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تعزز السعودية وجودها عىل خارطة السياحة العالمية مع ميزانية تصل إىل 2 مليار 
دوالر أمريكي لدعم استراتيجية السياحة

السعودية: موطن ألجمل الوجهات 
السياحية العالمية

تشتهر السعودية عالمياً بأهميتها 
الرتاثية اإلسالمية ومكانتها الدينية. 

لكنها ربما نادراً ما تخطر عىل بال أحد 
عند التفكري يف عطلة صيفية أو 

مغامرة جبلية. 
وبقيت حىت فرتة قريبة مكاناً مجهوًال 

بالنسبة أللجانب، إال أنها تحتضن 
بعض أجمل الوجهات السياحية غري 

المعروفة عىل مستوى العالم.
وضعت احلكومة السعودية 

خطًة استثمارية جريئة لتطوير 
القطاع السيايح واجتذاب المزيد 

من السياح، حيث تسعى إىل زيادة 
اإلقامات السياحية السنوية من 41

مليون إقامة يف عام 2019 إىل 100
مليون إقامة بحلول عام 2030، ورفع 
مساهمة القطاع السيايح يف الناتج 

المحيل اإلجمايل من %3 إىل %10 خالل 
الفرتة نفسها. وخصص صندوق التنمية 

السياحية السعودي ملياري ريال 
سعودي (533.3 مليون دوالر أمرييك) 
لتمويل مشاريع سياحية عالية اجلودة 

بقيمة إجمالية حوايل ستة مليارات 
ريال سعودي (1.6 مليار دوالر أمرييك) 
بني يونيو 2020 وسبتمرب 2021. بينما 

ساهمت استثمارات القطاع اخلاص 
باألربع مليارات ريال سعودي المتبقية 

(1.06 مليار دوالر أمرييك).

”يُسّهل الدليل 
السياحي التجول 
يف السعودية من 

خالل تخطي عوائق 
اللغة والثقافة“

أفق مدينة الرياض
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ودعم صندوق التنمية السياحية 
خالل فرتة 18 شهراً حىت 30 سبتمرب 

2021 مشاريع يف تسع وجهات 
سياحية مهمة يف السعودية شملت 
قطاعات االيواء السيايح والتسوق 

والسياحة والمرافق الرتفيهية وغريها 
الكثري. وتساهم هذه المشاريع يف 

إضافة نحو 3,500 غرفة فندقية وتوفري 
21 ألف فرصة عمل خالل السنوات 

الثالث المقبلة.
وعقدت الهيئة السعودية للسياحة 

عىل هامش معرض سوق السفر 
العالمي يف شهر نوفمرب خمس 

اتفاقيات جديدة مع الرشكاء يف قطاع 
السفر لزيادة الوعي العالمي بالوجهات 

السياحية يف السعودية.
وأكّد فهد حميد الدين، الرئيس 

التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، أن 
األزمة الصحية العالمية أثبتت أن قطاع 

السياحة العالمي مرتبط ببعضه البعض، 
وأشار إىل عزم السعودية عىل إقامة 

رشاكات جديدة لتعزيز مكانتها بوصفها 
وجهة عالمية رائدة للسياحة الرتفيهية.
وأشاد مايكل بولمان، رئيس قسم 

التسويق يف رشكة وايلد فرنتريز 
أدفنترش ترافلز، خالل حديثه مع هانا 

عبدالله، بالتوسع العمراين المذهل 
يف السعودية وأكد بأن استثمارات 

احلكومة السعودية جاءت يف الوقت 
األمثل مضيفاً بأنها ستواصل 

استقطاب الزوار إليها لفرتات طويلة، 

وقال: ”يذهلين نجاح السعودية يف 
ابتكار أسلوب جديد لتأسيس بىن 

تحتية سياحية من الصفر بطريقة 
فريدة وخالل فرتة قصرية، وتظهر 

نتائج هذا األسلوب بوضوح من خالل 
تطوير فنادق تعتمد معايري أخالقية 
وتليب أعىل متطلبات االستدامة من 

ناحية استهالك الطاقة. كما تعاونت 
السعودية مع أبرز المصممني لبناء 
متاحف باستخدام أحدث التقنيات 

فضالً عن توظيف فرق عمل خريية 
وإنشاء أجمل الفنادق وكل ذلك 

سيعود عليهم بالنفع بال شك، ألن هذه 
المتاحف والفنادق الرائعة، ستحافظ 

عىل جاذبيتها مدة طويلة“.
وتتمزي الرياض، العاصمة والمركز 

المايل يف السعودية، بأجواء المدن 
الرئيسية، كما تحتضن أحد المواقع 

المدرجة عىل قائمة اليونسكو للرتاث 
العالمي يف السعودية، مما يجعلها 

مزيجاً بني احلداثة والعراقة. 
يف حني تشتهر جدة بأنها تليب أذواق 

اجلميع وتحتضن بدورها أحد المواقع 
المدرجة عىل قائمة اليونسكو للرتاث 

اإلحصائيات:

خصص صندوق التنمية 
السياحية السعودي 

استثمارات قيمتها 533.3 
مليون دوالر أمرييك لتمويل 

مشاريع سياحية عالية اجلودة 
بني يونيو 2020 وسبتمرب 

.2021

تسعى السعودية إىل 
استقطاب 100 مليون سائح 

سنوياً بحلول عام 2030.

مرشوع البحر األحمر
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احلقيقي للسعودية.
وهذا ما أكده أبوالوفا: ”يصعب 

القيام بالرحالت السياحية دون دليل 
سيايح بسبب عوائق اللغة والثقافة“، 
ونصح زوار السعودية بزيارة خمسة 

مواقع أساسية، هي: موقع اِحلجر وقرية 
رجال ألمع وصخرة الفيل ومدينة جدة 

وكورنيشها البحري ومدينة الرياض 
القديمة. وتنّظم رشكة وايلد فرنتريز 

رحالت جماعية إىل السعودية اليت 
تزتايد شعبيتها وتشمل أبزر الوجهات، 

مثل جدة والعال وموقع اِحلجر والرياض. 
”تمتاز السعودية بتوفر الكثري 

من اخليارات لذلك من األفضل وجود 
دليل سيايح يسلط الضوء عىل جميع 

مزاياها وثقافتها المتنوعة لضمان رحلة 
أجمل. ويحظى الزوار بفرصة مقابلة 

بعض السكان المحليني حيث يمكنهم 
اصطحابهم إىل المطاعم المحلية 

للتعرف أكرث عىل السعودية وثقافتها. 
ويؤثر غياب الدليل السيايح عىل 

حرمان الزوار من التعرف عىل تاريخ 
المواقع السياحية وتفاصيل احلياة 

اليومية يف السعودية“.

العالمي يف السعودية، وتستقطب 
عشاق الفن بفضل مشهدها الفين 

الغين، عدا عن غناها بالوجهات 
الساحلية مما يجعلها المكان األمثل 

للعطل الصيفية القصرية.
وتمتلك الدّمام أيضاً المزايا ذاتها إىل 

جانب كونها الوجهة المفضلة لمحيب 
الغطس بفضل شعابها المرجانية 

الواسعة والنابضة باأللوان، مما يجعلها 
الوجهة األروع للعطالت العائلية 

اللستمتاع بالشاطئ نهاراً وأجواء 
المدينة الممتعة ليالً.

ويمكن للباحثني عن المغامرات 
تجربة التزنه يف المناطق اجلبلية مثل 

مدينة الباحة والقيام برحالت التخييم 
أو التجول يف جبل شدا األعىل.

وتمتاز مدينة العال باستقطاب 
السياح الباحثني عن تجربة ثقافية 
ممزية بفضل تشكيالتها الصخرية 

الطبيعية الممزية اليت تحتضن معرض 
صحراء X العال الفين.

وبعيداً عن المدن الرئيسية اليت 
يفضلها السياح، تحتضن السعودية 

مواقع متمزية مثل واحة اإلحساء 

”تحتضن 
السعودية العديد 

من الفنادق 
التي تعتمد 

مفهوم السياحة 
األخالقية وتلبي 

أعىل معايير 
االستدامة من 

ناحية استهالك 
الطاقة“

ومزارع الورد بالطائف وشواطئها ذات 
الرمال البيضاء والمياه الصافية وقمم 

اجلبال الصخرية المطلة عىل شاطئ 
ًّه  الفناتري يف اجلبيل. وأكد بولمان أن

يمكن للسياح زيارة األسواق المتنوعة 
والمطاعم المحلية والعالمية المنترشة 

يف كل أنحاء السعودية، وأعرب عن 
حبه لمدينة جدة اليت تمتاز بمزيج من 
الثقافات: ”تضم السعودية الكثري من 

المفاجآت، إذ يظن السياح أن الصحراء 
تغطي معظم مساحتها لتذهلهم 

بتشكيالتها الصخرية الرائعة“. وتزتايد 
شعبية الرحالت الربية ألنها تتيح 
للزوار التوقف بحرّية واستكشاف 

المواقع اجلميلة اليت ال يمكن رؤيتها عند 
السفر جواً.  وسجلت وكاالت تنظيم 

الرحالت يف أنحاء السعودية إقباًال 
مزتايداً عىل احلجوزات، حيث أكد محمد 

أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة المجموعة 
السعودية للجوالت السياحية، رضورة 

االستعانة بوكاالت تنظيم الرحالت 
اللستمتاع بعطلة متكاملة يف 

السعودية ووجود دليل سيايح محيل 
لمرافقة السياح وتعريفهم إىل اجلمال 
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تمتاز الرياض، عاصمة السعودية، 
بثقافتها الغنية، وقد سجّلت زيادة 

سكانية بمقدار 6.5 مليون نسمة خالل 
الـ 40 سنة الماضية، يشكل المواطنون 

السعوديون %64 منهم. وتحتضن 
الكثري من الوافدين من كل أنحاء 

العالم والذين استقروا فيها للعمل 
كونها مركزاً يجمع بني الرتاث واحلداثة 

ويعكس التقاليد العريقة ويبّرش 
بمستقبل واعد.

وتضم الرياض الكثري من األسواق 
المزدحمة والمتنوعة إىل جانب األبنية 

األثرية، مثل قرص المصمك وقرص 
ريف  المربع التارييخ، إىل جانب يح الطُّ

يف الدرعية عاصمة الدولة السعودية 
األوىل وأحد المواقع الُمدرجة عىل 

قائمة اليونسكو للرتاث العالمي يف 
السعودية. وتضم الرياض عدداً من 
المواقع األثرية إىل جانب بعض أبرز 
ناطحات السحاب يف المنطقة، مثل 

برج مركز المملكة الذي يرتفع 302 مرتاً 
ويعلوه اجلرس السماوي الشهري. 

وتوفر مطاعم فاخرة يديرها طهاة 

ورسعان ما اشتهرت الرياض بتنوعها 
الثقايف المتنامي، ألنها تحتضن نخبًة من 
المعارض الفنية، مثل جالريي نايلة الذي 

استعرض إبداعات أبرز فناين المنطقة 
مثل الرسام المرصي فاروق حسين 

والفنان السوري أحمد معال أحد أبرز 
الرّسامني التعبرييني يف تيّار ما بعد 

احلداثة. ويوفر منزته الملك عبدالله أجواًء 
رائعة اللسرتخاء مع مساحات اللعب 
اخلرضاء الواسعة المخصصة أللطفال 
والمتاجر المصّغرة والنوافري الراقصة.

ويُعد موسم الشتاء الفرتة األمثل 
لزيارة الرياض مع درجات احلرارة اليت 

ال تتخطى 20 درجة مئوية، بينما 
يسجل موسم الصيف درجات حرارة 

عالية حىت 44 درجة مئوية. وتفتح 
العديد من الوجهات أبوابها يف الصباح 
الباكر وحىت ما بعد الظهر لتغلق لفرتة 

قصرية وتفتح مجدداً يف وقت الحق 
وحىت منتصف الليل. كما تغلق بعض 
الوجهات أبوابها أيام اجلمعة، لذا من 

الرضوري التحقق من ساعات عمل كل 
وجهة قبل زيارتها.

