفتح من الناحيتني 

على  بال�صطوع  النهار  ل�صوء  ت�صمح  واال�صتحمام  النوم  منطقتي  بني  فمُ�صحة  لي�صكل 

كلتيهما.

ويوفر فندق »جراند هيات برلني« ل�صيوفه خدمة اأكرث خ�صو�صية وو�صائل راحة 

ومتعة اإ�صافية يف اجلراند كلَوب الذي يقع يف الطابق ال�صابع  ويبدو كمالذ اآمن بجوه 

اأوروبي جماين  باإفطار  املميز، ويتمتع �صيوف »اجلراند كلَوب« ب�صكل يومي  البيتي 

الظهرية، وبوفيه �صغري  اأثناء فرتة ما بعد  مع بي�ض خمفوق، وقهوة مع كعك طازج 

اإىل  اإ�صافة  امل�صاء  باالأ�صابع« يف  توؤكل  »التي  فينجر فود   امل�صماة  الطعام  اأ�صناف  من 

جميع اأنواع امل�رصوبات، وخدمة الكون�صريج وغرف اجتماعات منف�صلة، وبذلك يعترب 

الراقي  ت�سميمه  يف  تت�سح  التي  بالفخامة  الفندق  هذا  متيز 

مبا  الكال�سيكية  الطبيعية  املواد  ي�ستخدم  الذي  املريح  الع�سري 

اللبناين  الأَرز  وخ�سب  ال�سكل  البلوري  ال�سقف  �سوء  ذلك  يف 

جعل  مما  اخللف,  من  امل�ساءة  الرقيق  املرمر  وحوائط  الأ�سود  واجلرانيت 

غرف  وتتميز  الفاخرة.  برلني  فنادق  بني  من  متميزاً  معمارياً  اإ�سلوباً  له 

الفندق الـ 326 واأجنحته الـ 16 بخ�سو�سية ودفء �سديدين ي�ستدعيهما 

الت�سميم والتفا�سيل التي تعطي لكل غرفة �سخ�سيتها املتفردة.

فريد هور�صت
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من  رائعة  توليفة  املطعم  يقدم  دافئاً،  ا�صتجمامياً 

تقدم  التى  »تابا�ض«  طريقة  على  االأملانية  االأطباق 

يف منت�صف الطاولة.

وت�صيف غرفة احلفالت الف�صيحة التي �صممها 

اللقاءات  لعقد  الكلية  امل�صاحة  اإىل  ت�صي«  »توين 

برلني«  التي يوفرها »جراند هيات  واالجتماعات 

م�صاحة  على  الكربى  االحتفاالت  قاعة  فيها  مبا 

فرداً.   850 حتى  ت�صع  التي  مربعاً  مرتاً   743
العام  املدير  هور�صت«  »فريد  ال�صيد  ويقول 

فنادق  �رصكة  يف  للمنطقة  الرئي�ض  ونائب  للفندق 

اأن ياأخذوا معهم  هيات،  بالطبع، نريد لل�صيوف 

بيوتهم،  اإىل  عودتهم  لدى  طيبة  لتجربة  ذكرى 

طريق  عن  اإجنازه  ن�صتطيع  الذي  ال�صيء  وهو 

واالإ�صاءة  واالألوان  املواد  من  متكاملة  منظومة 

واالأعمال الفنية«. اإن زيارة واحدة لفندقنا جتعله 

املكان املف�صل لالإقامة يف برلني.

اأكرب  اأمام  االأ�صلي  ال�صو�صي  واأطباق  املو�صمية 

املطابخ املفتوحة يف برلني، 

ح�صل  فقد  للمطعم  املتاخم  »فوك�ض«  بار  اأما 

يف  باملطاعم  اخلا�صة  اجلوائز  من  العديد  على 

التي  احلية  باملو�صيقى  البار  هذا  ويتميز  اأملانيا، 

اأماكن  اأ�صهر  اأحد  ويعترب  بامل�صاء،  فيه  تعزف 

اللقاء يف املدينة. 

اأما املطعم الثاين املميز يف الفندق في�صمى مطعم 

االأطباق  من  رائعة  جمموعة  فيقدم  »تيت�صيان«، 

من  خمتارة  اأخرى  ملجموعة  باالإ�صافة  العاملية 

قائمة  يف  وذلك  الكال�صيكية  املحلية  االأطباق 

الغنية  اللحم  �رصائح  بني  ما  عديدة  اأطباقاً  ت�صم 

واال�صكالوب اإىل الهامبورجر.

مطعم  في�صمى  الفندق  مطاعم  ثالث  اأما 

ت�صميم  من  فنية  حتفة  ذاته  حد  يف  وهو  »مي�صا« 

نيويورك،  من  ت�صي«  »توين  العاملي  املعماري 

مواجهتهم  يف  املطعم  اإىل  الداخلون  يجد  حيث 

املطعم،  �صقف  اإىل  ت�صل  مده�صة  نبيذ  خزانة 

باجللد  املك�صوة  واملقاعد  الطاوالت  تعزز  وبينما 

جواً  وتخلق  املكان  تغلف  التي  االإ�صبانية  اللم�صة 

داخل  فندق  مثل  املميزة  بخدماته  كلوب  اجلراند 

الفندق.

اأما يف املركز ال�صحي امل�صمى »كلَب اأوليمبو�ض 

�صبا اأند فيتن�ض« مبوقعه املتميز على �صطح الفندق 

اأ�صطح  مب�صاهد  اال�صتمتاع  داخله  من  فيمكنكم 

املركز  هذا  يوفره  ما  اإىل  اإ�صافة  العالية  برلني 

على  �صبا«  »داي  اليومي  املنتجع  بنظام  ال�صحي 

مربًعا   مرًتا   865 تبلغ  التي  الف�صيحة  م�صاحته 

ال�صباحة  بحمام  اال�صتمتاع  لل�صيوف  وميكن 

و�رصفة ال�صطح التي تطل على م�صاهد بانورامية 

رائعة للعا�صمة ويتميز بفل�صفة  تعتمد على مبداأ 

الداخلية من  اإىل طاقة احلياة وال�صكينة  الو�صول 

ل�صيوف   وتقدم  واال�صتجمام،  احلركة  خالل 

بني  والتناغم  االن�صجام  من  جديد  عامل  املنتجع  

اجل�صد والروح ت�صتعيد فيه حوا�صهم قوتها. 

ثالثة  برلني«  هيات  »جراند  فندق  وي�صم 

من  مميزة  �صهرة  ولها  خا�ض  طابع  ذات  مطاعم 

بني مطاعم برلني،  واأولها مطعم ا�صمه »فوك�ض« 

حميط  يف  طعامهم  فيه  ال�صيوف  يتناول  حيث 

ت�صفي عليه الدفء  وتمُقدَّم فيه العديد من االأطباق 
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وجناح  غرفة   303 من  الفندق  ويتكون 

اإح�صا�صاً  تعطي  واألوان  بت�صميم  جميعها  وتتميز 

بال�رصمدية واالأناقة الفائقة، بينما ت�صفي االأ�صقف 

وطعم  جو  الغرف  على  الكبرية  والنوافذ  العالية 

االأدوار العلوية يف املنازل. وي�صم الفندق  4 مطاعم 

وعقد  املوؤمترات  الإقامة  �صاملة  واإمكانات  وبارات 

منتجع  اإىل  اإ�صافة  احلفالت،  وتنظيم  االجتماعات 

واأعلى  التقنيات  اأحدث  يوفر  الذي  �صبا«  »ريف 

م�صتويات اخلربة يف تقدي خمتلف اأنواع العالجات. 

يف   DOX Restaurant »دوك�ض«  مطعم  ويقع 

الطابق االأر�صي من الفندق وميكن الدخول اإليه من 

يف  ب�صيوفه  املطعم  ويرحب  ال�صارع،  ومن  اللوبي 

امليناء  م�صاهد  اأجمل  على  رائعة  واإطاللة  دافئ  جو 

بار«  �صو�صي  »دوك�ض  ويعترب  القدمية،  واملدينة 

Sushi Bar جزءاً من املطعم ويقدم اأطعمة مبذاق 
ال�رصق االأق�صى من عامل املطبخ الياباين. 

اللوبي  ي�صل  الذي  ال�صيق  املمر  ومبحاذاة 

بار«  »دوك�ض  هو  اأنيق  بار  يقع  »دوك�ض«  مبطعم 

من  كبري  ن�صد  على  يحتوي  الذي   DOX Bar
املرمر املمُ�صاء، اأما الالوجن فجدرانه مغطاة باخل�صب 

ويوفر مقاعد مريحة ومدفاأة طبيعية مما يخلق جواً 

حميمياً للراغبني يف اال�صرتخاء ويقدم مقهى »كافيه 

ل�صيوف  امليناء  ناحية  الذي ميكن دخوله من  دي« 

الفندق والعاملني فيه والعاملني يف املكاتب املجاورة 

طعاماً �صحياً يف جو ع�رصي ب�صيط. ويعترب الفندق 

احلفالت  ومنظمي  االأعمال  لرجال  االأمثل  املكان 

ملوقعه يف قلب منطقة امليناء »ميديا هاربور« وقربه 

من مطار دو�صيلدورف الدويل وو�صط املدينة واأهم 

قاعات االجتماعات يف املدينة.

ال�صحي  �صبا«  »ريف  مبنتجع  املحيط  املاء  ومن 

قع فندق »هيات ريجن�سي دو�سيلدورف« املبني حديثاً يف اأحد الأبنية ذات 19 طابقًا املوجودة يف مو�سع مميز على طرف �سبه جزيرة يف قلب منطقة 

ميناء املدينة الأنيقة, وهناك  ج�سر يربط بني املبنى واجلانب املقابل من النهر. ويعترب الفندق الختيار الأمثل لرجال الأعمال والراغبني يف ق�ساء 

الإجازات ملوقعه ال�سرتاتيجي بالقرب من مطار دو�سيلدورف الدويل واأهم مراكز املوؤمترات واملعار�ش يف املدينة وو�سط املدينة. ومييز مظهر الفندق 

الألوان الدافئة و�سوء النهار الطبيعي بينما ت�سمح النوافذ ال�سخمة - التي ت�سل من ال�سطح اإىل ال�سقف لل�سيوف �سواءٌ يف الغرف اأو املناطق العامة- 

مل�ساهدة امليناء ومنطقة »ميديا هاربور«, كما يخلق ت�سميم الفندق املميز جواً ح�سارياً اأنيقاً وراقياً.
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يقدم الفندق ل�صيوفه ت�صور »ال�صحة املائية« يف هذا املنتجع الذي يقع على 

5 غرف عالج وي�صتخدم  485 مرتاً مربعاً يف طابقني ويتكون من  م�صاحة 

»اأورجانك  الب�رصة من  الكيماويات ملعاجلات  الطبيعية اخلالية من  املنتجات 

فارما�صي« و«�صبا ريتيوال«. وتوفر قائمة املنتجع، بناًء على ت�صور ع�صوي 

�صامل، جمموعة متنوعة من اأ�صاليب التدليك وعالجات اجلمال التي تعك�ض 

عن�رص املاء يف اأ�صكال خمتلفة. 

