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مال وأسواق

سفر
ّ
تكرست تركيا في السنوات األخــيــرة كوجهة سياحية ساعتين فقط ،تقع مدينة أنطاليا التاريخية ،التي تزدهر
أساسية لكثير من اللبنانيين الذين يطمحون إلى قضاء بالمنتجعات السياحية المنتشرة على شاطئ البحر األبيض
إجازة «قريبة» وغير مكلفة ماديًا...إلى حد كبير .على بعد المتوسط وتحت جبال طوروس

Palmiye
club med

اإلجازة العائلية
المثالية
هذا العام ّ
تقدم نخال أسعارًا مخفضة بنسبة  %15لجميع الحجوزات خالل الصيف

يرتكز تقديم المأكوالت بشكل أساسي على «البوفيه»

أنطاليا  -إيفا الشوفي
تترقب تركيا انـتـهــاء شهر رمضان
ب ـف ــارغ ال ـص ـبــر ك ــي تـنـطـلــق الـعـجـلــة
السياحية التي ترجوها مع بداية كل
مــوســم ،إذ تـعـ ّـول على شـهــري تموز
وآب ل ـت ـع ــوي ــض الـ ـغـ ـي ــاب امل ـل ـمــوس
للسياح ال ــروس الــذيــن غــابــوا عنها
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املستجدة بني البلدين .فـ"املوسم لم
يـبــدأ بعد لـهــذا ال ـعــام" ،واملنتجعات
ال ـس ـيــاح ـيــة امل ـت ــرام ـي ــة ع ـل ــى أطـ ــراف
البحر األبيض املتوسط لم تصل إلى
طاقتها االستيعابية القصوى التي
اعـتــادتـهــا خ ــال ال ـسـنــوات املــاضـيــة.
ف ــي أن ـطــال ـيــا ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي "كـيـمــر"،
ع ــادة م ــا ي ـبــدأ مــوســم الـسـيــاحــة في
منتصف تموز ليستمر حتى نهاية
آب.
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة بـ ـ ــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ي ـس ـت ـس ـه ـل ــون ال ـس ـفــر
إل ــى أنـطــالـيــا ألس ـبــاب عـ ـ ّـدة ،أبــرزهــا
القرب الجغرافي ،إذ تحتاج الرحلة
م ــن ل ـب ـنــان إلـ ــى م ـط ــار أن ـطــال ـيــا أقــل
ّ
مــن ســاعـتــن .كــذلــك إن عــدم الحاجة
إل ــى "ف ـيــزا" لـلــدخــول إل ــى تــركـيــا يعد
ً
ً
عــامــا مـسـ ّـهــا النـتـقــاء مـســار السفر
في اإلج ــازات .وعليه ،باتت الوجهة
ال ـس ـيــاح ـيــة لـلـكـثـيــر م ــن الـلـبـنــانـيــن

تـتــركــز عـلــى ال ـســاحــل ال ـتــركــي حيث
امل ـن ــاظ ــر ال ـخ ــاب ــة ،اإلق ــام ــة املــري ـحــة
واألجواء الجاذبة.

منتجع عائلي بامتياز
يـقــع مـنـتـجــع  PALMIYEعـلــى خط
م ــرص ــوص بــاملـنـتـجـعــات .يـبـعــد عن
مدينة كيمر  5دقائق ،و 50دقيقة عن
مــديـنــة أنـطــالـيــا حـيــث ي ـغـ ّـص وســط
البلد بالسياح الــذيــن يــأتــون لرؤية
"كاليتشي" ،وهــي الـجــزء الـقــديــم من
مــدي ـنــة أن ـطــال ـيــا ال ـت ــي ك ــان ــت داخ ــل
أس ـ ـ ــواره ـ ـ ــا .تـ ـح ــت جـ ـب ــال طـ ـ ــوروس
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة وأمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـح ــر األبـ ـي ــض
امل ـت ــوس ــط ي ـح ـضــن امل ـن ـت ـجــع ال ـتــابــع
لـسـلـسـلــة  CLUB MEDالـفــرنـسـيــة
ّ
تنوعات الطبيعة .لــونــان يسيطران
ع ـل ــى امل ـش ـه ــد الـ ـكـ ـل ــي :زرق ـ ـ ــة ال ـب ـحــر
الـنـظـيــف ،وخ ـضــرة أوراق األش ـجــار
ّ
التي تلطف حــرارة الصيف املرتفعة
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة أنـ ـط ــالـ ـي ــا 20 .ه ـك ـت ــارًا
تنقسم بني الفندق الرئيس ،والقرية
ّ
الصغيرة أو  Villagioحيث تـتــوزع
األكواخ الصغيرة ()BUNGALOWS
بـ ــن أش ـ ـجـ ــار الـ ـصـ ـن ــوب ــر وال ـن ـخ ـي ــل
والـلـيـمــون ،بما مجموعه  724غرفة
وكوخ.
شــركــة "ن ـخ ــال" الـلـبـنــانـيــة هــي وكيل
 CLUB MEDفـ ــي ل ـب ـن ــان واألردن