الرياض
تحتضن العاصمة السعودية العديد من الوجهات الرائعة من المطاعم الراقية وأماكن التسوق 

المميزة إىل المراكز الترفيهية العائلية

أفق مدينة الرياض

”تضم الرياض 
عدداً من المواقع 
أألثرية إىل جانب 

بعض من أبرز 
ناطحات السحاب 

يف المنطقة“

مشهورون، مثل الشيف نوبو والشيف 
فينيت بهاتيا، فضالً عن عدد كبري 

من المراكز التجارية ومتاجر تصميم 
األزياء، مثل بوتيك مريا واي مانو 

الذي يضم مجموعة كبرية من أعمال 
المصممني العرب والسعوديني.
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5 وجهات إقامة ممزية
فورسزيونز الرياض 

يتمتع فندق فورسزيونز الرياض يف برج 
مركز المملكة الشهري بإطاللة جميلة 

عىل أفق المدينة، ويمتاز بقربه من 
المناطق التجارية الرئيسية ومراكز 

التسوق والمواقع الثقافية. وتعكس 
تصاميمه الداخلية الرتاث السعودي 

األصيل واحلرفية العالية، ويضمن إقامة 
متمزية مع تجربة وخدمات ضيافة 

مخصصة. ويوفر منتجعاً صحياً وخدمة 
تناول الطعام داخل الغرف عىل مدار 
الساعة مع خدمة واي-فاي مجانية.

www.fourseasons.com/riyadh
(+966112115000)

فندق فريمونت الرياض
يليب فندق فريمونت الرياض احتياجات 
جميع المسافرين من كل أنحاء العالم، 

ويضم 298 غرفًة وجناحاً فاخراً بما 
يشمل تجربة فريمونت الذهيب. 

ويمتاز الفندق باهتمامه بأدق التفاصيل 
واحلمامات المرتفة اليت تضم وسائل 

الراحة من عالمة لو البو، فضالً عن 
خدمة اإلنرتنت عايل الرسعة.

www.fairmont.com/riyadh
(+966118262626)

فندق الريزت-كارلتون الرياض 
يُعد فندق الريزت-كارلتون الرياض 

من أبرز الفنادق الفاخرة اليت تمنح 
ضيوفها أجواًء ملكية مع أقىص درجات 

اخلصوصية والراحة وسط حدائقه 
اخلرضاء اجلميلة وأشجار النخيل 

والزيتون اليت يصل عمرها حىت 600 
عاماً. ويضم الفندق 492 غرفًة وجناح 

من فئة اخلمس نجوم، من بينها أجنحة 
ملكية بغرفيت نوم وأجنحة تنفيذية 

بغرفة نوم واحدة ومسبح داخيل يمكن 
التحكم بدرجة حرارته مع إطاللة عىل 

احلديقة ومجموعة متنوعة من تجارب 
الطعام اليت تتضمن مختلف

األطباق العالمية.
www.ritzcarlton.com

(+966118028020)

فندق برج رافال الرياض 
يضم فندق برج رافال الرياض العرصي 

مركزاً للياقة البدنية ومنتجعاً صحياً 
ومسبحني وخدمة واي- فاي مجانية 

تغطي جميع أقسامه، فضالً عن 
احلمامات الرخامية والديكورات األنيقة 

ونوافذ تمتد من األرضية إىل السقف 
وتوفر للزوار إطالالت فريدة عىل أفق 
المدينة. وتتألف األجنحة المكيّفة من 

غرفة معيشة مزودة بشاشة تلفاز 

مسطحة وطاولة مكتب ومعدات 
لتحضري القهوة والشاي وركن صغري 

للمرشوبات. ويبعد الفندق ثالث دقائق 
بالسيارة عن مركز الملك عبد الله 

المايل و15 دقيقة عن مركز الرياض 
الدويل للمعارض و27 دقيقة عن مطار 

الرياض الدويل.
www.marriott.com

(+966115117777)

فندق سنرتو الواحة
 يقع فندق سنرتو الواحة يف شارع 

العليا بيح المروج بالقرب من مركز 
الملك عبدالله المايل ويمكن الوصول 
منه بسهولة إىل المناطق التجارية يف 

المدينة، ويبعد 20 دقيقة بالسيارة عن 
مطار الملك خالد الدويل. 

ويضم الفندق ردهًة أنيقة تتناسب مع 
تصميمه المريح وأجوائه اللطيفة، 
ويوفر شبكة إنرتنت السليك عايل 
الرسعة وصالة رياضية ومسبحاً 

خارجياً عىل سطحه ومطعم سويش 
ياباين، فضالً عن مطعم فاخر ومطعم 
للوجبات الرسيعة مع خدمة الطلبات 

اخلارجية، يقدمان خدماتهما عىل
مدار الساعة.

 www.rotana.com
(+966112975777)

الريزت - كارلتون الرياض
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خمسة نشاطات ال بد 
من تجربتها

زيارة الدرعية
تتمتع الدرعية بتاريخ حافل يمتد آالف 

السنني، حيث كانت طريقاً للتجارة 
واحلج ونقطة اسرتاحة للمسافرين إىل 

آسيا وأفريقيا وأوروبا. 
وتضم يح الُطريف، والذي تم إغالقه 

أمام العامة بعد اختياره كأحد المواقع 
المدرجة عىل قائمة اليونيسكو للرتاث 
العالمي منذ عام 2010، ويمتاز ببيوته 

الطينية وأزقته الضيقة ويمكن 
االستمتاع بمشاهدته من اخلارج حالياً، 

عىل أن يتم إعادة افتتاحه بني عامي 
2022 و2023 ليستطيع الزوار التجّول 

بني آثاره ومتاحفه.

تجربة رحالت السفاري
يمكن لزوار السعودية االستمتاع 
بتجربة سفاري نوفا، وهو منتجع 

وفندق ومحمية طبيعية يتيح التجوال 
بالسيارة لمشاهدة أكرث من 700 نوع 

من احليوانات، مثل الزرافات والمها 
باء  واحليوانات الربية وفرس النهر والظِّ

وسط الكثبان الرملية اليت تمتد ألميال. 
www.nofaresorts.com

اإلحصائيات:

ازداد تعداد سكان الرياض 
بمقدار 6.5 مليون نسمة خالل 

السنوات اخلمس األخرية.

تجارب التسوق التقليدية
يمكن لزوار الرياض التعرف عىل 

الثقافة والتقاليد السعودية بزيارة 
سوق الزل الذي يشتهر برائحة العود 

ويعود تاريخه إىل عام 1901. وتتوفر يف 
السوق مختلف المنتجات مثل التحف 

والسيوف المخصصة اللحتفاالت 
والسجّاد المزخرف. وتشهد ساحته 

المركزية ازدحاماً يف أيام اجلمعة 
بسبب المزاد األسبوعي. يف حني يضم 

سوق طيبة الكثري من متاجر الذهب 
واأللماس.

تجارب التسوق العرصية
يستعرض بوتيك مريا واي مانو 

تشكيالت المصممني المحليني ويقدم 
عروض المنتجات المصنوعة من موارد 

نزيهة، مثل تشكيالت مها غالييين 
وليليان اسماعيل مصممة المجوهرات 

الفاخرة من جدة. كما تحتضن الرياض 
العديد من المتاجر والعالمات الفاخرة، 

ويمكن للزوار زيارة متجر رباعيات يف 
ستارز أفينيو مول الذي يعرض تصاميم 
أبرز المصممني من إمربيو أرماين وحىت 

إييل صعب.
كما يوفر متجر راف تصاميم محدودة 

اإلصدار من أحذية يزيي وعالمات 
سعودية ممزية مثل نوت بورينج.

تجارب طعام سعودية تقليدية
تمثل تجربة أطباق المطبخ المحيل 

أحد أفضل أساليب التعرف عىل 
ثقافة المدينة، حيث تضم الرياض 

العديد من المطاعم الفاخرة من بينها 
مطعم مهراجا الرشق بإدارة الشيف 

ڤينيت بهاتيا والشيف نوبو احلائز عىل 
نجمة ميشالن. ويمكن للزوار تجربة 

األطباق المحلية األصيلة مثل الكبسة 
واجلريش واحلايش يف مطعم القرية 

النجدية. أما عشاق المزج بني النكهات، 
يمكنهم تجربة مطعمي تكية وُسهيل 
اللستمتاع بأطباق المطبخ السعودي 

المحرضة بأسلوب معارص. ويقدم مقهى 
المساء يف شارع الُعليّا، والذي يعد 

أحد أكرب مقاهي المدينة، قائمة طعام 
شاملة فضالً عن القهوة التقليدية.

منتجع نوفا
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تحمل هذه المدينة، اليت تحتضن 
موقعاً مدرجاً عىل قائمة اليونيسكو 
للرتاث العالمي، طابعاً ثقافياً وتراثياً 

ممزياً تروي حكاياته الممرات احلجرية 
والبيوت العتيقة المبنية من حجر 

المرجان. ويمكن لزوار جدة االستمتاع 
بأجوائها المرشقة وال سيما عىل 

شواطئ البحر األحمر، وزيارة العديد من 
المواقع التاريخية واالستمتاع بتجارب 
الغوص يف الشعاب المرجانية وغريها 

من األنشطة الرتفيهية. 
وتُعد جدة وجهًة أللفراد والعائالت 

عىل حد سواء، بفضل مواقعها الرتاثية 
ومنشآتها الرتفيهية، ومن بينها حديقة 
الشالل الرتفيهية وفقيه أكواريوم الذي 

يحتضن مجموعة رائعة من األسماك 
والكائنات البحرية اليت تستوطن

البحر األحمر.
وتضم جدة العديد من المتاجر 

المحلية الممزية اليت تسلط الضوء 
عىل المواهب المحلية، منها متجر جراي 

كوليكتيف الذي تأسس عىل يد أختني 
ويختص ببيع تصميمات عرصية من 

الشباشب السعودية اجللدية. 
ويقدم كل من مخزب رايمانز كوكزي 
وأونست كيه إس إيه تشكيلة رائعة 

من احللويات والمعجنات الشهية 
واخلفيفة. ويحظى رد يس مول بموقع 

مثايل عىل الواجهة البحرية ويوفر 
تجربة تسوق مريحة تمتد عىل مساحة 

242,000 كيلومرت مربع. 
وعند احلديث عن المواقع الساحلية 

يف جدة ال بد من ذكر وجهات المأكوالت 
البحرية، واليت تقّدم أشهى األسماك 

وثمار البحر الطازجة مبارشًة من سوق 
السمك المركزي يف جدة.

وتتمتع جدة بمشهد فين مزدهر مع 
العديد من المعارض الفنية، من بينها 

معرض أثر، الذي يسلط الضوء عىل 
أعمال العديد من الفنانني السعوديني 

المعارصين، ومعرض دارة صفية بن 
زقر، الذي يستعرض أعمال الفنانة 

السعودية صفية بن زقر، أول سيدة 
سعودية تُقيم معرضاً منفرداً يف 

السعودية يف عام 1968. 