اخلام  اخل�صب  ي�صتخدم  الذي  �صبا«،  »ريف  منتجع  ت�صميم  وينا�صب 

يتميز  الذي  االأنيق  اجلو  احلوائط،  لتغطية  الهند  جوز  وق�رص  واالأحجار 

دو�ض  غرفة  على  العالج،  غرف  اإىل  اإ�صافة  املنتجع،  ويحتوي  الفندق.  به 

و�رصفة  بخار  وحمام  و�صاونا  كبري  (جاكوزي)  دوامات  وحمام  في�صي 

جمهزة  حديثة  بدنية  لياقة  ومنطقة  لالأزواج  خا�صة  وغرفة  خارجية 

َكِّن ال�صيوف من ممار�صة متريناتهم  مبعدات »تكنوجيم« ال�صهرية والتي متمُ

مع  االإمكانات  اأحدث  �صبا«  »ريف  منتجع  ويوفر  انقطاع،  دون  الريا�صية 

طيف وا�صع من العالجات املختلفة مبا يجعله املكان االأمثل لتجربة خا�صة 

للعناية بال�صحة والعافية للرجال والن�صاء على حد �صواء. 

وجدير بالذكر اأن فندق »هيات ريجن�صي دو�صيلدورف« قد ح�صل على 

نح  متمُ التي  االأوىل  املرة  وهي  امل�صتدامة  واملن�صاآت  لالأبنية  الف�صية  امليدالية 

فيها هذه اجلائزة كما اأن الفندق هو االأول يف اأملانيا الذي يح�صل عليها. 

اأ�صا�صه هذه اجلائزة، والذي تقوم به منظمة  نح على  اأما التقييم الذي متمُ

واملباين  للنقل  االأملانية  الفيدرالية  الوزارة  مع  بالتعاون  بي«  اإن  جي  »دي 

وال�صوؤون احل�رصية، فيغطي �صتة جماالت هي البيئة واالقت�صاد واجلوانب 

وينال  واملوقع،  والعمليات  والتكنولوجيا  والوظيفية  الثقافية  االجتماعية 

الفندق اأو املن�صاأة التي يتم تقييمها اجلائزة بناًء على مدى احرتامه وتقديره 

للحفاظ على البيئة وتقليل املخلفات واختيار املوقع املالئم وا�صتخدام املواد 

الطبيعية �صديقة البيئة والقابلة للتدوير واحلفاظ على اجلودة دائًما.
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لنهري  الرائعة  امل�صاهد  مع  الع�رصي  الف�صيح  املعماري  الطراز  ويعك�ض 

التاريخي  املدينة  و�صط  اأن  كما  االأنيق،  الفندق  هذا  تفرد  و»مني«  »الراين« 

الت�صوق املتنوعة تقع على م�صافة �صري ق�صرية  العتيقة واإمكانات  بحاناته 

باأحدث  املجهزة  الف�صيحة   268 الـ  واأجنحته  الذي يعترب بغرفه  الفندق  من 

اإبداعات التكنولوجيا يف جمايل االت�صاالت والرتفيه اأحد اأكرث فنادق منطقة 

»راين-مني« ح�رصية وخ�صو�صية. 

اأما نادي »ريجن�صي« احل�رصي الذي يعترب فندًقا داخل فندق هيات فيقع 

يف الطابق ال�صاد�ض ويوفر خدمات خا�صة مثل الكون�صريج ومنطقة �صالون 

باإفطار  يوميًا  �صيوفه  ويتمتع  الراين  لنهر  بانورامية  م�صاهد  على  تطل 

ووجبات خفيفة اإ�صافة للم�رصوبات طوال اليوم التى تقدم يف خ�صو�صية 

فى منطقة اال�صرتاحة بالنادي. 

يعمل  فرن  به  مفتوح  مطبخ  على  بالفندق  »بيلبيرب«  مطعم  ويحتوي 

املطعم  طهاة  وي�صتهر  ال�صيف،  لف�صل  خارجية  و�رصفة  باخل�صب 

يات ريجن�سي ماينز،  ه� فندق حديث خا�س يقع يف منطقة »راين-مني« ال��سطى يف اأملانيا على �سفاف نهر الراين 

والقريبة جدًا من مدينة فرانكف�رت ال�سهرية. ويتميز الفندق بدمج طرازه املعماري الع�سري للقرن الـ21 ب�سكل 

عبقري مع الطراز املعماري حل�سن »مالك�ف«، اأو قلعة ماينز الأثرية التي يع�د تاريخها للقرن 19، حيث ميكن لط�ابق قلعة 

مالك�ف التاريخية  الثالثة مع مطعمها ومطبخها املفت�ح وبار مالك�ف وباحة »ه�فجارتن« وقب� النبيذ »فاينكيلر« ا�ست�سافة 

حفالت واأحداًثا مميزة يح�سرها حتى 180 فرًدا.

هـ
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االأ�صلية  اليابانية  ال�صو�صي  وباأطباق  واملو�صمية  العاملية  باأطباقهم 

»هوفجارتن«،  امل�صماة  اجلميلة  بباحته  »ماالكوف«  بار  الفندق  وي�صم 

ي�صمى  خا�ض  �صحي  منتجع  على  يحتوي  كما  »راينوخرت«  و�رصفة 

»كلوب اأوليمبو�ض �صبا اأند فيتن�ض« وي�صم حمام �صباحة داخلي وحمام 

دوامات و�صاونا وحمام بخار وغرفة ت�صمي�ض وقاعة متارين ريا�صية 

التدليك  اأنواع  وخمتلف  املعدات  باأحدث  جمهزة  البدنية  باللياقة  للعناية 

والعالجات التجميلية واإمكانيات اال�صتجمام واال�صرتخاء.

خدمة  بينها  من  ل�صيوفه  عديدة  وخدمات  ت�صهيالت  الفندق  ويوفر 

التكنولوجيا  كون�صريج  وخدمة  الغرف  وخدمة  املتميزة  الكون�صريج 

ومركز رجال االأعمال ومركز ات�صاالت وخدمة جمال�صة االأطفال.

ويف املدينة ي�صتطيع ال�صيوف زيارة العديد من املتاحف والكاتدرائيات 

االأثرية والقيام بجولة للت�صوق اأو ا�صتك�صاف املدينة القدمية، كما ميكنهم  

»راينهي�صن«  وزيارة  باملدينة  املحيطة  الريفية  باملنطقة  اال�صتمتاع 

يف  النبيذ  و�صناعة  العنب  زراعة  مناطق  اأ�صهر  من  وهما  و«راينجاو« 

اأملانيا، وتوفر هاتان املنطقتان فعاليات عديدة مثل حفالت تذوق النبيذ، 

الرحالت  اإىل  باالإ�صافة  الدراجات،  وركوب  للم�صي  جميلة  وم�صارات 

النهرية على مياه الراين مل�صاهدة احل�صن التاريخي والقالع املوجودة 

 5 الرئي�صية  القطار  حمطة  عن  الفندق  ويبعد  الراين.   نهر  �صفاف  على 

 35 25 كيلومرًتا وعن فرانكفورت  كيلومرتات وعن مطار فرانكفورت 

كيلومرًتا، وي�صهل الو�صول اإليه من جميع طرق االأوتو�صرتاد املجاورة.
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اأومل ULM مدينة اأملانية تقع يف قلب اأملانيا وي�ضكنها ما يقارب 

ويق�ضمها  جانبيها  على  الدانوب  نهر  ميتد  ن�ضمة،  األف   180
فورمتبريغ  بادن  ت�ضمى  الأوىل  اجلمال،  رائعتي  منطقتني  اإىل 

 Baden-Württemberg بافاريا.  عليها  يطلق  والثانية 

ب�ضحبة  موؤخراً  بزيارتها  احلظ  ىل  كان  وقد   and Bavaria
الرحلة  بهذه  جميعاً  ا�ضتمتعنا  وقد  الأ�ضدقاء،  وبع�س  عائلتي 

يف  بالعودة  وعد  على  وتركناها  قليلة  اأياماً  ا�ضتغرقت  التي 

اأقرب فر�ضة.

رحلة بقلم اأبو عزيز:
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واأجمع  اأقراأ  اأن  اأحب  دائماً،  وكعادتي 

�صاأزورها،  التي  املدينة  اأو  املكان  عن  معلومات 

احلظ  وحل�صن  اأومل،  عن  كثرياً  قراأت  وبالفعل 

كانت املدينة ذات تاريخ عريق ومرت بها العديد 

اإال  حمزن،  واالآخر  �صار  بع�صها  االأحداث،  من 

اإنها بحق كانت مدينة ت�صتحق الزيارة.

املدينة  تاريخ  اأن  واملراجع  الكتب  وتقول 

يرجع  اإىل الع�صور احلجرية احلديثة منذ حوايل 

854 ذكرت  امليالد، ويف عام  اأالف �صنة قبل   5
اأومل الأول مرة كمدينة ويعترب اأول متييز لها من 

Reichsstadt االأملانية  االإمرباطورية  �صمن 

بربرو�صا  فريدريك  االأمرباطور  طريق  عن 

املنا�صب  املكان  هى  اومل  وكانت   1181 عام  يف 

القرون  يف  االأملان  واالأباطرة  امللوك  ل�صكن 

داخل  املتكررة  رحالتهم  اأثناء  يف  الو�صطى 

اأومل  مدينة  اأ�صبحت  الحق   وقت  ويف  البالد، 

وازدهرت  واحلرفيني،  للتجار  معروفاً  مركزاً 

القرنني  اخلام�ض ع�رص وال�صاد�ض ع�رص  خالل 

اإىل  اجلودة  عالية  املن�صوجات  ت�صدير  ب�صبب 

على  تقع   واأنها  خا�صة  العامل  اأنحاء  جميع 

مفرتق طرق جتارية مهمة متتد اإىل ايطاليا.