والـكــويــت ،بـنـ ً
ـاء على اتفاقية ُوقعت
ع ــام  ،2005وت ـج ــري ع ـبــرهــا جميع
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــوزات م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول إل ــى
مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات  CLUB MEDحـ ــول
الـ ـع ــال ــم .ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـشــركــة
أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارًا مـ ـخـ ـفـ ـض ــة بـ ـنـ ـسـ ـب ــة %15
لـجـمـيــع ال ـح ـج ــوزات خ ــال الـصـيــف
إلـ ــى  ،PALMIYEإذ تـبـلــغ الـتـكـلـفــة
ال ـت ـق ــري ـب ـي ــة ل ــإق ــام ــة فـ ــي امل ـن ـت ـجــع
ملــدة أسـبــوع كــامــل لعائلة مــن ثالثة
اش ـ ـخـ ــاص مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  2200دوالر
تشمل باقة كاملة من املشروب واألكل
املـ ـفـ ـت ــوح والـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ــري ــاض ـي ــة
واالسـ ـتـ ـجـ ـم ــام مـ ــن دون اح ـت ـس ــاب
أسعار تذاكر الطائرة.
امل ـيــزة األســاسـيــة ل ـ  PALMIYEهي
أن ـهــا مـنـتـجــع مـخـصــص لـلـعــائــات،
تجد فيه كل فئة عمرية مكانًا للفرح
والترفيه .فلألوالد ّ
حصة كبيرة من
ا ُمل ــرح امل ـقـ ّـدم عـلــى ط ــول الـشــاطــئ ،إذ
خ ّصصت لهم مساحات آمنة ّ
معدة
لتتناسب مع احتياجاتهم ،بمرافقة
ّ
فريق م ـ ّ
ومتخصص بالتعامل
ـدرب
ّ
ُ
مـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ي ـ ـ ـعـ ـ ــد ل ـ ـهـ ــم م ـخ ـت ـلــف
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة وال ـف ـن ـي ــة
واأللعاب.
تنقسم األمــاكــن املخصصة لألطفال
إلـ ـ ــى ثـ ـ ــاث م ـ ـسـ ــاحـ ــاتpetit club :
 medامل ـخ ـص ــص لـ ـ ـ ــأوالد مـ ــن عـمــر
س ـ ـن ـ ـتـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى  4سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات ،ح ـي ــث
ـان
تـتـنــوع الـنـشــاطــات بــن رس ــم وأغ ـ ٍ
وري ــاض ــات مــائـيــة… كــذلــك ه ـنــاك ال ـ
 mini club medاملـخـصــص ل ــأوالد
مــن عمر  5سـنــوات إلــى  10سـنــوات،
ويشتمل على سـيــرك ،نـشــاطــات في
الطبيعة ،وألعاب جماعية… وأخيرًا
هناك  club med passworldاملخصص
لـ ــأوالد م ــن عـمــر  11سـنــة حـتــى 17
سـنــة ،ويتضمن حـفــات موسيقية،
عروضًا فنية ،تخييمًا ،سينما...
ّأمـ ـ ـ ـ ــا األهـ ـ ـ ـ ـ ــل ،فـ ـل ــديـ ـه ــم كـ ـ ــل الـ ــوقـ ــت
ل ــاسـ ـت ــرخ ــاء وق ـ ـضـ ــاء وقـ ـ ــت مـمـتــع
فـ ــي املـ ـس ــاب ــح وامل ـ ـطـ ــاعـ ــم وامل ــاه ــي
وال ـ ـح ـ ـمـ ــامـ ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة
ج ـم ـي ـع ـهــا داخ ـ ـ ــل املـ ـنـ ـتـ ـج ــع .يــرت ـكــز
ت ـق ــدي ــم امل ـ ــأك ـ ــوالت ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي

عـلــى "الـبــوفـيــه" ال ــذي يـضـ ّـم أصنافًا
متنوعة وكثيرة من املطابخ العاملية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــواف ــر مـخـتـلــف أنـ ــواع
امل ـش ــروب ــات ،تــدخــل جميعها ضمن
الباقة .باملقابل ،هناك أيضًا مطاعم
عديدة منها "البوسفور"" ،توبكابي"،
"أولـيـمـبــوس" وغـيــرهــا .كــذلــك يوجد
داخـ ـ ــل امل ـن ـت ـج ــع م ـل ـهــى ل ـي ـلــي ي ـقــدم

شركة «نخال» هي
وكيل  CLUB MEDفي
لبنان واألردن والكويت

م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـ ــواع املـ ـش ــروب ــات وس ــط
ً
أجواء صاخبة ليال.

عطلة مفعمة بالنشاطات
ال يمكن زائ ـ َـر  PALMIYEأن يغادر
امل ـن ـت ـجــع م ــن دون ت ـج ــرب ــة الـ ـ ـ SPA
امل ــوج ــود ف ــي األوتـ ـي ــل وال ـ ــذي يضم
خيارات متعددة مثل الساونا وغرف
الـتــدلـيــك واالع ـت ـنــاء بــالـبـشــرة ،علمًا
أن ال ـت ــدل ـي ــك وعـ ــاجـ ــات الـ ـبـ ـش ــرة ال
تــدخــل ضمن الـبــاقــة .كــذلــك ال بــد من
امل ــرور على الحمام التركي املتوافر
في الـ  SPAالثاني الواقع في القرية،
وال ــذي يدخل ضمن الباقة ،لتجربة
فريدة ومريحة .كذلك يضم املنتجع
عـ ــدة م ـس ــاب ــح ،م ـن ـهــا م ـس ـبــح ه ــادئ
م ـخ ـصــص ل ـل ـك ـبــار ،م ـس ـبــح داخ ـل ــي،
م ـس ـب ــح ل ــأطـ ـف ــال ،م ـس ـب ــح ل ـل ـح ـمــام
التركي ومسبح للقرية.

الميزة األساسية لـ  PALMIYEأنها منتجع مخصص للعائالت