جدة
تتألق عروس البحر األحمر بمشهد فني رائع وتوفر تجارب غطس استثنائية

والعديد من تجارب الطعام المميزة

جالريي نايلة
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”تتمتع جدة بمشهد فني مزدهر مع 
العديد من المعارض الفنية“

جدة البلد



14 روح السعودية الرحالت الّربية 2022

5 وجهات إقامة ممزية
إنرتكونتيننتال جدة

يتمزي الفندق بإطالالت رائعة عىل 
البحر األحمر ونافورة الملك فهد، 

بفضل موقعه المثايل بالقرب من 
مراكز األعمال يف جدة وأبرز الوجهات 

السياحية، مثل منطقة البلد التاريخية 
ومراكز التسوق والمواقع التاريخية 

الشهرية، وقربه من مطار الملك عبد 
العزيز الدويل. كما يضم الفندق العديد 

من وسائل الراحة يف غرفه وأجنحته 
األنيقة، إىل جانب مركز للياقة البدنية 

ومجموعة من المطاعم.
www.ihg.com

(+966122295555)

فندق بارك حياة جدة
يشغل هذا المنتجع من فئة اخلمس 

نجوم يف يح احلمراء موقعاً عىل 
كورنيش جدة محاطاً بحدائق خرضاء 

وإطالالت مبارشة عىل البحر األحمر 
ونافورة الملك فهد، كما يبعد الفندق 

دقائق قليلة عن منطقة األعمال 
المركزية. ويضم حوض سباحة عاليج 

يعمل عىل تخفيف التوتر وتحسني 
الدورة الدموية، ومجموعة من المطاعم 

اليت تقدم خيارات محلية وعالمية عىل 
الغداء والعشاء.

www.hyatt.com
(+966122639666)

فندق شدا سالمة
يقدم هذا الفندق تجارب إقامة مريحة 

بتكاليف اقتصادية، ويعكس حفاوة 
الضيافة يف اجلنوب السعودي، بدءاً من 

عبارة الرتحيب المطبوعة عىل جدرانه 
ووصوًال إىل رائحة القهوة عند مكتب 

االستقبال. ويمتلك الفندق فرعني، 
أحدهما يف السالمة واآلخر يف يح 

الشاطئ، ويقعان بالقرب من معالم 
شهرية، مثل مطار الملك عبد العزيز 

الدويل ورد يس مول ومول العرب.
 shadahotelsalama.sa-jeddah.info

(+966556399188)

فندق وسبا نارسس

يمكن للعائالت اليت تزور جدة 
االستمتاع بتجربة إقامة مريحة 

وشاملة يف هذا الفندق الفاخر، مع 
إطالالت ممزية عىل كورنيش جدة، 
حيث يضم شاطئاً رملياً ومسبحاً 

أللطفال وآخر للرجال عىل الشاطئ 
مبارشًة، باإلضافة إىل مسبح داخيل 

مخصص للسيدات. ويوفر فندق وسبا 
نارسس عدداً من الغرف ووسائل 

الراحة والمطاعم العالمية، بما فيها 
مطعم يقدم أطباقاً إيطالية وآخر 

يقدم أطباقاً أرجنتينية، ويُعد أحد أكرب 
مراكز السبا اليت تقدم أجواء مثالية 

اللستجمام يف المدينة.
 www.narcissusobhur.com

(+966920000777)

اإلقامة لدى عائلة محلية 
يمكن اختبار تجربة محلية يف مدينة 
جدة من خالل اإلقامة يف غرفة بأحد 
المنازل المضيافة فيها، حيث يمكن 

االستمتاع باألطباق المحلية واالطالع 
عىل تراث المدينة عن قرب. كما يمكن 

التوجه إىل خيار شقق االستوديو 
الذي يجمع بني اخلصوصية وإمكانية 

استكشاف جدة من وجهة نظر محلية.
gathern.co

إنرتكونتيننتال جدة

اإلحصائيات:

يبلغ عمر مدينة جدة
2500 عام.
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”يحتضن متحف 
الطيبات يف حي 
الفيصلية آثاراً 
يعود تاريخها 
إىل 2500 عام 

يف جدة“.

خمسة نشاطات ال بد 
من تجربتها

نافورة الملك فهد: حافظ هذا الَمعلم 
عىل رونقه وتمزيه خالل ثالثني عاماً 

منذ تأسيسه يف قلب البحر األحمر 
بارتفاع 312 مرتاً. ويمكن للزوار تذوق 

األطباق والمرشوبات المحلية من 
األكشاك والمقاهي والمطاعم الكثرية 
عىل كورنيش احلمراء. ويوفر كورنيش 

جدة أفضل اإلطالالت عىل النافورة، 
حيث يمكن الوصول إليه من خالل 
الريزت كارلتون. ويُعد مطعم كافيه 

أروما أحد أقدم المطاعم اإليطالية اليت 
ال غىن عن زيارتها يف جدة.

متحف الطيبات
يحتضن المتحف آثاراً يعود تاريخها 
إىل 2500 عام يف جدة، ويقع يف يح 

الفيصلية ضمن مجمع متعدد الغرف 
يجسد التصميم احلجازي التقليدي 

للمدينة القديمة، والذي يتمزي بنوافذ 
كبرية مع لمسات خشبية وحجر 

مرجاين. كما يتضمن المتحف أعماًال 
فنية عن التاريخ اإلسالمي، من بينها 

عمالً يصور احلجاج. 

هب 27.1
يحظى هذا المتجر بشهرة كبرية يف 

جدة، فهو يوفر تشكيلة من العالمات 
المحلية والمنتجات المبتكرة والقطع 

األساسية إلطاللة الشارع وغريها من 
المقتنيات الممزية ضمن تصميم عرصي 

وحرضي. ويمكن لزوار المتجر االختيار 
من بني مجموعة من العطور والمالبس 

اليت تحمل توقيع مصممني عالميني. 

سوق السمك المركزي
يقع هذا السوق بالقرب من ميناء عمره 

مئات السنني، ويتمزي بأجواء صاخبة، 
حيث تصدح أصوات أكرث من 100 بائع 
يف سوق السمك المركزي لبيع حصيلة 

صيدهم بعد تنظيفها وتجهزيها. كما 
يضم السوق مطعماً أللطباق البحرية 

الطازجة، تتضمن بعض أشهر األسماك 
المحلية، مثل الهامور األحمر  وسمكة 

نابليون والقاروض والتونا، فضالً عن 
الكاالماري والسلطعون والكركند. واليوم، 

يُعد الميناء القريب من السوق، والذي 
كان يف السابق مركزاً تجارياً عالمياً 

ومحطًة للرتحيب باحلجاج المتوجهني إىل 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثاين أكرب 

الموائن يف المنطقة.

مطاعم محلية
يروي المطبخ احلجازي قصة ثقافة 

عريقة تتمزي بحفاوة الضيافة، حيث 
يمكن االستمتاع بالتجربة الكاملة 

يف أحد المطاعم المحلية، من ضمنها 
مطعم طيبات احلجاز الذي يختص 

بأطباق الفطور احلجازية، مثل 
الشكشوكة والكبدة وحلوى المعصوب. 
ويمتلك المطعم أكرث من 30 فرعاً وهو 

وجهة محلية مفضلة.

متحف الطيبات
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تقع اخلُرب يف المنطقة الرشقية يف قلب 
مدينة الظهران يف واٍد عىل الطريق 

الرئييس المؤدي إىل األردن، وتُعد مركزاً 
تجارياً وصناعياً. ويصطّف عىل جانيب 

الكورنيش فيها مجموعًة من المطاعم 
العالمية والمحلية المطلة عىل مياه 

اخلليج العريب. ويُعترب هذا الممىش عىل 
الواجهة المائية امتداداً لشاطئ نصف 
القمر مروراً بشاطئ العزيزية وصوًال 
حىت مدينة الدمام، ويحيط بشواطئها 

المساحات اخلرضاء واإلطالالت البحرية 
الممزية والنوافري الراقصة، واليت تتيح 

خلفيات استثنائية اللتقاط الصور.
وتتضمن المعالم البارزة يف اخلُرب 
مسجد جوزاء القحطاين الذي يتمزي 
بهيكله األبيض الناصع عىل الواجهة 

اخلُرب، الدمام

البحرية، وأقواسه المزينة باألضواء اليت 
تضفي عىل األفق ألواناً متمزية ليالً. 
ويبعد شاطئ نصف القمر حوايل 

25 دقيقة بالسيارة عن الدمام، والذي 
كان فيما سبق محطة اسرتاحة لقوافل 

التجارة من منطقة اخلليج، وتحول 
اليوم إىل وجهة اللستجمام واالسرتخاء. 

ويتمزي الشاطئ بمياهه الضحلة 
والمحمية من األمواج، ويوفر تجربة 

هادئة للطفو بسبب ارتفاع نسبة 
ملوحة مياهه. ويمكن للزوار االستمتاع 
باألنشطة المائية، مثل ركوب الزالجات 

المائية والزالجات المائية الطائرة، 
فضالً عن الزتجل الهوايئ والغوص.

ويمكن للراغبني بتجربة أكرث هدوءاً 
يف اخلُرب تأمل غروب الشمس عىل قارب 

كورنيش الدمام

خاص أو االستمتاع بكتابهم المفضل 
مع مرشوب بارد تحت أشعة الشمس 

الدافئة عىل الشاطئ. 
وال تقترص التجارب اليت توفرها 

اخلُرب عىل الشاطئ، فعىل سبيل المثال، 
يمكن زيارة مركز سلطان بن عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية (سايتك)، ومعرض 
أرامكو، وهو متحف يسلط الضوء عىل 

قطاع النفط السعودي ويحتوي عىل 
مرسح يعمل بتقنية آي ماكس.

دون أن ننىس الراشد مول، أحد 
أول المراكز التجارية يف السعودية، 

والذي يعطي زائريه لمحة عّما كانت 
عليه السعودية يف التسعينيات. كما 

يقدم عرضاً مائياً مساء كل يوم يضمن 
استمتاع األطفال بأوقاتهم.

شواطئ ذهبية رائعة ومأكوالت بحرية لذيذة وفنادق فاخرة
ووجهات ترفيهية ممزية تنتظركم يف اخلُرب
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5 وجهات إقامة ممزية
فندق ألوفت الظهران

يتمزي هذا الفندق بأجوائه العرصية 
والمرحة، ويوفر مساحًة هادئة 

ويحتضن 262 غرفًة. 
كما يوفر فندق ألوفت الظهران لضيوفه 

خدمة واي فاي مجانية ومقهًى يفتح 
أبوابه عىل مدار الساعة وحوض سباحة 

خاريج. ويتيح ركن المرشوبات دبليو 
إكس واي زد الفرصة اللستمتاع 

بمرشوب ووجبة خفيفة. 
ويقع الفندق بالقرب من مول الظهران 
ورشكة وادي الظهران للتقنية وأرامكو 

السعودية.
www.marriott.com

(+966138164444)

فندق لو مريديان اخلُرب
يقع هذا الفندق الفاخر عىل كورنيش 

اخلُرب ويف قلب يح األعمال، ويوفر 333 
غرفًة مطلًة عىل مياه اخلليج العريب. 
ويضم ثالثة مطاعم وحوض سباحة 

خاريج ومركز لياقة بدنية ومالعب 
تنس ومجموعة من مرافق الصحة 

والرتفيه. ويقدم الفندق لضيوفه تجربة 

فطور خفيف مع المقبالت والمرشوبات 
والصحف اليومية مجاناً. 

 www.marriott.com
(+966138969000)

منتجع شاطئ الدانة يف شاطئ 
نصف القمر

يحظى المنتجع بموقع مثايل اللسرتخاء 
يف شاطئ نصف القمر، ويضم 111 
فيال عائلية عرصية وأنيقة وسط 

المساحات اخلرضاء واإلطالالت البحرية 
عىل مياه اخلليج العريب. ويوفر الفندق 

سبا مخصص للسيدات وناٍد وفرصة 
ممارسة الرياضات المائية. ويقدم 
تشكيلة شاملة للذواقة، بدءاً من 

األطباق اللبنانية ووصوًال إىل األطباق 
العربية واآلسيوية التقليدية.

www.dbr.sa
(+966138999900)

منتجع بريرا العزيزية
يحتوي الفندق عىل شاطئ خاص ويوفر 

مرافق لممارسة الرياضات المائية، 
ويقع عىل بُعد 3.2 كم من منتجع 

شاطئ الغروب مارينا، و12.9 كم من 
شاطئ نصف القمر، و16.1 كم من 

الراشد مول و51.5 كم من مطار الملك 
فهد. كما تحتوي كل غرفة عىل مكيف 

هواء وشاشة مسطحة. ويوفر المنتجع 
لضيوفه صالة رياضية وحوض سباحة 
ومنطقة مخصصة أللطفال مع حوض 

سباحة.
brairahotels.com

(+966920000555)

سوفيتل اخلُرب الكورنيش
يستغرق الوصول إىل هذا الفندق 6 

دقائق سرياً عىل األقدام من كورنيش 
اخلُرب، ويقع عىل بُعد 7 كم من جامع 
الملك فهد و16 كم من ملعب روايب 

الظهران للغولف، فضالً عن قربه 
من مدينة محمد بن فهد الرتفيهية 
واألنشطة المائية يف شاطئ نصف 

القمر ومول الظهران. 
وتم تجهزي ردهة الفندق بمصاعد 

بانورامية مطلة عىل اخلليج العريب. 
ويمكن لمحيب الفخامة التوجه إىل 

الفندق اللستفادة من موقعه يف قلب 
مدينة اخلُرب ومجتمع األعمال المزدهر 
فيها. ويوفر لضيوفه خدمة واي فاي 

مجانية.
all.accor.com

سوفيتل اخلُرب
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خمسة نشاطات ال بد 
من تجربتها

زيارة ممىش الواجهة المائية: يُعد 
ممىش الكورنيش وجهًة مثاليًة لمحيب 

اإلطالالت البحرية، حيث يمكن رؤية 
برج المياه الذي تم تشييده عىل 

جزيرة اصطناعية خاصة. كما يحتضن 
الكورنيش عدداً كبرياً من المطاعم اليت 

تقدم أطباقاً متوسطية وعالمية.