املباين  العديد من  الفرتة �صيدت  وخالل هذه 

الزمن  من  احلقبة  هذه  يف  وبلغت  الهامة، 

للر�صامني  وخا�صة  اأومل  مدينة  يف  الفن  ذروة 

مولت�صري   ال�صهري  الفنان  مثل  والنحاتني 

وزميله هانز يورغ.

مع  1530م  عام   منذ  املدينة  تطورت  وقد 

اكت�صاف  بعد  جديدة  جتارية  طرق  اإن�صاء 

يف  بداأت   ولكنها    16 القرن  يف  اجلديد  العامل 

بعد   1700 عام  حوايل  تدريجيا  االنخفا�ض 

بداية الفا�صية وعواقب حرب الثالثني عاماً من 

تناوب   بعدها   ،1648 عام  وحتى   1618 عام 

احتالل  والنم�صاويني  والبافاريني  الفرن�صيني 

املدينة، ويف عام 1803 فقدت اأومل �صفة املدينة 

 1805 عام  حملة  خالل  ويف  االإمرباطورية 

النم�صاوي  نابليون من اعرتا�ض اجلي�ض  متكن 

معركة  يف  اال�صت�صالم  على  واأجربها  الغازي 

1810 مت دجمها  املدينة، ويف عام   ا�صم  حملت 

على  املناطق  وخ�رصت  »فورمتربغ«  مملكة  يف 

يطلق  الذي  الدانوب  نهر  من  االأخرى  ال�صفة 

اأومل  اأو  اأومل)  (نيو  اأومل  نوي  ا�صم  االأن  عليها 

اجلديدة. ويف منت�صف القرن 19 مت تخ�صي�ض 

التهديد  �صد  االأملاين  لالحتاد  كح�صن  املدينة 

حتى   1933 عام  ومن  الفرن�صي،  الغزو  من 

باأومل  املحيطة  التالل  اإحدى  وعلى   1935 عام 

اعتقال  مع�صكر  اإن�صاء  مت   Kuhberg يف 

من  النازي  للنظام  ال�صيا�صيني  للمعار�صني 

يهود اأومل والذي مل يزيد عددهم عن نحو 500 

�صخ�ض.

ال�صالح  قوات  قامت  1938م  نوفمرب  ويف   

اأومل،  �صد  هجومها  الربيطاين  امللكي  اجلوي 

وقد مت تدمري م�صانع وم�صتودعات ال�صالح يف 

هذه الغارة التي قتلت 707 ن�صمة وبقي �صكان 

اأومل الذي و�صل عددهم اإىل 25 األف ن�صمة بال 

ماأوى وتدمري اأكرث من 80 ٪ من املدينة.

اأ�صلوب  يف  املدينة  معظم  بناء  اأعيد  وقد 

ومت   ،  1960 وحتى   1950 من  وب�صيط  �صهل 
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ا�صتعادة بع�ض املباين التاريخية، و�صهدت اأومل  

العاملية  احلرب  تلت  التي  العقود  يف  كبرياً  منواً 

الثانية مع تاأ�صي�ض العديد من امل�صاريع ال�صكنية 

اجلديدة واملناطق ال�صناعية اجلديدة. 

اأومل،  جامعة  تاأ�ص�صت   1967 عام  ويف 

لتطوير  كبرية  اأهمية  ذات  اأنها  اأثبتت  والتي 

ت�صارعت  عندما   1980 منذ  �صيما  وال  املدينة 

عملية االنتقال من ال�صناعة التقليدية اإىل قطاع 

التكنولوجيا العالية. 

اإن�صاء مراكز البحوث  وعلى �صبيل املثال، مت 

وعدد  ونوكيا  و�صيمن�ض  داميلر  مثل  ل�رصكات 

من معاهد البحوث التطبيقية ال�صغرية بالقرب 

من احلرم اجلامعي، وال تزال املدينة  تنمو حتى 

ا�صرتاتيجي  مركزي  موقع  وحتتل  هذا  يومنا 

بني مدينتي �صتوتغارت وميونيخ، وبالتايل بني 

املراكز الثقافية واالقت�صادية للجنوب االأملاين.

جميع  من  ومي�رص  �صهل  للمدينة  والو�صول 

و�صولنا  وعند  اأوروبا،  وبالتايل  اأملانيا  اأنحاء 

ذهبنا مبا�رصة للجزء القدي من املدينة، ودائماً 

ما نفعل ذلك عند زيارتنا ملكان ما اأول مرة، ملا 

يحمله دائماً  من عبق للتاريخ.

القدمية  اأومل  يف  املميزة  االأماكن  ومن 

فلكية  �صاعة  وبها   »Ratha« اأو  املدينة  قاعة 

 »Astronomische Uhr« ت�صمى  نادرة 

وي�صمى   Town hall الـ  مبنى  على  وتوجد 

هذه  وتعترب  البلدية   مبنى  اأو   Rathaus
ال�صاعة يف حد ذاتها حتفة ال مثيل لها يف �صناعة 

يف  �صناعتها  متت  التي  تلك  خا�صة  ال�صاعات، 

الع�صور الو�صطى، وقد �صيدت هذه ال�صاعة يف 

ذلك  يف  ال�صهري  ال�صاعاتي  قبل  من   1581 عام 

من   Habrecht هابري�صت  ا�صحق  الوقت 

رائع  ت�صميم  ذات  وهي  �صرتا�صبورغ،  مدينة 

مثري لالإعجاب حقا.

بع�ض  معقدة  الفلكية  ال�صاعة  عمل   وطريقة 

ال�صيء حيث حتتوي على بيانات واأحداث فلكية 

ال يفهمها  اإال القليل من ذوي االخت�صا�ض.

لقلب  باالأقدام  م�صياً  بعدها   وتوجهنا 

ال�صهرية  كني�صتها  حيث  تظهر  القدمية  املدينة 

يف   Munster املوني�صرت  با�صم   املعروفج 

للنظر  جداً  وملفتة  �صخمة  كني�صة  وهى  االأفق 

ال�صري  يف  بعدها  اأ�صتمرينا  بالزيارة،  وتغري 

اإىل حمطة  التجارية حتى و�صلنا  املنطقة  ناحية 

القطار الرئي�صية حيث توجد العديد من املطاعم 

و تناولنا  احلظ  حالفنا  وقد  املمتازة،  ال�رصيعة 

وجبة �رصيعة من مطعم »النورد �صي« ال�صهري 

باالأطعمة البحرية واالأ�صماك.

نهر  طول  على  لل�صري  توجهنا   بعدها 

بني  القدمية  املدينة  اأ�صوار  بجوار  الدانوب 

النهر والكاتدرائية حيث يوجد حي مميز ا�صمه 

»ال�صياد العجوز اأو Fischerviertel، وي�صم 

والعديد  غريبة  خارجية  ديكورات  ذات  منازل 

حول  تقع  التي  واملقاهي  واملطاعم  املتاجر  من 

من  العديد  املدينة  ت�صم  وعموماً  بالو،  نهر 

والفاخرة  املتنوعة  واملطاعم  اجلميلة  الفنادق 

ومراكز الت�صوق واملتنزهات، وهى بحق واحدة 

دائماً  ين�صح  التي  املتميزة  االأملانية  املدن  من 

بزيارتها.
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اأن  ميكن  فرانكفورت  مدينة  ا�ضم  ت�ضمع  ندما 

ال�ضحاب  ناطحات  �ضورة  ذهنك  اإىل  يتبادر 

الالمعة املليئة بامل�ضتثمرين وامل�رشفيني ورجال 

هي  الدولية  املدينة  هذه  فاإن  الواقع  يف  ولكن  الأعمال، 

مدينة �ضغرية حميمية، ت�ضادف اأن تكون مركًزا مالًيا من 

الذين ميرون فقط خالل مطارها  واأولئك  الثقيل،  الوزن 

الواقعة  اجلميلة  املدينة  فهذه  احلقيقة،  هذه  تفوتهم 

يف قلب اأملانيا جتمع بني �ضحر القرى الأملانية الب�ضيطة 

والأناقة والذوق العاملي.

ع

83



يوجد يف فرانكفورت طيف وا�صع من املتاحف حيث ميكنك بالفعل 

اأملانيا هنا يف منطقة ج�رص املتاحف،  اأف�صل متاحف  اأن جتد بع�ًصا من 

مثل متحف العمارة االأملانية املمتاز الذي يعر�ض اأف�صل ما اأنتجته فنون 

العمارة االأوروبية، ومتحف الفيلم االأملاين ال�صامل الذي يقدم عر�ًصا 

اأكرث  اأحد  فيعترب  »�صتادل«  متحف  اأما  االأملانية،  ال�صينما  لتاريخ  رائًعا 

متاحف الفن يف العامل تاألًقا و�صهرة وت�صم جمموعاته اأعماالً فنية متثل 

�صبعة قرون م�صت. واإذا كنت متتلك بطاقة فرانكفورت للموا�صالت 

ف�صتح�صل على %50 تخفي�ًصا على تذكرة الدخول للمتحف وعالوة 

املوا�صالت  لو�صائل  حمدود  غري  جماين  ا�صتخدام  بالطبع  ذلك  على 

العامة باملدينة.

»اأولد  اإىل  ب�صهولة  الو�صول  ميكنك  املتاحف  ج�رص  من  وبالقرب 

زاك�صنهاوزن« ال�صفة الغربية الدافئة لفرانكفورت، 

لي�م املثايل يف فرانكف�رت ميكن اأن يبداأ بج�لة م�سي لطيفة يف »مينكاي« وه� ر�سيف وا�سع للم�ساة ميتد مبحاذاة نهر »مني«، وقد تغري 

ا�سم ال�سارع اإىل »املنظر اجلميل« )�س�نه اآوزي�ست( وه� ال�سم املالئم له بالفعل. ميكنك اأن ت�سرتيح للحظات يف اإحدى املقاهي املنت�سرة 

بط�ل ال�سارع وت�ساهد املارين اأمامك من ال�سائرين اأو راكبي الدراجات اله�ائية، كما ميكنك عب�ر نهر »مني« على ج�سر امل�ساة احلديدي 

»اآيزيرين �ستيج« الذي ُبني عام 1868 ويبلغ ط�له 170 مرًتا، وميكنك  بالطبع الت�قف للحظة ف�ق اجل�سر لتلتقط بع�س ال�س�ر حيث امل�سهد 

امل�سه�ر  ني�ي�رك  »مانهاتن« يف  اإىل حي  ن�سبة  »مينهاتن«  بـ  ت�سميتها هزل  ب�سبب  للت�  �سيذكرك  الذي  رائع ومثايل لأفق مدينة  فرانكف�رت 

ببناياته العالية وحميطه املائي.

ا

84



مبنى  وكان  للم�صتقبل  تنتمي  التي  ال�صحاب 

»رومر« هو مقر بلدية فرانكفورت ملا يزيد عن 

التي  والكاتدرائية  و»كايزردوم«  �صنة،   600
االنتخابي  املقر  الو�صطى  الع�صور  يف  كانت 

مللوك االمرباطورية الرومانية املقد�صة ويف زمن 

الحق كان االأباطرة االأملان يتوجون هنا. 

عام  عقدت  فقد  بول«  »�صانت  كني�صة  يف  اأما 

1848 اأول جل�صة للجمعية الوطنية والتي كانت 
مهد الدميقراطية االأملانية وبرغم اأن فرانكفورت 

معروفة بناطحات ال�صحاب الرباقة فاإنها تفخر 

اأي�ًصا باحتوائها على حزام اأخ�رص من احلدائق 

اإىل  التوجه  ميكنك  حيث  ال�صغرية  والبحريات 

حديقة »بيتمان بارك« الفخمة وت�صتمتع بفرتة 

راحة بني الزهور الزاهية واالأ�صجار الظليلة.  

مب�رصوبك  اال�صتمتاع  فيمكنك  امل�صاء  يف  اأما 

بالطابق  املوجود  ال�صهري  البار  يف  املف�صل 

ال�صطح  اإىل  ال�صعود  اأو  مني«  »برج  يف   53 الـ 

واال�صتمتاع مب�صهد حميط املدينة حتتك يتالأالأ 

يف �صوء النجوم.

يف  ترغب  كنت  واإذا  االإئتمانية،  ببطاقتك  للفوز 

الفخامة فعليك ب�صارع »جوته �صرتا�صه« حيث 

»اأرماين«   مثل  الفاخرة  املاركات  جميع  �صتجد 

هو  »ت�صايل«  كان  واإذا  وغريها.  و»جوت�صي« 

�صارع  فاإن  العام  الت�صوق  تيار  عالمات  اأبرز 

ال�صابة  بالعقول  اخلا�ض  هو  �صرتا�صه«  »برجر 

ال�صباب  امل�صممون  فيه  ي�صتقر  حيث  امل�صتقلة 

واملكتبات  املنازل  مفرو�صات  متاجر  وكذلك 

وت�صادف  حمظوًظا  كنت  واإذا  امل�صتقلة، 

اأيام مهرجانات ال�صارع  اأثناء اأحد  وجودك هنا 

فرانكفورت  بتجار  مكتًظا  الطريق  �صرتى 

متتد  التي  االأك�صاك  يف  ب�صائعهم  يعر�صون 

ترغب  وعندما  الطريق.  بطول  كامل  لكيلومرت 

التاريخي  فرانكفورت  مدينة  و�صط  روؤية  يف 

»رومربريج«  خالل  مهلك  على  ال�صري  ميكنك 

قلب املدينة الذي ينتمي للقرون الو�صطى، حيث 

ميكنك اأن ترى ما لي�ض موجوًدا اإال يف عدد قليل 

جًدا من االأماكن يف العامل وهو البيوت اخل�صبية 

ناطحات  خلفية  على  املا�صي  اإىل  تنتمي  التي 

�صارعي  تقاطع  اإىل  جنوًبا  اجتهت  واإذا 

�صرتا�صه«  و«�صفايزنر  �صرتا�صه«  »تك�صتور 

ال�صكان  يوؤمها  ممتعة  ومطاعم  مقاهي  �صتجد 

اجلعة  بيت  باحة  اأمثلتها  ومن  اأي�ًصا،  املحليون 

عمره  يبلغ  الذي  هاو�ض«  جيمالنت  »ت�صوم 

االأطباق   باأحد  اال�صتمتاع  ميكن  كما  عاًما،   90
االأملاين  لالأديب  املف�صل  الطبق  مثل  املحلية 

�صو�صه«  »جروين  امل�صمى  »جوته«  االأ�صهر 

�صل�صة  عن  عبارة  وهو  اخل�رصاء  ال�صل�صة 

اأع�صاب  �صبعة  من  تتكون  منع�صة  خ�رصاء 

خمتلفة.

فرانكفورت  يف  العامة  املوا�صالت  وو�صائل 

وميكنك  الكفاءة،  غاية  ويف  العيوب  من  خالية 

اإىل  االأنفاق  بقطار  �رصيعة  برحلة  القيام 

حيث  »كون�صتابلرفاخي«  اأو  »هاوبتفاخي« 

الت�صوق  متنزه  اأو  »ت�صايل«  يف  نف�صك  �صتجد 

ال�صهري يف فرانكفورت، حيث �صتجد يف املتاجر 

على  ت�صطف  التي  االأق�صام  متعددة  الكربى 

اجلميع  يت�صارع  حيث  امل�صاة  �صارع  جانبي 
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ن اأهم مميزات اأملانيا ات�ضاع نطاق التنوع فيها وينطبق 

تنوع  بنف�س درجة  الأملاين فهو متنوع  هذا على املطبخ 

املناظر الطبيعية يف مناطق اأملانيا املختلفة، فكل منطقة 

طبيعتها  مع  تنناغم  التي  اللذيذة  اخلا�ضة  اأطباقها  لديها 

الطازجة  الأ�ضماك  جتد  فمثال  العريق،  وتاريخها  اجلغرافية 

ويف  ال�ضمال،  بحر  منطقة  يف  تنوعها  بكل  البحرية  والأطعمة 

كولون حلم البقر املخلل امل�ضلوق و�ضمك الرتاوت يف منطقة 

جتربة  تفوتك  اأن  ميكن  ل  تورينجيا  ويف  ال�ضوداء،  الغابة 

يف  وال�ضبانخ  باللحم  املح�ضو  الرافيويل  اأو  املقلية  النقانق 

الأملانية املختلفة  الأكالت يف املناطق  �ضوابيا، ومييز جميع 

املكونات الطازجة �ضواًء كانت توابل اأو خ�رشاوات اأو فواكه، 

والكرنب  وامل�رشوم  الأ�ضباراجو�س  مثل  مكونات  وتعطي 

الأ�ضماك  مثل  مثلها  الأكالت  جميع  يف  رائًعا  تنوًعا  امللفوف 

واللحوم. 

م
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البالد  اأنحاء  جميع  يف  االأ�صباراجو�ض  يمُقَدّم  اأملانيا  يف  الربيع  مو�صم  ويف 

يمُقَدّم  الكرنب  جتد  غالبًا  ال�صمال  ويف  والبطاط�ض.  الهولندية  ال�صل�صة  مع 

بني  ومن  ال�صفلى.  �صك�صونيا  يف  النقانق  مع  اأو  التقليدية  اللحم  اأطباق  مع 

غالبًا  والتي  االأملاين  املطبخ  تاريخ  يف  الرا�صخة  املحلية  اخل�رصاوات  اأ�صهر 

اأن  كما  والفجل  االأبي�ض  واجلزر  ال�صمندر  احلديث  املطبخ  يف  تمُ�صتخَدم  ما 

الب�صل من املكونات التي ال ي�صتغني عنها املطبخ االأملاين.

يف  اجلنوبية  املناطق  يف  اأنه  جند  االأملاين  املطبخ  يف  الهائل  للتنوع  ونظًرا 

بافاريا و�صوابيا مثال يتاأثر املطبخ االأملاين باملطبخ ال�صوي�رصي والنم�صاوي 

اأملانيا  يف  ولكن  والدجاج  البقر  حلم  ي�صود  حيث  املجاوران  البلدان  وهما 

يمُ�صتهلك اللحم يف الغالب يف �صورة نقانق حيث يوجد اأكرث من 1500 نوع 

اأنواع  وهناك  النقانق  من  اخلا�ض  بنوعها  منطقة  كل  وتفتخر  النقانق  من 

منها يرجع تاريخ ظهورها اإىل القرون الو�صطى ومن ال�صائع انه ال مناف�ض 

للنقانق احلمراء من تورينجيا اأو النقانق امل�صوية املتبلة والنقانق ال�صوداء 

هي  االأملاين  املطبخ  يف  اخل�رصاوات  واأ�صهر  �صوابيا.  من  بالزعرت  املتبلة 

البطاط�ض والكرنب واجلزر وال�صلجم وال�صبانخ.

وبالن�صبة ملحبي الطعام الع�صوي فاأملانيا هي جنتهم حيث تتوافر جميع 

املنتجات الع�صوية اخلارجة لتوها من املزارع املنتجة لها.

اأنواعه وتتنوع  اأ�صهر من اخلبز حيث تتعدد  اأملانيا  لي�ض يف  النقانق  وبعد 

فمن  تنتجها،  التي  اخلبز  باأنواع  تفخر  منطقة  فكل  االأملانية  املناطق  بتنوع 

اخل�صن،  اخلبز  ياأتي  ال�صوداء  الغابة  ومن  الناعم  اخلبز  ياأتي  فرانكونيا 

والق�صري من بادربورن واالأ�صود من اأولدنبورج وخبز االأرز االأ�صمر الذي 

يعترب وجبة كاملة من و�صتفاليا. وتتميز كل اأنواع اخلبز االأملاين باحتوائها 

على الفيتامينات واالأمالح املعدنية والربوتني والن�صويات كما بداأت تنت�رص 

اأنواع اخلبز املحتوية على ال�صم�صم وبذور دوار ال�صم�ض واأ�صهر املخبوزات 

االأملانية هو الربيت�صيل (الفطري اململح).

توؤكل  حيث  باالأ�صماك  البلطيق  و�صواحل  ال�صمال  بحر  مناطق  وت�صتهر 

طازجة من املكان الذي تاأتي منه كما يتم �صيدها اأي�ًصا من مياه االأنهار النقية 

ال�صمك بهامبورج �صتعطيك فكرة عن  الداخلية، وجولة يف �صوق  والبحريات 

مدى تنوع االأ�صماك يف اأملانيا، ولكل منطقة اأطباقها اخلا�صة وحتديًدا تلك التي 

يتم ا�صطيادها يف املنطقة نف�صها. 