السباحة يف شاطئ نصف القمر:
يوصف شاطئ نصف القمر بأنه الموقع 

األفضل للسباحة يف السعودية، 
حيث يتمزي بمياهه الصافية والهادئة 

ورماله البيضاء، ويقع يف اخلُرب بعد 
منطقة العزيزية مبارشًة. ويمكن لرواد 

الشاطئ االسرتخاء يف أكواخ صغرية 
ممتدة عىل طول الوجهة، وختام يومهم 

يف أحد المقاهي أو المطاعم القريبة.

تراث الصحراء، شارع الملك عبد الله: 
يوفر متجر تراث الصحراء تشكيلًة 

واسعًة من التذكارات والمنتجات 

التقليدية، بدءاً من األعمال الفنية 
البدوية ووصوًال إىل القطع العرصية. 

ويضّم معرضاً فنياً معارصاً ألعمال 
فنانني محليني، فضالً عن مقهًى أنيق 

يقدم مجموعة من أصناف الشاي 
والقهوة للذواقة.

جولة يف يح احلزام الذهيب: يشغل 
هذا احلي موقعاً مركزياً يف اخلُرب مقابل 

الواجهة المائية، ويحتوي عىل العديد 
من المساحات اخلرضاء وأشجار 

النخيل، ما يجعله خياراً هادئاً بعيداً عن 
صخب المدينة.

مبادرة الفن رشيق يف البيونية: تم 
تجديد يح البيونية التارييخ عام 2018

عىل يد مجموعة صغرية من الفنانني 
السعوديني الصاعدين، حيث اتخذوا من 

شوارع احلي مساحًة إلبداع رسوماتهم 
اجلدارية. وتم تنظيم المبادرة من قبل 
معرض ضاوي غالريي برعاية صاحبة 

السمو األمرية عبري بنت فيصل آل 
سعود، حيث تم تحويل ستة منازل يف 

احلي إىل لوحات فنية ممزية. 

برج المياه

”يعد شاطئ نصف 
القمر يف الُخبر 

الموقع األفضل 
للسباحة يف 

السعودية حيث 
يتميز بمياهه 

الصافية والهادئة 
ورماله البيضاء“
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ساحل ينبع
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يبعد ميناء ينبع مسافة بضع ساعات 
عن المدينة المنورة باتجاه الغرب وعن 

طريق تجارة التوابل القديم يف البحر 
األحمر. وكان الميناء نقطة اسرتاحة 

للتجار المسافرين عىل طريق القوافل 
بني مرص واألردن وجدة، يف حني أصبحت 

اليوم المنطقة التاريخية المحيطة 
بالميناء إحدى الوجهات الليلية احليوية. 

يمكن للزوار استكشاف سوق الليل 
المزدحم والتلذذ باألسماك الطازجة مع 

إطاللة عىل مياه البحر األحمر. 
أما عشاق الصيف، فيمكنهم التوجه 

إىل شواطئ ينبع الرملية البيضاء 
واالستمتاع بمياه البحر الهادئة، حيث 

تقدم الوجهة العديد من األنشطة 
البحرية مثل الغوص وصيد األسماك 
وركوب الزالجات المائية، وذلك عىل 
شاطئ باراكودا وشاطئ ينبع البحر 

وواجهة ينبع المائية وشاطئ العيقة 

ينبع

وشاطئ النورس. 
وتُعرف مدينة ينبع باسم لؤلؤة 

البحر األحمر وتشتهر بكونها عاصمة 
الغوص يف السعودية، فهي تحتضن 

العديد من المواقع المناسبة لممارسة 
الغوص، بما فيها شعاب األخوات 

السبع، حيث يمكن رؤية أسماك قرش 
المطرقة؛ ومنطقة أبو قالوة، اليت 

يوجد فيها حطام سفينة تعود للحرب 
العالمية الثانية (زورق صيين غارق منذ 
عام 1947)، وتكسوها حالياً الشعاب 

المرجانية اللينة والصلبة.
ويمكن لزوار جزيرة المحار التوجه إىل 

المرافق المخصصة لشواء صيدهم من 
األسماك بعد قضاء اليوم يف السباحة.

كما تتمزي البحرية الصناعية 
بإطالالت جميلة عىل المساحات 

اخلرضاء، باإلضافة إىل وجود نافورة 
ومنطقة لعب أللطفال.

”توّفر ينبع العديد 
من األنشطة 
البحرية مثل 

الغوص وصيد 
األسماك ومختلف 

أنواع الرياضات 
البحرية“

البحر األحمر

لؤلؤة البحر األحمر وعاصمة الغوص يف السعودية ووجهة مفضلة
لدى محيب المغامرات المشّوقة
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5 وجهات إقامة ممزية
نوفوتيل ينبع

يوفر الفندق لزواره إمكانية االستمتاع 
بتجارب السباحة والغوص بفضل 

موقعه القريب من البحر، حيث يبعد 
مسافة 20 دقيقة عن ميناء ينبع 

التجاري و10 دقائق عن مطار ينبع. 
كما يضم الفندق مسبحاً خارجياً 

ومطعماً ومقهى يقدم المرشوبات 
والوجبات اخلفيفة طوال اليوم.

all.accor.com
(+966143980000)

فندق إيبيس ينبع
يبعد الفندق مسافًة قصريًة عن احلي 

التجاري والمدينة القديمة.
يضّم 164 غرفة ومسبحاً عىل الرتاس 
وخدمة واي فاي مجانية، باإلضافة إىل 

مطعم وركن مرشوبات اللستمتاع 
بتناول المرشوبات والوجبات اخلفيفة 

عىل مدار اليوم.
all.accor.com

(+966143540666)

فندق راديسون بلو ينبع
يضّم الفندق الشهري، الذي يبعد مسافة 

20 دقيقة بالسيارة عن مطار ينبع، 
مركزاً للياقة البدنية ومسبحاً وملعب 

تنس والعديد من المطاعم.
وتضم كافة غرفه ركناً للوجبات
اخلفيفة وإنرتنت عايل الرسعة 

باإلضافة إىل توافر خدمة القنوات 
الفضائية التلفزيونية. 

ويقع الفندق بالقرب من البحر األحمر 
عىل ومسافة قريبة عن احلي التجاري 

والمدينة القديمة. 
www.radissonhotels.com

(+966143223888)

منتجع هوليداي فيال ينبع
يبعد المنتجع مسافة 10 كم عن 

رشم ينبع و5 كم عن مول ينبع و8 
كم من مطار األمري عبدالمحسن بن 
عبدالعزيز، ويتمزي بواجهته البحرية 
وغرفه اليت تضّم مساحة مخصصة 
للجلوس وشاشة مسطحة ويتمتع 

بعضها بإطاللة بحرية. وركن مرشوبات 
اللستمتاع بتناول المرشوبات 

والوجبات اخلفيفة مساًء.
linktr.ee/holidayvilla

(+9661554458006)

فندق ومنتجع جولدن مارينا ينبع
يوفر الفندق لضيوفه من العائالت غرفاً 
ممزية مع إطالالت عىل المسبح والبحر.

يضم الفندق أيضاً مسابح داخلية 
وخارجية، ويوفر مطبخاً متكامالً مع 

فرن وثالجة.
يتمزي بموقع اسرتاتييج بالقرب من 

رشم ينبع ومول ينبع.
 goldenmarinaresort.com

(+966530771100)

نوفوتيل ينبع
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خمسة نشاطات ال بد 
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أنشطة الغوص: تقدم ينبع أفضل 
التجارب لمحيب الغوص يف السعودية 

بفضل مياه البحر الغنية والدافئة 
والعديد من المراكز الممزية. 

والوقت المثايل للغوص هو يف الشتاء 
بفضل درجة حرارة المياه الدافئة اليت 
تتجاوز 20 درجة مئوية، حيث يتوجه 

الغواصون الستكشاف سلسلة 
األخوات السبعة الشهرية بأسماك 

قرش المطرقة وأسماك قرش النمر 
والتونة اليت تتواجد غالباً بالقرب من 

الشعب المرجانية. 
وتُعترب منطقة أبو قالوة، المحاطة 

بالكهوف المرجانية وأسماك القرش 
وأسماك الباراكودا، إحدى الوجهات 
المفضلة للزوار كونها تضّم حطام 

السفينة الغارقة أيونا اليت أصبحت 
موطناً للشعب المرجانية احلية. 

التنقل بني الشواطئ: تتمزي ينبع 
بكرثة الشواطئ واألنشطة الشاطئية 
مثل شاطئ باراكودا الذي يحتوي عىل 
سلسلة من الشعب المرجانية مقابل 

ساحل ينبع عىل شكل حديقة من 
الممرات المائية لمحيب الصيد 

والغوص، باإلضافة إىل شاطئ ينبع 
البحر الذي يوفر أنشطة شاطئية 

ومائية ممزية مثل ركوب األحصنة، 
يف حني يضّم شاطئ العيقة العديد 

من األنشطة المخصصة أللطفال 
والعائالت بما يشمل أماكن التزنه 

وركوب األحصنة واجلمال والدراجات 
الرباعية وغريها الكثري.

زيارة بحرية ينبع االصطناعية: تّم 
افتتاح بحرية ينبع االصطناعية عام 

2014 وهي إحدى أكرب البحريات 
االصطناعية يف السعودية، كما تطل 

عىل حديقة ممزية من النباتات يف 
إحدى الضوايح الفاخرة جنوب مدينة 

ينبع، واليت تعد مكاناً مثالياً للجري. 
وتقع البحرية يف المدينة الصناعية عىل 

بعد 3 كم من البحر األحمر عىل طول 
شارع المينا بجانب مركز الفروسية، 

وبجانبها تمثال النصب التذكاري، حيث 
يمكن للزوار التزنه عىل طول المسارات 

المخصصة للميش أو أماكن التزنه 
المحاطة بأربع شالالت صغرية تُضاء 

يف المساء عىل ضفاف البحرية.