القوائم  االأملانية فهي تدخل يف جميع  الوجبات  اأ�صهر  البطاط�ض من  وتمُعترب 

تقريبًا وكان ملك برو�صيا فريدريك االأكرب قد اأح�رص البطاط�ض اإىل اأملانيا من 

االأنديز وجعلها اأ�صهر وجبة يف اأملانيا ب�صكل ال مثيل له يف مكان اآخر يف العامل 

حتى اأنها منذ القرن الثامن ع�رص اأ�صبحت على كل قائمة طعام يف كل مناطق 

اأملانيا وتمُقَدّم م�صلوقة وحممرة ومهرو�صة مع اأطباق اللحم املختلفة اأو كطبق 

جانبي مع الوجبات ومن ال�صائع اإقامة املهرجانات يف العديد من مناطق اأملانيا 

احتفاالً بالبطاط�ض كما يف “جرييكاور الند” واأودنفالد وعلى ال�صاحل االأملاين 

من  للبطاط�ض  االأملاين  ال�صعب  حب  على  اأدل  ولي�ض  الند،  واألت�ض  �صتاده  يف 
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االأ�صود  وال�صجق  والتفاح  البطاط�ض  من  توليفة  كولون  �صكان  اخرتاع 

املقلي و�صموها طبق “ال�صماء واالأر�ض”.

يف  الطعام  تناول  االأملان  يحب  بيوتهم  يف  الطعام  تناولهم  جانب  واإىل 

املطاعم خا�صة يف اأيام املهرجانات واالحتفاالت القومية وحيث اأن اأملانيا 

من دول املهجر ويعي�ض فيها الكثري من املهاجرين من جميع اأنحاء العامل 

اأدخل  اأي�ًصا  ال�صبب  ولهذا  عددها،  وكرثة  املطاعم  تنوع  نفهم  اأن  ميكن 

املطبخ االأملاين على قوائمه العديد من الوجبات االأجنبية فتجد االأكالت 

والعربية  الرتكية  واالأطباق  والبا�صتا  البيت�صا  مثل  ال�صهرية  االإيطالية 

واملطاعم  العاملية  ال�رصيعة  الوجبات  مطاعم  اإىل  باالإ�صافة  واليونانية 

ال�صينية  والهندية والتايالندية واليابانية وغريها من املطاعم االأ�صيوية 

االأملانية �صهرة كبرية بحيث  املطاعم  نالت  املتبلة. وقد  باأكالتها احلارة 

اأ�صبحت تاأتي بعد املطاعم الفرن�صية يف الرتتيب العاملي. 
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الطبية  والكوادر  املمتازين  االأطباء  وبف�صل 

الت�صخي�ض  جمال  يف  كبرية  قدرة  لديها  التي 

يتمتع  لالإعجاب،  املثرية  الطبية  التحتية  والبنية 

نظام الرعاية ال�صحية االأملاين ب�صمعة ال ت�صاهى 

متميزة  طبية  خدمات  اأملانيا  وتقدم  اخلارج.  يف 

ومبتكرة يف جمايل الطب الوقائي واإعادة التاأهيل، 

»امل�صتهلك  ملوؤ�رص  تناف�صية جداً  ووفقاً  وباأ�صعار 

االأوروبي الكندي« يحتل النظام الرعاية ال�صحية 

االأملاين املرتبة الثانية عند املقارنة االأوروبية ويعد 

واحداً من اأكرث االأنظمة تقدماً وابتكاراً يف اأوروبا 

والعامل. 

فيما  ال�صيت  ذائعة  ب�صمعة  تتمتع  »اأملانيا  اإن 

العامل«.  اأنحاء  �صتى  من  املر�صى  بعالج  يتعلق 

معللًة ذلك بامتالك اأملانيا لواحد من اأف�صل االأنظمة 

ال�صحية االأكرث اإبداعاً وتقدماً على م�صتوى العامل 

تقدم  اأملانيا  فاإن  العامل  دول  مبختلف  وباملقارنة 

الرعاية  جمال  يف  فائق  م�صتوى  ذات  خدمات 

واإعادة  الوقاية  مثلث  اأ�صالع  وتمُكمل  الطبية، 

اإليها، وهو ما  الكبرية  العرو�ض  باإ�صافة  التاأهيل 

ي�صتند اإىل �صبكة علمية وبحثية فريدة من نوعها، 

خمتلف  يف  امل�صتوى  راقية  طبية  حتتية  وبنية 

ت�يل امل�ست�سفيات يف اأملانيا اهتمامًا فائقًا باملر�سى القادمني من اخلارج، وخ�س��سًا من دول جمل�س التعاون اخلليجي، وتقدم 

لهم اأحدث طرق الت�سخي�س والعالج واأعلى م�ست�يات الرعاية ال�سحية، وذلك من خالل جمم�عة ممتازة من املتخ�س�سني يف 

جمال الطب والرعاية وكذلك التكن�ل�جيا املتقدمة، كما تقدم العديد من امل�ست�سفيات والعيادات الأملانية للمر�سى الدوليني 

جمم�عة وا�سعة من اخلدمات التي تراعي الأم�ر الثقافية لل�سع�ب.
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الواليات واملدن والبلدات االأملانية«. 

اإن امل�صحات والعيادات وامل�صت�صفيات االأملانية 

متطلبات  مع  لتتنا�صب  خ�صي�صاً  معدة  ال�صهرية 

واحيتاجات املر�صى ال�صيوف كما اأن هناك فرق 

اأطباء ذوي خربة واعرتاف مهني راق،  عمل من 

من  و�صبكات  التخ�ص�ض،  عالية  عناية  وطواقم 

املتخ�ص�صني يف كافة الفروع الطبية، تقوم بتقدي 

اأف�صل رعاية �صحية للمر�صى. 

ويويل االأطباء يف اأملانيا م�صاألة العناية باملر�صى 

الطويلة  خربتهم  وي�صتعملون  االأهمية،  بالغ 

�صاملة.  عالجية  اأ�صاليب  للمر�صى  ليوفروا 

الت�صخي�ض  جودة  اإىل  املنهج  هذا  جناح  ويعود 

والعالج الطبي واإىل التقنيات اجلراحية الع�رصية 

االخت�صا�صات  من  االأخ�صائيني  مع  والتن�صيق 

احلديثة  التكنولوجيا  واإىل  املعنية  االأخرى 

واالأدوية اجلديدة واإىل تطور البحث العلمي وفوق 

االأطباء  الذي يوليه  الفائق  اإىل االحرتام  كل �صيء 

االهتمام  ال�صيما  ولعائالتهم،  للمر�صى  االأملان 

العالج  يرتافق  بحيث  ال�صغار،  باملر�صى  الفائق 

الراحة  لهم  ت�صمن  التي  االأجواء  مع  احلديث 

التامة. وبالفعل، فاإن عالمة »الطب يف اأملانيا« متثل 

كافة  يف  العالية  للجودة  االأ�صا�صية  امليزة  اليوم 

واالبتكار  الطبية  الكفاءة  ناحية  من  العامل  اأنحاء 

املوجهة  واخلدمات  التحتية  والبنية  التكنولوجي 

كما  باملر�صى،  ال�صخ�صية  العناية  اإىل  باالأ�صا�ض 

حتظى امل�صت�صفات االأملانية بثقة الزوار الدوليني. 

اأو  الكبرية  �صواء  االأملانية،  املدن  وتت�صف 

مبزايا  الريفية،  املناطق  يف  ال�صغرية  البلدات 

متنوعة تتيح للمرء العالج والرتفيه معاً، بحيث ال 

يكون هناك جمال لل�صعور بامللل وال�صاأم خا�صة 

ترفيهية  اأن�صطة  من  املدن  هذه  توفره  ما  مع 

متنوعة. 

وعلى الرغم من اأن الكثري من ال�صياح القادمني 

من دول جمل�ض التعاون اخلليجي يزورون اأملانيا 

اأنهم  اإال  ال�صحة،  العالج واالطمئنان على  بهدف 

يحظون اأي�صاً بفر�ض متنوعة للجمع بني العالج 

عائالتهم  والأفراد  لهم  تتوفر  حيث  والرتفيه، 

واملرافقني لهم جمموعة وا�صعة من فر�ض الرتفيه 

والت�صلية، وذلك من خالل تنظيم رحالت م�صوقة 

ا ل�صاحرة،  واملدن  اإىل الريف اجلميل   ومثرية 

والتمتع  متنوعة  ثقافية  اأن�صطة  وح�صور 

مبجموعة وا�صعة من اخليارات الرتفيهية وفر�ض 

الت�صوق املثرية«.

تتميز  التي  ال�صياحية  البلدان  من  اأملانيا  وتعد 

البكر  اخل�رصاء  وامل�صاحات  ال�صاحرة  بطبيعتها 

والثقافية  الطبيعية  باملناظر  املزينة  والواحات 

والطبيعة  املثرية  اجلبلية  واملناطق  القيمة 

تزخر  كما  النقي.  والهواء  اخلالبة  ال�صاحلية 

مثل  ومتنوعة من االأن�صطة  كبرية  مبجموعة 

وكذلك  واال�صت�صفائية،  العالجية  احلمامات 

الق�صور والقالع املتواجدة يف اأماكن خالبة بحيث 

اأماكن  من  العديد  على  التعرف  للزوار  ميكن 

الرتاث العاملي يف اأجواء من ال�صحر«. 

جوية  رحالت  بوجود  تتميز  اأملانيا  اأن  يذكر 

يجعل  مما  العربية  الدول  وبني  بينها  ممتازة 

واملر�صى  لل�صياح  بالن�صبة  ال�صفر  عملية  من 

ال�صيوف م�صاألة يف غاية ال�صهولة.
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ي حوار خا�ش مع  رئي�ش املبيعات وال�سياحة العالجية ب�سركة الطريان الأملانية لوفتهانزا 

ال�سياحة العالجية, قال كانت »لوفتهانزا« ت�سعى دائماً  ال�سركة يف جمال  حول خدمات 

بكل حيوية ون�ساط اإىل جمالت متكننا من خاللها تعزيز خدمة ركابنا, وقد مل�سنا يف جمال 

ال�سياحة العالجية حاجة حقيقية يتطلبها ال�سوق.

ويف �سوؤال عن حجم املقومات والإمكانات التي يتمتع بها قطاع ال�سياحة العالجية يف لوفتهانزا؟

قال لقد �سهدنا ارتفاعاً كبرياً يف ن�ساط قطاع ال�سياحة العالجية خالل ال�سنوات املا�سية, حيث �ساهمت 

عالية  طبية  خدمات  تقدم  التي  اجلديدة  الطبية  املراكز  زيادة  عن  ف�سالً  كبري  بقدر  العوملة  فيه 

املثال  �سبيل  فعلى  الرئي�سية,  العوامل  اأحد  يعد  لنا  وتف�سيلهم  امل�ستهلكني  اختيار  اأن  كما  اجلودة. 