استكشاف تاريخ مدينة ينبع: تضّم 
مدينة ينبع القديمة العديد من مراكز 

التسوق والمواقع التاريخية والمطاعم 
وساحة مفتوحة يوجد فيها مسجد 

قديم مصنوع من حجر المرجان، كما 
تضم مزنل المؤلف الشهري لورنس 
العرب. وبدأت أعمال ترميم المنازل 

القديمة المصنوعة من حجر المرجان 
والرواشني، المعروفة بأنها النوافذ 

المغطاة باأللواح اخلشبية، عام 2020، 
وتُشبه السوق القديمة للمدينة معرضاً 

داخلياً حيث يمكن للزوار االستمتاع 
بالتسوق بعيداً عن أشعة الشمس.

زيارة جبل رضوى: يرتفع جبل 
رضوى عىل 2,282 مرت شمال رشق 
ينبع، واستلهم العديد من الشعراء 

قصائدهم من القمة المتعرجة واحلمراء 
للجبل، بمن فيهم حسان بن ثابت الذي 

يُعد واحداً من صحابة النيب محمد 
صّىل الله عليه وسلّم. ويشكّل جبل 
رضوى أعىل نقطة يف سلسلة جبال 

النخيل ويشتهر بعسله الفاخر 
وطبيعته اليت تجوبها العديد من 

احليوانات الربية، فضالً عن كونه وجهًة 
للعديد من الرحالت.

ينبع القديمة
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يعتقد أغلب الناس أن السعودية 
ال تتعّدى كونها مساحًة واسعًة من 
الصحاري والمناخ اجلاف، ولكنها يف 

الواقع تضّم العديد من المناطق 
اخلرضاء مثل الباحة يف مدينة احلجاز، 

واليت ترتفع 2500 مرت فوق سطح 
البحر، وتضم مساحات خرضاء ووديان 

وأخاديد متعرجة.
كما تتمزي  الباحة بدرجات حرارة 
أكرث اعتداًال من المناطق األخرى يف 

السعودية، مما يجعلها المكان المثايل 
للتزنه بني اجلبال والتخييم تحت النجوم 

يف الهواء الطلق. وتوفر المنطقة 
إمكانية استكشاف أكرث من 40 غابًة 

تضّم بساتني للرمان والمشمش.
ويُنصح باصطحاب المالبس 
المطرية وتجنب مناطق الوادي 

المعرضة للفيضانات بسبب احتمالية 

الباحة
أحد أجمل مدن السعودية وأهمها عىل اإلطالق واليت تتمزي بطبيعتها اجلميلة

وتراثها العريق ومطبخها الغين

المليئة بالمغارات التوجه إىل جبال 
الرسوات باتجاه الباحة، ثم إىل جبل 

شدا الذي يحتضن صخوراً عمالقة 
من اجلرانيت يعود تاريخها إىل ماليني 

السنني قبل العرص الكامربي، باإلضافة 
إىل الكهوف اليت شكلتها الطبيعة 

واتخذها السكان القدماء كمساكن 
لهم. وتوفر المنطقة لزوارها إمكانية 
التلذذ بطبق العسل والزبدة مع اخلزب 

الطازج والقهوة المحلية.
وتشكل المنطقة مالذاً لعّشاق 

التخييم بفضل مناخها المثايل 
واحتوائها عىل العديد من األماكن 

المناسبة للتخييم، مثل منزته غابة 
خرية الذي يُعد أشهر مناطق التخييم، 
وغابة رغدان، وسد الملد، وجبل شدا، 

واليت تُعترب جميعها من أكرث الوجهات 
المفضلة يف المنطقة.

هطول األمطار. وتشكل المنطقة 
وجهًة هامًة لمحيب التاريخ كونها 

تحتضن قرص بن رقوش األثري والذي 
تم بناؤه يف عام 1852 وقرية ذي عني 

األثرية اليت يمكن مشاهدة األبراج 
األثرية المحّطمة يف الطريق إليها. 

ويمكن التوجه إىل قرية القهاد من أجل 
استكشاف الشوارع الضيقة والمنازل 

احلجرية والمتاحف اليت تحتوي عىل 
أدوات تراثية للسكان القدماء. 

كما يمكن لمحّيب اجلوالت التاريخية 

اإلحصائيات:

تقع الباحة عىل ارتفاع 2500
مرت فوق سطح البحر

منزته غابة خرية
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5 وجهات إقامة ممزية
مجمع رغدان السيايح

يتمزي المجمع بإطاللته اجلميلة عىل سد 
أبها بعيداً عن صخب المدينة، حيث يقع 

يف منتصف غابة رغدان يف منطقة الباحة 
اجلبلية، مما يجعله وجهًة مثاليًة للباحثني 

عن العزلة واخلصوصية. 
يضّم المجمع فيالت وشقق مفروشة 

وفاخرة، ويشغل مطعم البستان الشهري 
للمأكوالت المشوية جزءاً كبرياً منه.

 ويوجد بالقرب من المجمع محطة تلفريك 
لتسهيل التنقل إىل المدينة.

www.booking.com
  (+966177241008)

كيان شدا الباحه
يقع فندق كيان شدا الباحة يف محافظة 

بلجريش بالقرب من العديد من أماكن 
اجلذب السيايح، مثل مسجد خالد بن 

الوليد ومسجد عبدالله بن عمرو بن العاص 
ومستشفى غدران العام. 

يضم الفندق مسبحاً داخلياً ومقهى وخدمة 
واي فاي مجانية يف المناطق العامة، ويقدم 

أيضاً وجبات فطور مجانية. 
تحتوي غرف الفندق عىل شاشات تلفاز 

مسطحة تعرض باقة متنوعة من المحطات 
الفضائية ومطابخ صغرية مجهزة بالكامل 

تضم ثالجات وأفران المايكرويف. 
  kyan-shada-albaha.business.site

(+966530694448)

فندق وأجنحة سويس سبرييت 
يضم الفندق الشهري 92 غرفة وجناح 

باإلضافة إىل العديد من المرافق، بما فيها 
مطعم وردهة سويس فليفورز ومطعم 

جريل روم وردهة مودس شيشة.
يقع الفندق يف يح الزرقا وسط مدينة الباحة 

مما يجعله أحد األماكن اليت تتمزي بسهولة 
الوصول سواء من مركز مدينة الباحة أو من 
المنزتهات العديدة اليت تشتهر بها، كما يبعد 
مسافة 40 دقيقة بالسيارة عن مطار الملك 

سعود بن عبدالعزيز يف العقيق.
www.swissspirithotels.com

(+966177230330) 

مزرعة ريفية يف بلجريش بالباحة
تضمن المزارع الريفية المتكاملة تجارب 

ممزية لعيش تجربة محلية أصيلة، خاصة 
للمجموعات الكبرية.

 تضم معظم المزراع الريفية ثالث غرف نوم 
وحمامني وتتسع لستة أشخاص. 

تأيت الفيالت مزودة بمرافقها اخلاصة مثل 
الردهة واحلمام ومطبخ مجهز بالكامل وباحة 

خلفية للحفالت.
www.airbnb.co

أمايس الواحة
يضّم الفندق، الذي يقع يف العقيق عىل بعد 

23.6 ميالً عن الباحة، ردهًة مشرتكًة وخدمة 
واي فاي مجانية. 

تأيت بعض الغرف مزودة بشاشات تلفاز 
مسطحة تعرض باقة متنوعة من المحطات 

الفضائية ومطبخ مجهز بالكامل وثالجة 
وحمام خاص. 

يمكن للزوار االستمتاع بالتزنه قرب الفندق. 
ويبعد الفندق مسافة 43.9 ميالً عن 

بلجريش.
www.booking.com

قرية ذي عني األثرية
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خمسة نشاطات ال بد 
من تجربتها

التخييم يف الغابة: تتمزي منطقة الباحة 
بمساحاتها الواسعة من الغابات، مما 
يجعلها وجهًة مفضلًة لمحيب الطبيعة 
والراغبني باالبتعاد عن صخب المدينة. 

ويمكن للزوار االستمتاع بأجمل 
اإلطالالت من منزته غابة خرية تحت 

السماء المزينة بالنجوم، بينما تُعّد غابة 
رغدان القريبة منه مكاناً رائعاً للتخييم 

يناسب جميع أفراد العائلة يف قلب 
مدينة الباحة. 

ويؤدي الطريق المتعرج بجانب 
الغابة إىل وجهٍة متمزية لدى السكان 
المحليني، حيث توجد مناظر طبيعية 
خالّبة مطلّة عىل أسفل الوادي. كما 

يمثّل سد الملد المكان األمثل لمحيب 
التخييم الراغبني باستكشاف مناطق 

ممزية وخاصًة مناطق
مراقبة الطيور.

المسري يف الطبيعة: يقدم جبل شدا 
وجهة مثالية لمحيب الهدوء، ويتمزي 

بمنحدراته الشاهقة ومرتفعاته 
المثالية لتجربة تسلٍّق فريدة. وتحيط 

قرية ذي عني باجلبل، وتُعرف باسم 
القرية الرخامية بفضل موقعها عىل 

سطٍح رخامٍي أبيض. ويمكن للزوار 
االنطالق نحو جبل ثريا المعروف باسم 
اجلبل األخرض. وتربز القمة اجلنوبية من 

منطقة أبها، واليت يمكن الصعود إلها 
بواسطة عربات التلفريك واالستمتاع 

بمشاهد فريدة، ويتيح المطعم 
والمقهى المتواجدان يف أعىل القمة 

االستمتاع بإطاللٍة بانورامية
عىل المنطقة.

استكشاف تاريخ المنطقة: يمكن 
للزوار استكشاف أجمل اإلبداعات 

المعمارية يف قرييت اخللف واخلليف 
التاريخيتني، عىل بعد 4 كم شمال 

محافظة قلوة بمنطقة الباحة. وتم 
ترميم المعالم األثرية يف القريتني 

للحفاظ عىل تراث المنطقة وعمارتها 
التقليدية. وتزتين أحجار البازلت يف 

القريتني بالنقوش اإلسالمية القديمة، 
واليت تروي تاريخ المنطقة. وال بّد من 

زيارة قرية احلبلة المعلقة عىل جرف من 
األحجار الرملية، واليت أسستها قبيلة 
قحطان منذ 400 عام وكانوا يصلون 

إليها باستخدام ساللم احلبال.

”يمكن لمحبي 
الطبيعة 

االستمتاع 
باستكشاف أكثر 

من 40 غابة 
تحيط بالمدينة، 

مع العديد من 
بساتين الرمان 

والمشمش“.

تجربة ممزية يف السوق: ال تكتمل 
أي رحلٍة بدون رشاء بعض الهدايا 

والتذكارات. ويُعّد سوق الباحة أحد أكرب 
أسواق المنطقة، حيث يعرض الباعة 
من مختلف مناطق تهامة الساحلية 
منتجاتهم للبيع أيام الثالثاء. ويمكن 

للزوار احلصول عىل العسل المحيل 
والسمك والريحان واحلرف اليدوية 

واألقمشة ومنتجات اخلزيران، إىل
جانب التعرف عىل طابع احلياة

والثقافة المحلية.

زيارة أحد المطاعم العديدة: تتمزي 
منطقة الباحة بتنوع مطاعمها اليت 

تقّدم تشكيلة واسعة من المأكوالت 
تناسب مختلف زوارها. ويمكن لمحيب 
المأكوالت البحرية التوجه نحو مطعم 

فيفث سزيون، بينما يقّدم كافيه باكيارد 
وجباٍت خفيفة بطابٍع محيل، مثل 

تشزيكيك سان سيباستيان، وسط 
ديكوراته المستوحاة من الطبيعة. 

ويقدم مطعم حايش باشا تجربًة ممزية 
لمحيب المأكوالت غري التقليدية مع حلم 

اجلمل واألرز بالتوابل.

منزته اخللب
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تُعّد الُعال من أبرز المناطق السياحية 
اليت تستقطب هواة المواقع الرتاثية، 
وهي أوىل وجهات السعودية الُمدرجة 
يف قائمة اليونيسكو للرتاث العالمي. 