�سي�سعى املر�سى الأغنياء لل�سفر للعالج يف اخلارج يف حال ما راأوا اأن خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة 

يف بلدانهم املعنية لي�ست على قدم امل�ساواة مع تلك املقدمة يف اخلارج, وهناك اأي�ساً من املر�سى من 

يبحثون عن خدمات عالجية اأقل تكلفة يف مكان اآخر.
مركبة خدمة الطوارئ الطبية اأمام الباب اخللفي للطائرة .
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لل�صياحة  اخلارج  من  �صيف  األف   68 من  اأكرث  اأملانيا  ا�صت�صافت  وقد 

ونتمتع  ورو�صيا  العربية  الدول  من  �صيما  ال   ،2008 عام  يف  العالجية 

عاملياً  املعروفة  الطبية  من�صاآتنا  مع  بالتعاون  اأملانيا  يف  مقرنا  اأن  مبيزة 

يعمالن كوجهة رئي�صية لل�صياحة العالجية. وهنالك حالياً اأكرث من األفي 

القدر  اأكرث من ن�صف مليون �رصير وياأتي على نف�ض  م�صت�صفى توفر 

يجدون  العالج  من  عافيتهم  ي�صرتدون  الذين  املر�صى  اأن  االأهمية  من 

مراكز الإعادة التاأهيل وفق اأعلى امل�صتويات العاملية يف اأملانيا، حيث يوجد 

اأكرث من 1300 مركز وقائي للرعاية ال�صحية واإعادة التاأهيل. 

 200 حوايل  تربط  التي  �صبكتها  خالل  من  »لوفتهانزا«  ر�صخت  لقد 

وجهة حول العامل عن طريق مراكزها يف فرانكفورت وميونيخ، مكانتها 

�صبكة  وتعد  العاملية  املعايري  اأعلى  وفق  الطبي  النقل  خلدمة  كمزود 

خطوطنا من ال�صبكات املثالية لربط رحالت املر�صى من/اإىل الواليات 

اأوروبا  وغرب  االأو�صط،  وال�رصق  وتركيا،  والهند،  االأمريكية،  املتحدة 

ف�صالً عن وجهات اأخرى �صائعة لل�صياحة العالجية وقد ا�صتفادت اأعداد 

 Global« كثرية من امل�صافرين بغر�ض ال�صياحة العالجية من برنامج

Healthcare Mobility Partner Program« من »لوفتهانزا«.
عملية  وتب�صيط  لت�صهيل  الربنامج  هذا  �صممت  قد  »لوفتهانزا«  وكانت 

الراحة  و�صائل  بتوفري  العامليني  املر�صى  احتياجات  وتلبية  ال�صفر 

واملرونة وال�صعر املنا�صب. 

اأي وجهة  ما هي الوجهات ال�صائعة لل�صياحة العالجية؟ وهل هناك 

حمددة يف ال�رصق االأو�صط – يف الداخل اأو اخلارج؟

اأملانيا  وتعد  كبرياً،  اإقباالً  اأوروبا  واإىل  من  العالجية  ال�صياحة  ت�صهد 

مبا تتمتع به من من�صاآت عاملية للرعاية ال�صحية من اأهم الوجهات يف 

هذا املجال، لكن هناك وجهات اأخرى تقوم برت�صيخ مكانتها يف ال�صوق، 

فعلى �صبيل املثال، يف اأوروبا تطورت رومانيا وتركيا وبلغاريا وبولندا 

وماليزيا  تايالند  ت�صتقبل  اآ�صيا  ويف  العالجية،  لل�صياحة  وجهات  اإىل 

العديد من املر�صى من كافة اأنحاء العامل.

ومتثل ال�صعودية اأي�صاً م�صدراً مهماً لل�صفر اإىل اأملانيا لل�صياحة العالجية، 

وبالتايل فاإنها تعد �صوقاً مهمة م�صتهدفة بالن�صبة لـ »لوفتهانزا«. 

طبية  بوحدة  املجهزة  الوحيدة  الطريان  �رصكة  هي  »لوفتهانزا«  هل 

ميكن تركيبها على منت طائراتها؟

لنقل  مبق�صورة  املجهزة  الوحيدة  الطريان  �رصكة  هي  »لوفتهانزا«  نعم، 

وتت�صمن   »Patient Transport Compartment« PTC املر�صى 

عملية نقل مري�ض يحتاج للعالج من خالل هذه املق�صورة على طائرة للم�صافات 

الطويلة مزايا مهمة وحيوية وتقوم »لوفتهانزا« بتوفري هذه املق�صورة فقط على 

التزود بالوقود وباملقارنة  اإعادة  املنتظمة، بدون توقف، مثل  الطويلة  الرحالت 

بطائرات االإ�صعاف، فاإن زمن الرحلة الذي ت�صتغرقه طائرات »لوفتهانزا« املجهزة 

مبق�صورة نقل املر�صى يقل بحوايل %50، ما ي�صهل االأمر على مر�صى العناية 

املركزة واأفراد الطاقم الطبي.

ما الذي مييز »مق�صورة نقل املر�صى« يف لوفتهانزا؟

خا�صة  املركزة  للرعاية  وحدة  لوفتهانزا  يف  املر�صى«  نقل  »مق�صورة  تعد 

الراحة  م�صتويات  وبنف�ض  القارات  بني  العاملية  الرحالت  على  باملري�ض 

على  لكنها  امل�صت�صفيات  اإحدى  يف  املركزة  للرعاية  وحدة  يف  املتوفرة  وال�صالمة 

ارتفاع 32 األف قدم. لقد اأر�صت لوفتهانزا من خالل هذه الوحدة معايري جديدة 

يف نقل املر�صى، حيث جتمع بني اأحدث التقنيات والعمليات الفعالة ذات الكفاءة 

العالية، كما توفر لوفتهانزا م�صيفاً جوياً مزوداً بالتدريب الطبي الالزم لرعاية 

املري�ض واالعتناء به، وذلك بطبيعة احلال باالإ�صافة اإىل الطبيب املرافق للمري�ض.

اأ�صطوالً  لتنا�صب  ومعّدة  مهياأة  اأنها  اأم  مدجمة  املر�صى«  نقل  »مق�صورة  هل 

حمدداً؟ 

ميكن  منها،  واال�صتفادة  املر�صى«  نقل  »مق�صورة  ا�صتخدام  طلب  حال  يف 

تركيبها يف غ�صون �صاعة على طائراتنا من طراز »بوينج 747« و«اإيربا�ض اإيه 

340-600«، ويتم ن�رصها على الرحالت اإىل 62 وجهة عرب �صبكة »لوفتهانزا« .
ما هي تكلفة اال�صتفادة من »مق�صورة نقل املر�صى«؟

»لوفتهانزا«  مق�صورة  ا�صتخدام  طريق  عن  املر�صى  نقل  اأن  من  الرغم  على 

يحظى مبرتبة عالية امل�صتوى، فاإن التكلفة التي ينطوي عليها تعد منخف�صة 

مكمالً  ياأتي  »لوفتهانزا«  عر�ض  اأن  كما  عملياتنا  وفعالية  بكفاءة  قورنت  ما  اإذا 

مل�صغلي خدمات االإ�صعاف لنقل املر�صى للعالج بني املراكز الكبرية وتبلغ تكلفة 

طريق  عن  نقلهم  من  بكثري  اأقل  »لوفتهانزا«  مق�صورة  خالل  من  املر�صى  نقل 

طائرات االإ�صعاف اجلوي.

هل �صهد ال�صفر على »مق�صورة نقل املر�صى« ارتفاعاً يف الطلب موؤخراً؟

 Global« نحن ن�صجل بالفعل اجتاهات اإيجابية يف الطلب بالن�صبة لربناجمنا

Healthcare Mobility Partner Program« ب�صكل عام، اأما بالن�صبة 
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مركز العمليات الطبية اجلديد التابع لـ »لوفتهانزا« يقوم بتن�صيق عملية النقل الطبي.
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التي تعك�ض فقط احلاالت املر�صية ذات ظروف  لـ »مق�صورة نقل املر�صى« 

تركيبها  فيتم  نقالة،  با�صتخدام  اأو  عادي  مقعد  يف  ال�صفر  من  متنعها  حرجة 

واإعدادها حوايل 100 مرة كل عام اإىل اأي وجهة تخدمها طائرة طراز »اإيربا�ض 

اإيه 340« اأو »بوينج 747«. 

املر�صى  يقوم  اأم  املر�صى«  نقل  »مق�صورة  منت  على  اأطباء  هناك  هل 

با�صطحاب اأطبائهم معهم؟

الذي  للمري�ض  خا�ض  بتدريب  يتمتع  مرافق  بتوفري  لوفتهانزا  تقوم 

ي�صافر م�صتخدماً »مق�صورة نقل املر�صى« طوال الرحلة ويقوم املر�صى 

اختيارهم  من  معالج  طبيب  بتعيني  املر�صى«  نقل  »مق�صورة  يف  امل�صافرون 

طبيب  �صيقوم  فيما  ذلك  عمل  م�صوؤولية  عاتقهم  على  ويقع  ملرافقتهم، 

لوفتهانزا بعمل الك�صف والفحو�صات الالزمة قبل الرحلة.

وبعيداً عن خدمة »مق�صورة نقل املر�صى«، فاإن لوفتهانزا قد قامت باإطالق 

الربنامج التطوعي »طبيب على منت الطائرة« لت�صجيع االأطباء املعاجلني دائمي 

االأ�صفار على امل�صاركة يف دعم احلاالت الطبية ويتم تزويد االأطباء امل�صاركني 

امل�صافرين على رحالت لوفتهانزا باالأجهزة واالأدوية على منت كل طائرة. 

مكثف  �صنوي  لتدريب  الربنامج  يف  املتطوعون  االأطباء  يخ�صع  وباملنا�صبة، 

ملدة 16 �صاعة يف االإ�صعافات االأولية  اإىل جنب  طاقم لوفتهانزا.

هل تتعاونون مع اأي مزود خلدمة عالجية/رعاية �صحية يف برناجمكم؟

العالجية،  اخلدمات  لت�صهيل  جهات  مع  بالتعاون  لوفتهانزا  تقوم 

اتفاقيات  ومبوجب  عاملياً  ال�صحية  الرعاية  خلدمات  معتمدين  ومزودين 

مربمة مع لوفتهانزا، يتمكن �رصكاوؤنا ومزودو خدمات الرعاية ال�صحية من 

توفري حزم جذابة جداً ملر�صاهم وباأ�صعار معقولة للغاية.

هل هناك اأي خطط للتو�صع يف امل�صتقبل القريب يف هذا القطاع؟

تتطلع لوفتهانزا دائماً اإىل تو�صيع اأعمالها عندما ترى ذلك منا�صباً، وقد كنا 

ال�صياحة العالجية عن كثب ونحن متحم�صون وحري�صون  نتابع قطاع 

املحليني  ال�صحية  الرعاية  خدمات  مزودي  مع  والتعاون  العمل  على 

فاإن  حال،  اأية  على  لكن  العاملية،  العالجية  ال�صياحة  جمال  يف  املتخ�ص�صني 

الرتويج الأي من�صاآت عالجية واإمنا  تن�صط يف  لوفتهانزا ك�رصكة طريان ال 

ميكن ملزودي خدمات الرعاية ال�صحية املحليني الذين ي�صتهدفون املر�صى 

 Global Healthcare« العامليني، اأن يقدموا لعمالئهم برنامج لوفتهانزا

م�صمم  وب�صكل  م�صافة  كقيمة   »Mobility Partner Program
خ�صي�صاً لتلبية احتياجات ال�صياحة العالجية.

ومنذ عام 1996، ونحن نوا�صل تعزيز خدماتنا لتلبية احتياجات املر�صى 

اأننا  اليوم  الوا�صحة  االأمثلة  وكاأحد  لذلك  ونتيجة  اأف�صل،  ب�صكل  وركابنا 

ن�صتمر يف تطوير »مق�صورة نقل املر�صى« لتبقى منتجاً رائداً يف هذا القطاع. 

اأننا نتابع با�صتمرار اخلدمات املتعلقة بال�صياحة العالجية ونبحث عن  كما 

طرق وو�صائل جديدة لتعزيز اخلدمات التي نوفرها للمر�صى ب�صكل عام. 

و�صوف نوا�صل اأي�صاً التعاون مع من�صاآت وجهات توفري خدمات الرعاية 

ال�صحية ل�صمان لعب دور ريادي يف قطاع ال�صياحة العالجية. 

ونحن على قناعة من اأن �رصكة الطريان االأملانية لوفتهانزا يف و�صع منا�صب 

ال�صياحة  لقطاع  املتزايدة  العالية  االحتياجات  جميع  لتلبية  يوؤهلها  جداً 

العالجية املتطور يف جميع اأنحاء العامل.
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مق�صورة نقل املر�صى »PTC« يف لوفتهانزا.
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يتنا�صب  مبا  والفخمة  العملية  اخلا�صة  الطائرات  اأحدث  �رصاء  مت  وقد 

اململكة  و�صوق  عام  ب�صكل  باملنطقة  اخلا�ض  الطريان  �صوق  ومتطلبات 

العربية ال�صعودية ب�صكل خا�ض .  

النوع  الطائرات  من  نوعان   SPA اخلا�ض  ال�صعودية  طريان  ولدى 

الطائرات  اأفخم  ال�صنع وتعد  7X فرن�صية  الفالكون  االأول وهو طائرات 

اخلا�صة واأحدثها يف �رصيحتها وهي حمولة 16 م�صافر ومداها ي�صل اإىل 

متوا�صل. طريان  �صاعة   11
ومتتاز هذه الطائرات بانخفا�ض معدل انبعاث العادم منها اإىل حد كبري 

االأمر الذي �صمح لها بالتحليق يف اأجواء مدينة لندن وتكون �صديقة للبيئة 

، كما اأن هذا النوع من الطائرات لي�ض بحاجة اإىل مدرجات طويلة لالإقالع 

جداً  الق�صري  املدرج  ذا  لندن  مدينة  مطار  ا�صتخدام  فباإمكانها  والهبوط 

واملوجود يف قلب املدينة باالإقالع والهبوط منه بكل �صهولة وي�رص.

الفعلي  ال�صغط  اأن  اإال  قدم  األف   51 ارتفاع  على  الطائرة  هذه  وحتلق 

على امل�صافر وكاأنه على ارتفاع ال يتجاوز االأربعة اأالف قدم كما  انفردت 

وعدم  الطائرة  ثبات  بتقنية    7X فالكون  لطائرات  امل�صنعة  ال�رصكة 

 99% اإىل  ت�صل  ثبات  بن�صبة  وذلك  ب�رصية  باأخطاء  ولو  حتى  انحرافها 

طريان  �رشكة  يف  ممثلة  ال�ضعودية  اخلطوط  تولت 

اخلربة  بحكم  املهمة  هذه    SPA اخلا�س  ال�ضعودية 

يف جمال الطريان اخلا�س والتي فاقت الثالثون عاماً 

لتقدم خدماتها املميزة مثل تاأجري الطائرات اخلا�ضة 

الأر�ضية  املناولة  و  اخلا�س  الطريان  طائرات  واإدارة 

لطائرات الطريان اخلا�س و �ضيانة الطائرات اخلا�ضة 

وكون اأن تاأجري الطائرات لدى SPA اأهم اأعمالها نبداأ 

التاأجري  �ضهادة   SPA متتلك  حيث  هنا  من  حديثنا 

للطريان  العامة  الهيئة  قبل  من   »135« الر�ضمية 

. GACA املدين
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والتجوال  االإنرتنت  مثل  االت�صال  و�صائل  اأحدث  على  وحتتوي   ،

الدويل اإ�صافة اإىل اإمكانية تغيري اجلزء اخللفي للطائرة اإىل غرفة نوم 

خا�صة ح�صب رغبة العميل . 

 400XP كما يوجد نوع اآخر من الطائرات وهي طائرات الهوكر

�صاعات   3 اإىل  مداها  وي�صل  م�صافرين  ال�صتة  بحمولة  العملية 

طريان متوا�صلة وح�صب الدرا�صات واالإح�صائيات باأن هذا النوع 

من الطائرات هو االأكرث طلباً على م�صتوى ال�رصيحة نف�صها وذلك 

الطائرات  هذه  تكون  باأن   SPA حر�صت  وقد  تكاليفها  النخفا�ض 

على م�صتوى من الفخامة مبا يتوافق ورغبات رجال االأعمال وكبار 

على  الراحة  �صبل  جميع  توفر  واأن  ي�صتقلونها  الذين  ال�صخ�صيات 

ال�صعودية  طريان  وت�صمن  امليمون،  �صفرهم  خالل  الطائرة  منت 

التي ال ميكن مناف�صتها وفق  االأ�صعار  باأقل  املزايا  تقدي كافة هذه 

اأعلى معايري االأمن وال�صالمة واجلودة العاملية . 

وتقوم SPA بو�صع عدة خطط وا�صرتاتيجيات تتبعها يف �صوق 

الطريان اخلا�ض حتى ت�صل �صدارة ال�رصكات يف هذا املجال ، فهي 

تناف�ض باأ�صعارها وخدماتها على الطائرات، وتذليل كل ال�صعوبات 

  .SPA لراحة وتلبية رغبة عميل

فجميع العاملني لدى SPA يعملون جاهدين يف منظومة ال تعرف 

ال�رصكة  و�صعتها  التي  الروؤية  لبلوغ  ا�صتمتاع  وكل  وامللل  الكلل 

واالرتقاء للقمة خا�صًة واأن SPA  تعمل على احلفاظ على م�صتوى 

االأمن وال�صالمة لطائراتها وال تتهاون اأبداً يف ذلك ال�صاأن حتى ولو كلفها ذلك 

الكثري اإ�صافة اإىل احلفاظ على خ�صو�صية الرحالت التي تتم عن طريقها وعدم 

االإف�صاح عنها نهائيا وذلك ب�صواعد وطنية واعدة تفتخر SPA باأن يكونوا اأحد 

اأعمدتها .  

مبطار  خا�صة  طريان  �صالة  ببناء  اخلا�ض  ال�صعودية  طريان  يقوم  وحاليا 

والقادمني،  للمغادرين  اأجنحة  على  حتتوي  بجدة  الدويل  العزيز  عبد  امللك 

باالإ�صافة لنية �رصاء طائرات ذات حمولة اأكرب لتلبية جميع الطلبات.
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باإطالق  املا�صي  العام  يف  »لوفتهانزا«  قامت 

بالتزامن   »380 اإيه  »اإيربا�ض  طراز  من  طائرتها 

عملية  ا�صتندت  وقد  اجلديدة.  االأوىل  الدرجة  مع 

تطوير الدرجة االأوىل اجلديدة، التي تعترب املكان 

ودرا�صات  اأبحاث  اإىل  االأجواء،  يف  هدوءاً  االأكرث 

مكثفة وم�صاورات مع العمالء.

بتطوير  »لوفتهانزا«  قامت  ذلك،  على  وبناًء 

خ�صي�صاً  لل�صوت  كامتة  �صتائر  وتركيب 

للمق�صورة، فيما ا�صتخدمت مادة عازلة لل�صوت 

ل�صطح الطائرة اخلارجي، و�صجاد كامت لل�صوت 

االأقدام،  خطوات  �صجيج  حجب  على  للم�صاعدة 

ت�صاهى  ال  خ�صو�صية  توفري  �صمان  وبالتايل 

يف  هدوءاً  االأكرث  تعد  االأوىل  للدرجة  ومق�صورة 

العامل.  

عن  فيها  عربوا  التي  الركاب  لرغبة  وا�صتجابة 

يتبع  االأوىل  الدرجة  ملق�صورة  ت�صميم  توفري 

»لوفتهانزا«  قامت  املفتوحة،  امل�صاحة  مفهوم 

رحابة  اأكرث  االأوىل  للدرجة  مق�صورة  بتوفري 

وات�صاعاً، حيث ت�صم ت�صميماً مفتوحاً مب�صاحات 

خا�صة  وبيئة  متنا�صق،  و�صكل  ب�صخاء  موزعة 

واألوانها  املتميزة  الب�صيطة  بخطوطها  تت�صم 

وجذاباً.  �صاحراً  جواً  جميعاً  لت�صكل  الرقيقة، 

خطوط  على  االأوىل  الدرجة  على  ال�صفر  ويعد 

فندق  ردهة  يف  اال�صرتاحة  مبثابة  »لوفتهانزا« 

ع�رصي اأو تناول الطعام يف مطعم فخم اأو اإجناز 

بع�ض االأعمال يف مكان العمل املف�صل لديك.

يف  مهماً  اآخر  عامالً  حديثاً  املطور  املقعد  ويعد 

العملي  الت�صميم  العمالء، حيث يجمع بني  راحة 

املقعد  بتعديل  للعمالء  لي�صمح  واملريح  واالآمن 

التمدد.  اأو  اجللو�ض  و�صعية  يف  فردي  ب�صكل 

»اأف�صل  الدرجة االأوىل اجلديدة  وتوفر مق�صورة 

2.07 مرتاً طوالً  �رصير يف فئتها«، مب�صاحة تبلغ 

االأو�صع  ال�رصير  يعد  حيث  عر�صاً،  �صم  و80 

وا�صعة،  م�صاحة  توفري  خالل  من  راحة  واالأكرث 

هانئ  بنوم  اال�صتمتاع  على  الركاب  ي�صاعد  مما 

ومريح.