وتمثّل الُعال تحفًة معماريًة تضّم 
العديد من اآلثار والمباين القديمة، 

كما أنها مصدر إلهامٍ معارص يف 
مجاالت الفنون والرتفيه والثقافة. 
وتضم المنطقة الكثري من المدافن 
التاريخية بإرٍث يمتّد إىل 7000 عامٍ 
من احلضارة البرشية، كما تحتضن 

الكثري من التشكيالت الصخرية اليت 
تمت تسميتها تبعاً لشكلها مثل جبل 

الفيل الذي يشبه حيوان الفيل. ويمكن 
للزوار االستمتاع بمشاهدة العديد من 

العجائب الطبيعية مثل واحة الُعال 
اليت توّفر مالذاً من احلر مع أشجار 

النخيل وأشجار احلمضيات، إىل جانب 
محاصيل القمح والشعري والزيتون 
والتني والشوفان، فضالً عن موقع 

اِحلجر األثري. 
وتضم منطقة احلجر صخرة الوجه 

اليت تشكلت بسبب تأثريات عوامل 
الطبيعة، وتقع إىل جانب جبل األحمر 

الذي استمد اسمه من جرٍف من 
األحجار الرملية حمراء اللون، ويضم 

18 مدفناً قديماً. وتشكّل اجلوانب 
الثقافية لمنطقة الُعال مصدر إلهامٍ 

للفنانني وعشاق الفنون. وأقيم مؤخراً 
معرض صحراء X الُعال الفين الدويل 

الذي يُقام بشكل دوري عىل ارض العال، 
واستعرض المعرض، بعنوان رساب، 
مجموعة من المفاهيم عن الرساب 

والواحة المتأصلة يف تاريخ الصحراء 
وثقافتها، حيث اكتسبت أهمية كبرية 

يف مختلف أنحاء العالم عىل مر 
السنني. واستضافت العال أيضاً عدداً 

من الفعاليات الرتفيهية العالمية مثل 
مهرجان شتاء طنطورة الذي يقّدم 

عروضاً ضوئية وتشكيالٍت فنية لعدٍد 
من المشاهري مثل يايوي كوساما، إىل 

جانب حفالت موسيقية ألشهر الفنانني 
العالميني مثل إنرييك إجليسياس 

وأندريا بوتشييل.

”تم تسمية 
بعض التشكالت 

الصخرية يف الُعال 
تبعاً لشكلها 

المميز مثل جبل 
الفيل الذي ُسمي 

بسبب شكله 
الشبيه بالفيل“

الُعال 

قاعة مرايا

أحد أشهر المناطق يف السعودية بفضل طبيعتها اجلميلة ومعالمها الممزية 
والفعاليات الرائعة اليت تحتضنها
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5 وجهات إقامة ممزية
منتجع صحاري الُعال

يتألف المنتجع من 80 غرفًة وجناحاً 
واسعاً، يضم كلّ منها حماماً خاصاً 

وتراساً. ويتيح مطعم صحاري للزوار 
االستمتاع بوجبات الفطور والغداء 

والعشاء. كما تتضمن اإلقامة مائدة 
فطور مفتوحة، باإلضافة إىل غرفة 

ألعاب وحوض سباحة ممزي.
 www.saharyalularesort.com

(+966551053222)

هابيتاس الُعال
يقع منتجع هابيتاس الُعال الفاخر 

والمستدام يف قلب واحٍة قديمة يف 
صحراء وادي عشار، ويحيط به جروٌف 

صخرية وأشجار النخيل الوارفة. 
يضم المنتجع 96 غرفًة ومرافق متنوعة 

مثل صاالت اليوغا ومراكز الصحة 
والعافية ومراكز اللياقة والمطاعم 

وأحواض السباحة، حيث تّم تصميم كل 
منها باستخدام مواد طبيعية عضوية 

من مصادر نزيهة. 
ويقّدم المنتجع برامج متنوعة فنية 

وثقافية فضالً عن جلسات اليوغا 
والتأمل. كما يمكن للزوار مشاهدة 

فيلم يف الهواء الطلق كل أسبوع، مع 
مجموعة من األفالم المحلية واألعمال 
الوثائقية اليت تتيح االستمتاع بتجربة 

ثقافية محلية.
www.ourhabitas.com

(+966148213900)

منزته كرافانات الوادي
 تتوفر يف وديان الُعال اخلالبة مجموعة 
من الكرافانات السياحية، تتيح للزوار 

االستمتاع بتجربة تخييٍم فاخرة. 
وتُعّد الكرافانات، اليت تقع بالقرب من 
صخرة الفيل، وجهًة مثالية اللجتماع 
مع األصدقاء حول نار التخييم، تحت 

سماٍء مزينة بالنجوم. يضم كل كرافان 
حماماً ومطبخاً صغرياً ومنطقة 

جلوس خارجية، ويتّم تقديم فطور 
إنرتكونتيننتال للضيوف كل صباح. 

وتتوفر خدمة االستعالمات طوال اليوم.
 www.booking.com

نسيم العذيب
 يمكن لمحيب الطبيعة االستمتاع 

بتجربة إقامٍة ممزية ضمن اخليم الريفية 
لنسيم العذيب يف منطقة الُعال، وتضم 

اخليم حديقًة وحوض سباحٍة خاريج، 
مع خدمة واي فاي مجانية. وتبعد اخليم 

الريفية يف نسيم العذيب مسافة 11 
كم عن مدائن صاحل، كما يُعّد مطار 

األمري عبد المجيد بن عبد العزيز المحيل 
المطار األقرب إليها، عىل بعد 45 كم.

  www.booking.com
(+966555328540)

منتجع بانيان تري الُعال
يقع المنتجع المقرر افتتاحه الحقاً هذا 
العام يف وادي عشار بالقرب من مدينة 

الُعال يف المدينة المنورة. 
ويستويح منتجع بانيان تري الُعال 

تصميمه من الموروث اإلنساين الممتد 
إىل أكرث من 200 ألف عام والمناظر 
الطبيعية الفريدة اليت تشكّل أكرب 

متحف طبيعي يف العالم. وتحيط 
بالمنتجع تكوينات صخرية مذهلة مع 
إطالالت خالبة لكل من الفلل المكونة 
من غرفة نوم واحدة أو غرفتني أو ثالث 

مع حوض سباحة ممزي.
www.banyantree.com

هابيتاس العال
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خمسة نشاطات ال بد 
من تجربتها

زيارة جبل الفيل: يقع جبل الفيل 
عىل بعد 11 كم شمال رشق الُعال، 

ويصل ارتفاعه إىل 17 قدماً من 
اإلطالالت اجلبلية الممزية، ويمكن 

زيارة هذه الوجهة السياحية يف أي 
وقت اللستمتاع بمشاهدة التكوينات 

الصخرية تتحول إىل اللون األحمر 
عند الغروب أو تأملها تحت ضوء 

النجوم، كما يمكن التوجه إىل العديد 
من المطاعم الشهرية يف الوجهة مثل 

سولت ومقهى جبل الفيل لتذوق أشهى 
المأكوالت والمرشوبات.

زيارة اِحلجر: يُعد اِحلجر أول المواقع 
الُمدرجة عىل قائمة اليونيسكو للرتاث 
العالمي يف السعودية، حيث يضم 110
مدافن محفوظة يف الصحراء، ويعود 

تاريخ الموقع الرتايث إىل الفرتة اليت 
تسبق األلفية األوىل قبل الميالد كما 

كان جزءاً من اإلمرباطورية النبطية 
منذ نهاية األلفية األوىل قبل الميالد 

حىت األلفية األوىل بعده. ويجد الزوار 
أثناء تجولهم بني المدافن العديد من 

اآلبار وقنوات المياه احلجرية اليت تُظهر 
احلرفية الممتازة يف تلك الفرتة. وتعد 
اجلوالت السياحية الطريقة األفضل 

الستكشاف المنطقة.

جولة يف المروحية: يتيح هذه اخليار 
لمحيب األماكن المرتفعة مشاهدة جبل 

الفيل وموقع اِحلجر من أعايل السماء، 
حيث توفر رشكة الطائرات المروحية 
رحلة لمدة 30 دقيقة فوق سبعة من 
أشهر المواقع يف الُعال، بما فيها جبل 

الفيل وسكة حديد احلجاز وقاعة مرايا، 
أكرب مبىن عاكس يف العالم، فضالً عن 

المواقع األثرية الثالث جبل عكمة 
ومدينة دادان وبلدة الُعال القديمة. 

التزنه يف مسار الواحة الرتايث:
تشتهر واحة الُعال، من موقعها يف 
وادي الُقرى، بوفرة أشجار النخيل 

وأشجار احلمضيات العطرية إىل جانب 
محاصيل القمح والشعري والزيتون 

والتني والشوفان، حيث يتمتع الوادي 
بخصوبة كبرية بفضل الموارد المائية 

الطبيعية. ويمكن للزوار االنضمام إىل 
جوالت سياحية الستكشاف تاريخ 
الواحة، ويرشح السكان األكرب سناً 

أساليب الزراعة المحلية للزوار الذين 
سيحظون بفرصة إطعام البط والدجاج 

واألغنام إىل جانب إمكانية االستفادة 
من المنتجات الطازجة لتحضري 

كوب من النعنع أوالليمون أو الشاي 
بالزنجبيل. 

تناول الطعام يف مطعم سموير:
يقع مطعم سموير يف قلب إحدى 

مزارع الواحة ويتمزي بأجوائه المريحة 
وأطباقه اليت تجمع بني فنون 

الطهو احلديثة والنكهات التقليدية 
المتوسطية، كما يقدم المطعم 

مأكوالت شهية بمكونات طازجة دون 
تحديد نمط أو بلد معّني حىت يكون 
عنرص المفاجأة بطل هذه التجربة 

االستثنائية. وتضفي أماكن اجللوس 
الريفية والمحاطة بأشجار النخيل مع 

الوسائد المريحة واألضواء اخلافتة 
طابعاً ممزياً عىل هذه التجربة، ويفتتح 

المطعم أبوابه يومياً من الساعة 4
عرصاً وحىت 1 بعد منتصف الليل.

جولة يف المروحية
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تتمتع تبوك بمكانة جغرافية وتاريخية 
مهمة، حيث ظلت لفرتة طويلة نقطة 

اسرتاحة للحجاج المسافرين بني 
المدينة المنورة واألردن ومرص بفضل 

موقعها يف شمال غريب السعودية. 
كما تحظى تبوك بأهمية دينية كبرية 
الحتضانها األماكن األثرية المذكورة 

يف قصة النيب موىس باإلضافة إىل 
العديد من المناطق المهمة، بما فيها 

مدين يف مدينة البدع واليت تُعرف بأنها 
المكان الذي عاش فيه النيب ُشعيب. 

ويحظى وادي مقنا بأهمية كبرية لدى 
الديانات اإلبراهيمية ويُعتقد بأنه 

يحوي البرئ الشهري الذي رشب منه 
النيب موىس. ويوجد يف تبوك العديد 
من األماكن التاريخية بما فيها جبل 

احلصمة الذي يزتين باآلالف من 
النقوش العربية القديمة، واليت يعود 

تاريخها إىل بداية ظهور اإلسالم. وتعترب 
تبوك إحدى المدن الغنية بالتحف 
اليدوية واآلثار اليت تروي حكايات 

المسافرين الذين مروا يف المنطقة 
منذ قرون، كما تحوي قرية الديسة 

اليت تضم المدافن النبطية المنحوتة 
يف التشكيالت الصخرية. وتشتهر 

تبوك بأنها نقطة انطالق المشاريع 
السياحية يف شواطئ السعودية وذلك 
بسبب مدنها الساحلية اخلالبة ومياهها 

الصافية وشواطئها النظيفة. وتقدم 
هذه المدن العديد من التجارب الفريدة 

واألطباق الشهية بما فيها رؤية حطام 
سفينة جورجيوس يج اليت غرقت عام 

1977 وبقايا طائرة كاتالينا المائية 
اليت هبطت عام 1960. وفيما يتعلق 

بخيارات الطعام يمكن للزوار االختيار 
بني مجموعة متنوعة من المأكوالت، 

بما فيها أطباق بنكهات مستوحاة 
من ثقافات البلدات والدول المجاورة 

مثل خزب الرشاك وأطباق الرشوف 
والمنسف الشهرية يف األردن واليت 

تعترب إحدى المأكوالت التقليدية يف 
تبوك. كما تنترش عادة تناول الطعام 
بشكل جماعي بكرثة يف تبوك، حيث 

سيجد الزوار أنفسهم أمام العديد من 
األطباق المخصصة للمشاركة. وتحظى 
المأكوالت البحرية بشعبية واسعة بما 

فيها طبق الصيادية، بفضل موقع تبوك 
المطل عىل البحر.