يف  ا�ستثنائية  جتربة  لتوفري  املتوا�سلة  وجهودها  »لوفتهانزا«  التزام  اإن  الأف�سل.  نحو  دائماً  ي�سعى  لأف�سل 

اأو بالطبع جواً على منت طائراتها يعك�ش ا�ستمرارها يف حت�سني وتطوير  ال�سفر �سواء كان ذلك براً قبل الرحلة 

منتجاتها وخدماتها املقدمة لعمالئها.
ا
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وهو  الهواء،  ترطيب  نظام  اأي�صاً  وي�صاهم 

النظام االأول من نوعه الذي يتم تركيبه على منت 

طائرة جتارية، باالإ�صافة اإىل نظام االإ�صاءة الذي 

املزيد  توفري  يف  اليوم،  الأوقات  وفقاً  تعديله  يتم 

يجعلهم  مما  للم�صافرين،  والرفاهية  الراحة  من 

من  النزول  عند  والن�صاط  باحليوية  ي�صعرون 

الطائرة. 

»لوفتهانزا«  مدير  لوخريباخ،  �صتيفان  وقال 

مق�صورتنا  »باإطالق  والبحرين:  ال�صعودية  يف 

بذلك  نكون  اجلديدة،  االأوىل  بالدرجة  اخلا�صة 

ال  الراحة  مل�صتويات  جديدة  معايري  اأر�صينا  قد 

امل�صافرين  واإقبال  باإعجاب  �صتحظى  اأنها  �صك 

حتى الذين اعتادوا ال�صفر يف اأجواء فخمة وراقية 

دائماً«.

�صبكة  على  للم�صافرين  »لوفتهانزا«  وتوفر 

خطوطها مزيداً من املرونة والراحة، حيث توفر 

العامل  حول  بلداً   84 يف  وجهة   211 اإىل  رحالت 

يف  وجهات   204 من  بذلك  لرتتفع  ال�صيف،  هذا 

81 بلداً خالل العام املا�صي. واأ�صاف لوخريباخ: 
»لقد �صهدت خدمتنا من الريا�ض اإىل ميونيخ التي 

رحالت  ثالث  مبعدل  املا�صي  العام  اأطلقناها 

اأ�صبوعياً اإقباالً كبرياً من عمالئنا يف اململكة، لي�صل 

 20 اإىل  ال�صعودية  اإىل  حالياً  رحالتنا  عدد  بذلك 

رحلة اأ�صبوعياً«.

من  يومية  رحلة  بت�صيري  »لوفتهانزا«  وتقوم 

من  اأ�صبوعياً  رحالت  وثالث  وجدة،  الريا�ض 

اأي�صاً  »لوفتهانزا«  وكانت  ميونيخ  اإىل  الدمام 

اإىل  البحرين  من  خدمتها  موؤخراً  عززت  قد 

وتابع  يومية.  رحلة  مبعدل  لت�صبح  فرانكفورت 

خالل  من  عمالوؤنا  »ي�صتمتع  قائالً:  لوخريباخ 

ال�صفر  بحرية  فرانكفورت  اإىل  اليومية  رحالتنا 

رحالتنا  تغطي  حيث  يختارونه،  يوم  اأي  يف 

اأن  ذلك  ويعك�ض  اململكة«.  يف  رئي�صية  مدن  ثالث 

للم�صافرين  لها  مثيل  ال  راحة  توفر  »لوفتهانزا« 

من ال�صعودية والبحرين اإىل اأملانيا وخارجها.

ال�صيف  هذا  اململكة  من  للم�صافرين  وميكن 

عطالت  وجهات/منتجعات  باأربع  اال�صتمتاع 

»من  واإيبيزا  اأنطاليا،  هي:  جديدة  �صيفية 

ميونيخ«، وبالريمو »من فرانكفورت وميونيخ«، 

وترونهام »من فرانكفورت«. 

عرو�صها  بتو�صيع  اأي�صاً  »لوفتهانزا«  وتقوم 

خالل  من  واال�صتجمام  للراحة  للم�صافرين 

العطالت  وجهات  اإىل  جديدة  رحلة   11 اإ�صافة 

اأي�صاً  ال�رصكة  توفر  و�صوف  اجلذابة.  احلالية 

فرانكفورت  من  توقف  بدون  مبا�رصة  رحالت 

وبا�صتيا/ ورو�صتوك،  و�صرتالند/�صيلت،  اإىل 

وجنوا/ليجوريا،  واأولبيا/�رصدينيا،  كور�صيكا، 

العطالت  وجهات  اأن  كما  و�صبليت/دملا�صيا. 

وبرجن/ با�صتيا/كور�صيكا،  مثل  ال�صائعة، 

واإنفرن�ض/ ودوبروفنيك/كرواتيا،  الرنويج، 

وكفالفيك/ جري�صي/ت�صانل،  وجزر  ا�صكتلندا، 

ونيوكواي/ ونابويل/اإيطاليا،  اأي�صلندا، 

عن  يف�صلها  ال  واأولبيا/�رصدينيا،  كورنوول، 

قليلة  �صاعات  �صوى  هامبورج  اأو  دو�صلدورف 

بالطائرة. 

االختيار  بحرية  »لوفتهانزا«  ركاب  ويحظى 

من بني 23 رحلة اأ�صبوعياً اإىل اجلزيرة االإ�صبانية 

اأملانية،  مطارات  خم�صة  خالل  من  مايوركا 

فرانكفورت،  من  يومية  رحلة  حتى  وهنالك 

ودو�صلدورف. وميكن للم�صافرين اأي�صاً حتقيق 

املتو�صط  البحر  �صاطئ  اإىل  الو�صول  يف  حلمهم 

تعتزم  حيث  الطائرات،  تغيري  وبدون  ب�صهولة 

»لوفتهانزا« ت�صيري رحالتها اإىل حوايل 30 وجهة 

يف حو�ض البحر املتو�صط خالل ال�صيف.

الرحالت  حجوزات  اإجراء  عملية  وتت�صم 

بالب�صاطة  »لوفتهانزا«  خطوط  �صبكة  منت  على 

�رصاء  للم�صافرين  ميكن  حيث  وال�صهولة، 

تذاكرهم عرب املوقع االإلكرتوين للناقلة  

 www.lufthansa.com
مكاتب  خالل  من  الرحالت  حجز  ميكن  كما   

عن  اأو  والدمام  وجدة  الريا�ض  يف  »لوفتهانزا« 

طريق مكاتب وكالء ال�صفر.

�صتيفان �صوارتز - مدير عام املنطقة الغربية
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نذ ما يزيد عن 2000 �ضنة اكت�ضف الرومان القوة ال�ضفائية لالثني ع�رش نبًعا املوجودة يف مدينة بادن-بادن وبنوا فيها  اأول حمام 

ال�ضنني وما زالت مفتوحة للجمهورحتى يومنا هذا، ول  اآثار تلك املباين املده�ضة طوال هذه  مياه حارة، وقد متت املحافظة على 

ت�ضتخدم هذه املياه احلارة ال�ضهرية، التي ت�ضل درجة حرارتها اإىل 68 درجة مئوية، يف العالجات املجربة جيًدا فح�ضب ولكن اأي�ًضا 

يف معاجلات حديثة ومبتكرة. ويف كل يوم يندفع 800 األف لرت من املياه الغنية باملعادن من عمق 2000 مرت لتدلل �ضيوف املنتجع من 

جميع اأنحاء العامل يف احلمامني احلارين، املنتجع املائي احلديث »كاراكال �ضبا« واحلمام الأثري من الع�رش الروماين الأيرلندي »فريدريك�س 

باد« بالإ�ضافة اإىل العديد من الفنادق التي توفر لزوارها العديد من اإمكانات العناية بال�ضحة والعافية مثل اأ�ضاليب التدليك التقليدية 

وال�رشقية واأ�ضاليب »لومي لومي« و»بانتاي لوار« و»اأيورفيدا« الهندية والعالج مبياه البحر احلارة والعالج امللطف للب�رشة با�ضتخدام الروائح 

والعالجات امل�ضادة لل�ضغط حتى العالج برقائق القهوة وفرك اجل�ضم وعالجات الكافيار. 

ويعترب املنتجع مبوقعه اجلميل الذي تغمره ال�ضم�س يف الركن اجلنوبي الغربي من اأملانيا على اأعتاب الغابة ال�ضوداء، من اأ�ضهر املنتجعات 

ال�ضحية يف العامل التي تتميز بينابيع املياه احلارة واملناخ ال�ضحي. 

ومدينة »بادن-بادن« بالفعل جنة للعناية بال�ضحة والعافية ومركز ثقايف عاملي وت�ضم ثماين عيادات عالية احلرفية تقدم فحو�ضات طبية 

�ضخ�ضية وتطبق اأ�ضاليب �ضاملة ومتكاملة للوقاية واإعادة التاأهيل والعمليات اجلراحية الطبية ال�رشورية، وتقدم  هذه العيادات واملراكز 

ا �ضحًيا متكاملة وي�ضمن خرباوؤها رعاية �ضحية حديثة ومتقدمة ُتالئم احتياجات  الطبية طيًفا وا�ضًعا من اخلدمات الطبية الحرتافية وعرو�ضً

�ضيوفها من كل اأنحاء العامل. كما تتميز بادن-بادن بوجود كهف ي�ضمى »�ضالينا �ضي �ضولت« ي�ضتمتع �ضيوفه باإقامة ا�ضتجمامية يف جوه 

ال�ضحي الذي يوفره ملح البحر النقي، حيث ميتلئ كل �ضهيق باملعادن والعنا�رش عالية القيمة ال�رشورية للج�ضم وال�ضحة العامة. وت�ضمن 

الإقامة ملدة 45 دقيقة يف احلفر امللحية بكهف �ضالينا ال�ضرتخاء وجتديد واإحياء اجل�ضم والعقل. ويعترب اخلرباء اأثر الزيارة املتكررة للكهف 

امللحي مثل ق�ضاء مدة ق�ضرية على البحر.  ومن زار اأملانيا ومل ي�ضعده احلظ بزيارة هذا املنتجع الفريد وهذه املدينة املتميزة فقد فاته 

الكثري.

م

اإميان �شعبان