تبوك 

وادي طيب

تراث عريق وجمال طبيعي ساحر والكثري من المعالم اليت تنتظركم الستكشافها 
والتعرّف عىل مدى أهميتها التاريخية 
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5 وجهات مثالية
إلقامة ممزية 

فندق هيلتون جاردن إن تبوك
يقع الفندق بالقرب من العديد من 

المباين احلكومية، ويتمزي بتصاميمه 
األنيقة. ويبعد 6 كيلومرتات عن سوبر 
ماركت مروج تبوك و7 كيلومرتات عن 

مركز السنابل مول. كما يبعد عن مطار 
األمري سلطان بن عبد العزيز وقلعة 

تبوك 15 دقيقة فقط، حيث يوفر 
الفندق خدمة النقل إىل الوجهتني. 
يحتوي الفندق غرفاً مزودة بمكيف 

هواء ومكتب وإبريق كهربايئ وركن 
مرشوبات صغري وخزنة أمانات 

وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام 
خاص مع حوض استحمام. كما يقدم 

الفندق لزواره فطور كونتيننتال.
www.hilton.com

(+966144226116)

فندق مينا تبوك
يقع الفندق يف منطقة تبوك يف الشمال 
الغريب للسعودية، وهو عىل مقربة من 
المؤسسات احلكومية ومراكز التسوق 

ومراكز النقل الرئيسية، ويبعد عن 
مطار تبوك الدويل 10 دقائق فقط. 

ويضم الفندق 83 غرفة وجناحاً وسبا 

ومركز لياقة بدنية ومقهى ومطعماً، 
وهو مصنُف ضمن فئة 3 نجوم.

www.menahoteltabuk.com
(+966144229999)

فندق هوليداي إن تبوك
يقع الفندق المؤلف من 83 غرفة 

عىل بعد 3 كم فقط من مطار تبوك 
اإلقليمي. ويقدم بوفيه فطور يومي يف 

مطعم الوليمة الذي يضم 
مجموعة واسعة من المأكوالت 

الرشقية والغربية.
كما يوفر الفندق مواقف للسيارات 

وخدمة الواي فاي مجاناً. ويقدم الفندق 
اإلقامة مجاناً أللطفال دون 12 سنة 

عند مشاركتهم الغرفة مع آبائهم، 
كما يقدم وجبات مجانية إىل أربعة 

أطفال كحد أقىص دون 12 سنة عند 
تناول األرسة الطعام يف أي وقت ضمن 

مطاعم الفندق.
www.ihg.com

فندق جراند ميلينيوم تبوك
يقع الفندق المصنف ضمن فئة 5 نجوم 
عىل طريق ضباء ومجمع جامعة تبوك. 

ويتمزي بتصاميمه اخلارجية والداخلية 
المستوحاة من خط قطار احلجاز 

احلديدي الذي كان ينطلق من دمشق 
إىل المدينة المنورة عرب مدينة تبوك 

ومنطقة احلجاز يف السعودية. 
يمتد الفندق عىل 6 طوابق، ويضم 218
غرفة وجناحاً باإلضافة إىل جناح مليك، 

ويقدم مجموعة متنوعة من تجارب 
تناول الطعام، بما يف ذلك بوفيه عالمي 

وصالة مطلّة عىل مسبح
ومقهى ومطعم. 

يبعد الفندق عن مطار األمري سلطان 
بن عبد العزيز مسافة 20 دقيقة، و10

دقائق فقط عن تبوك بارك مول ومركز 
التسوق الرئييس.

www.millenniumhotels.com
(+966144326000)

سكاي الين تبوك
يقع الفندق، الذي افتتح يف مايو 

المايض، يف موقع اسرتاتييج عىل بعد 
حوايل 4 كيلومرتات من الرايق مول و4

كيلومرتات من مطار تبوك اإلقليمي. 
ويضم مطعماً ومواقف سيارات مجانية 
ومركزاً للياقة البدنية وركناً للمرشوبات. 

ويوفر الفندق خدماته للضيوف من 
العائالت واألزواج واألفراد. ويقدم 

فطور كونتيننتال وبوفيه، ويضم غرفة 
ساونا وصالوناً ومركزاً تجارياً. كما 

تتوفر خدمة الواي فاي مجاناً يف جميع 
أنحاء الوجهة.

www.booking.com
(+966144227552)

جراند ميلينيوم تبوك
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خمسة أماكن ال بد من 
زيارتها
قلعة تبوك

تعد القلعة الضخمة الواقعة وسط 
تبوك أقدم قالع المدينة، حيث يعود 

تاريخ بنائها إىل عام 1559، وتضم القلعة 
األثرية مسجدين بساحة مشرتكة 

وساللم تؤدي إىل أبراج المراقبة. 
كما تضم متحفاً يعرض تاريخ القلعة 
والمدينة، ويقدم معلومات عن أشهر 

المستكشفني مثل ابن بطوطة وقوافل 
احلجاج اليت كانت تتوقف فيها اللسرتاحة 

أثناء السفر بني مكة والمدينة.

مغاير شعيب
يقع هذا الموقع األثري عىل بعد 225 

كم شمال غرب تبوك، وهي عبارة 
عن منازل ومقابر منحوتة يف الصخر. 
ويشتهر الموقع تاريخياً بأنه المكان 
الذي عاش فيه موىس بعد فراره من 

مرص، حيث استضافه النيب شعيب 
وأعجب به، فعرض عليه الزواج من ابنته 

صفورة. ثم عاد موىس بعد ذلك إىل 
مرص لينصح الفرعون وأتباعه. ويخلط 

الكثريون بني مدائن صاحل ومغاير 
شعيب، نظراً للتشابه يف أسلوب البناء، 

ولكنهما يف الواقع موقعان مختلفان 
يبعدان عن بعضهما حوايل 400 

كيلومرت.

خط حديد احلجاز
افتتح اخلط احلديدي رسمياً عام 1908، 

حيث تم بناؤه لنقل احلجاج بني 
دمشق يف سوريا والمدينة المنورة 

يف السعودية. واستغرق تشييده 8 
سنوات، وامتد لمسافة 1320 كم. 

وبلغت تكلفة المرشوع يف وقتها حوايل 
16 مليون دوالر أمرييك، وساهم فيها 
السلطان الرتيك عبد احلميد وخديوي 
مرص وشاه إيران. ولكن تعرض اخلط 

ألرضار كبرية خالل احلرب العالمية األوىل 
من قبل لورنس العرب وقادة الثورة 

العربية، وخرج عن اخلدمة رسمياً يف عام 
1920. ويضم المتحف يف موقع محطة 
احلجاز قطعاً أثرية ومخطوطات وصوراً 

فوتوغرافية تحيك تاريخ تلك الفرتة.

بقايا حطام أثرية
يوجد يف تبوك حطام الطائرة المائية 

كاتالينا، اليت هبطت فوق الشعاب 
المرجانية يف عام 1960 وتعرَضت 

إلطالق نار كثيف لتتعطل وتبقى راقدة 
فوق الشاطئ. كما يوجد يف تبوك 

حطام سفينة جورجيوس يج اليت تم 
بناؤها لنقل الدقيق، لكنها تعرضت يف 
عام 1978 حلادث مأساوي واشتعلت 

فيها النريان وسط البحر ليستمر احلريق 
عدة أيام. وأصبح هيكل السفينة 
المعدين اليوم مسكناً للعديد من 

األنواع البحرية مثل المرجان واإلسفنج 
واألسماك والسالحف.

ضباء
وهي مدينة ساحلية تُعرف محلياً 
باسم لؤلؤة البحر األحمر، وتضم 

جزيرة النعمان الرملية المليئة 
بالشعاب المرجانية اليت تستقطب 

الغواصني بشكل دائم. وتشتهر 
ضباء بمأكوالتها البحرية اليت توفرها 

المطاعم المجاورة للميناء، مثل مطعم 
السيجان للمأكوالت البحرية ومطعم 
أسماك الميناء. كما تضم قلعة الملك 

عبد العزيز، الوجهة السياحية الشهرية، 
اليت تعد واحدة من أحدث قالع 

السعودية حيث تم بناؤها عام 1933 
أثناء فرتة حكم الملك عبد العزيز 
لتكون مقراً للحكومة يف المدينة. 

وتقدم آثارها المحفوظة إىل يومنا 
هذا صورة واقعية عن تاريخ المنطقة 

القريب.

مغاير شعيب
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رشكات الطريان 
العالمية:

طريان اخلليج:
جدة والمدينة المنورة والرياض

طريان اإلمارات:
الدمام وجدة والمدينة المنورة 

والرياض

الملكية األردنية:
الدمام وجدة والمدينة المنورة 

والرياض

االتحاد للطريان:
الدمام وجدة والمدينة المنورة 

والرياض

طريان الهند:
الدمام والظهران وجدة والرياض

الطريان الُعماين:
جدة والمدينة المنورة والرياض

اخلطوط اجلوية الملكية الهولندية:
الرياض وجدة والدمام والظهران

اخلطوط اجلوية الرتكية:
القصيم والدمام وجدة والمدينة 
المنورة والرياض والطائف وينبع

طريان بيجاسوس:
الدمام وجدة

مرص للطريان:
أبها والدمام والقصيم وجدة

اخلطوط اجلوية الكويتية:
الدمام وجدة والمدينة المنورة 

والرياض والطائف

طريان الرشق األوسط:
الظهران وجدة والمدينة المنورة 

والرياض 

فالي ديب: أبها والدمام والقصيم 
وجزيان وحائل وجدة والمدينة 

المنورة والرياض وتبوك والطائف

رحالت محلية يف 
السعودية:

اخلطوط السعودية:
توفر رحالت إىل أكرث من 30 وجهة، بما 

يف ذلك أبها واألحساء والباحة والُعال 
واجلوف وعرعر وبيشة وبريدة والدمام 

والدوادمي والقريات وحائل وجدة 
وجازان ومدينة الملك خالد العسكرية 

والمدينة المنورة ونجران ونيوم 
والقيصومة ورفحاء والرياض ورشورة 

وتبوك والطائف وطريف ووادي 
الدوارس والوجه وينبع.

السعودية اخلليجية:
الدمام وأبها وجدة والرياض والمدينة 

المنورة

نسما للطريان:
 عرعر والدمام وحائل وجدة وجازان 

واجلوف والمدينة المنورة والقيصومة 
والقصيم ورفحاء والرياض وتبوك 

والطائف وطريف ويُنبع

طريان ناس:
الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام 

وحائل وأبها والبهاء والقصيم وجازان 
وتبوك والطائف وبيشة والقريّات 

ورشورة وينبع ووادي الدوارس

طريان أديل:
جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة 

والقصيم وجازان وتبوك وأبها وحائل 
والطائف وينبع

 المطارات الرئيسية
الرياض:

يُعد مطار الملك خالد الدويل ثاين أكرب 
مطار يف السعودية بعد مطار جدة، 
وهو المركز الرئييس لرشكيت طريان 

ناس واخلطوط السعودية. وتربط 
الصالة 5 المطار بالمسار األصفر من 
مرتو الرياض. وتتوفر خدمات النقل 

إليه ذهاباً وإياباً.

جدة:
يعد مطار الملك عبد العزيز الدويل أكرث 

المطارات ازدحاماً يف السعودية 
ومقراً للخطوط السعودية، الناقل 
الوطين للملكة. وتتوفر يف المطار 

خدمات النقل بني الصاالت. ويبعد 
عن وسط جدة 25 كم.

الدمام:
يخّدم مطار الملك فهد الدويل 

المنطقة الرشقية بكاملها، وخاصة 
مدن رأس تنورة والقطيف واخلرب 

والظهران. ويعد مركزاً رئيسياً 
لرشكات طريان اخلطوط السعودية 

وأرامكو للطريان والسعودية 
اخلليجية وطريان ناس.

ينبع:
يوفر مطار األمري عبد المحسن بن 

عبد العزيز رحالت محلية وإقليمية، 
ويُعد مركزاً للعديد من الرشكات، 

بما فيها طريان أديل وطريان ناس 
وخطوط نسما اجلوية. 

الباحة:
يعد مطار الملك سعود بن عبد 

العزيز مطاراً داخلياً يخّدم منطقة 
الباحة. ويقدم خدماته للعديد من 

رشكات الطريان، بما فيها طريان 
ناس واخلطوط السعودية. ويقع 

المطار عىل بعد حوايل 45 كم 
شمال رشيق الباحة بالقرب من بلدة 

العقيق. 

الُعال:
يعد مطار األمري عبد المجيد بن 
عبد العزيز أقرب مطار إىل قرية 

الُعال الرتاثية ومدائن صاحل، الموقع 
األثري الذي يعود لفرتة ما قبل 

اإلسالم. وتُعد فالي ديب وطريان 
ناس والسعودية اخلطوط اجلوية 
الرئيسية اليت تسّري رحالتها إىل 

المطار.
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تحبون المغامرات والمفاجآت؟ جهزوا أنفسكم وسياراتكم
واستعدوا الستكشاف أجمل مدن وقرى السعودية
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”تمثل الرحالت 
البرية الخيار 

األمثل 
الستكشاف 

السعودية 
واالطالع عىل 

ثقافتها“

تتمتع السعودية بتنوٍع جغرايف 
وطبيعي متمزي، حيث تضم مساحاٍت 

واسعة من الصحاري الرملية اليت تمتد 
ألميال، واجلبال الرمادية واليت تتخللها 

مناطق تتمزي برتبة بركانية خصبة، 
فضالً عن الشواطئ الزرقاء الصافية 

والشعاب المرجانية وطيٍف واسع من 
الكائنات المائية المتنوعة. كما تضم 
السعودية شبكًة واسعًة من الطرق 
الطويلة، ما يجعل منها مركز جذب 

لعشاق المغامرة والرحالت الربية من 
جميع أنحاء العالم. 

وتمتد السعودية عىل مساحة 2.15
مليون كيلومرت مربع، وتحتضن خمسة 

مواقع مدرجة عىل قائمة اليونسكو 
للرتاث العالمي، مما يوفر لهواة 

الرحالت فرصًة الستكشاف مناطق 
جديدة يف ظل اإلجراءات واحلمالت 

احلكومية األخرية لتعزيز قطاع 
السياحة. وساهمت األزمة الصحية 

العالمية وما نتج عنها من قيود السفر 
يف توجيه االهتمام نحو المناطق 

القريبة اللستجمام وتمضية العطالت، 
لتصبح الرحالت الربية النشاط المفضل 

لفئٍة واسعة من األشخاص. وبالنسبة 
لمواطين دول مجلس التعاون اخللييج، 

برزت السعودية بما تضمه من مراكز 
جذب متمزية كوجهٍة مثالية للزيارة. 
وتعليقاً عىل هذا الموضوع، قال 

مايكل بولمان، رئيس قسم التسويق 
يف رشكة وايلد فرونتريز أدفنترش ترافلز: 

”تستقطب السعودية أعداداً مزتايدة 
من الزوار، خاصًة من محيب الثقافة 

والرتاث والتاريخ، حيث يفضل الكثريون 
زيارة السعودية والتعرف عىل طبيعة 

احلياة واألشخاص فيها، بدًال من االكتفاء 
بما تنقله إليهم األخبار. فالسعودية 
الغنية بمعالمها التاريخية والثقافية 

تمثل الوجهة المناسبة لمحيب السفر 
والتعرف عىل الثقافات المتنوعة“. 

وتمثل الرحالت الربية اخليار األمثل 
الستكشاف السعودية، إذ توفر للزوار 

تجارب غامرة تتيح لهم االّطالع عىل 
ثقافة السعودية واكتشاف معالمها 
الممزية والمجهولة بالنسبة للسياح 

والتواصل مع سكانها. كما تقدم 
هذه الرحالت فرصاً ال يوفرها السفر 
بالطائرة، مثل التقاط الصور الفريدة 

واحلصول عىل بعض المنتجات المحلية 
والهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً 

أثناء المرور بالقرى النائية.
ويحتاج الزوار إىل وضع خطط 

بسيطة تحدد مالمح زيارتهم األساسية، 
مثل المعالم السياحية الرئيسية وأماكن 

اإلقامة، مع تخصيص بعض الوقت 
خلوض تجارب استكشافية جديدة.
ونقدم فيما ييل مجموعًة من 

النصائح اليت تساعد عىل التخطيط 
لرحلٍة برية متمزية يف أرجاء السعودية.

حان وقت االستكشاف
تعتبر الرحالت البرية من أفضل الطرق الستكشاف أي دولة، والسعودية ليست 

باستثناء، لكن خططوا رحلتكم بذكاء

العال
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الوجبات اخلفيفة والماء
تتطلب زيارة المناطق والمعالم 

المنترشة يف جميع أرجاء 
السعودية رحلة طويلة وشاقة. 

لذا يُنصح المسافرون بالزتود 
ببعض عبوات الماء والوجبات 

اخلفيفة اجلافة، مثل البسكويت 
والمكرسات والفواكه المجففة 

واحللوى المخصصة للسفر، مما 
يساعد عىل احلفاظ عىل الطاقة 

واحلماية من العطش.
معدات اإلسعافات األولية

توفر زيارة السعودية فرصًة 
الختبار العديد من المغامرات 

المشوقة، مثل نزهات المسري 
والغوص وركوب اِجلمال، واليت قد 
تنتهي بجرٍح أو إصابة ما، لذا من 
المهم الزتود بمعدات إسعافات 
أولية تحتوي عىل مواد أساسية 

ومناديل معقمة ولصاقات 
وضمادات ومطهرات.

الزتود بنظامٍ لتحديد المواقع
يتطلب القيام برحلٍة عائلية 

برية تجوب خاللها السيارة 
مسافات طويلة، الزتود 
بنظام لتحديد المواقع 

مثل خرائط جوجل.

إعداد قائمة تشغيل
 تشري الدراسات إىل الدور 

الهام حلواس اإلنسان 
يف استحضار اللحظات 

العاطفية. ويضفي إعداد 
قائمة تشغيل تضم باقًة 
من األغاين المفضلة لدى 

الكبار والصغار والكتب 
الصوتية، أجواًء من الراحة 

والمتعة عىل الرحلة.

االستعداد لزيارة 
المناطق النائية

يتضمن مسار 
الرحلة زيارة مناطق 

نائية ووعرة ال يتوفر 
فيها مستوى جيد 

من خدمات االتصال. 
ويُفضل أن يحمل 

المسافرون معهم خريطًة 
ورقية وبعض المعدات 
االلزمة للقيام بأنشطٍة 
ال تتطلب توفر شبكات 

االتصال الستخدامها عند 
احلاجة.

االحتفاظ بمبلغ نقدي خالل 
الرحلة

يتطلب القيام ببعض األنشطة 
أثناء الرحلة توفر مبلغ نقدي 

بحوزة المسافر، فرشاء بعض 
المستلزمات والوجبات اخلفيفة 

من األكشاك المنترشة عىل 
الطريق أو يف القرى والمناطق 

الريفية، أمر ال يمكن القيام 
به باستخدام وسائل الدفع 

اإللكرتونية.

الموسيقى
ينبغي احلرص عىل االلزتام بالقوانني 

وعدم تشغيل موسيقى صاخبة 
أثناء األذان. 

االسرتاحة
تُعد محطات الوقود اليت 

تضم مساجد أفضل الوجهات 
للتوقف وأخذ قسط من 

الراحة.
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”تقّدم الرحالت 
البرية فرصاً ال 
يوفرها السفر 
بالطائرة مثل 
التقاط الصور 

الفريدة وشراء 
المنتجات المحلية 
والهدايا التذكارية 

المصنوعة يدوياً 
من القرى النائية“

أجهزة الشحن
تحظى أجهزة الشحن بأهميٍة 

كبرية، إذ توفر الطاقة لمختلف 
األجهزة اإللكرتونية اليت نعتمد 

عليها يف مثل هذه الرحالت 
الطويلة.

استئجار سيارة
توفر سيارات الدفع الرباعي 

فرصًة مثالية اللستمتاع 
بتجربة السفر والتنقل 

بني التضاريس الصخرية 
والرملية يف السعودية، 
لكن استئجار هذا النوع 

من السيارات يرتب 
عىل المسافرين 
تكاليف إضافية 

تتضمن أجرة السيارة 
وثمن الوقود وبعض الرسوم 

اإلدارية اليت يتعني عىل رشكات 
التأجري سدادها، باإلضافة 

إىل احلصول عىل ترصيح 
قيادة دويل قبل دخول 

السعودية.

احلدود المتاحة للمسافة 
المقطوعة

تتمزي السعودية بمساحة 
شاسعة. وتتطلب الرحلة بني 

أرجائها قطع مسافات طويلة، 
لذا تسمح رشكات تأجري 

السيارات للمستأجرين 
قطع مسافات 

ترتاوح بني 200
و250 كيلومرتاً يف 
اليوم كحد أقىص، 
وتفرض مزيداً من 
الرسوم عند تجاوز 

هذه احلدود. وهنا 
تربز أهمية تقليل متوسط 

المسافة المقطوعة إىل أقل من 
250 كيلومرتاً يومياً، من خالل 

اختيار مسار الرحلة بدقة وقضاء 
الليل يف المناطق اليت ال تتطلب 

استخدام السيارة.

فحص السيارة
يجب عىل المسافر فحص 
الفرامل وضغط اإلطارات 

والبطارية والزتود بإطارٍ 
احتياطي جيد وحبل سحب 

مخصص حلاالت السيارة العالقة 
يف الرمال.

الفتات 
تحديد 

الرسعة 
وكامريات مراقبة 

الرسعة
يُعد التعرف عىل الفتات المرور 
األساسية إجراًء مفيداً خلوض 

هذه التجربة، وتتوضع كامريات 
مراقبة الرسعة عىل جوانب 

الطرق باللون الرمادي.

مسائل ال بد
من احلذر منها 

يجب عىل المسافر تويخ احلذر 
أثناء القيادة منعاً من دخول 

السيارة يف مناطق رملية يمكن 
أن تعلق فيها، واالنتباه إىل 

مطبات الرسعة اليت ال يمكن 
تميزيها دائماً واحلوادث اليت 

قد تنجم عنها، واحلذر من تهّور 
السائقني اآلخرين عىل الطريق، 

فضالً عن التأكد من توفر الوقود 
الكايف يف السيارة.
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 تبدأ الرحلة من اخلُرب وتنتهي يف الدمام مروراً باجلبيل.
ً  المدة: 3 ساعات و23 دقيقة، المسافة: 288 كيلومرتا

أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: مسجد جوزاء القحطاين وشاطئ نصف القمر وكورنيش الفناتري

يوفر هذا الطريق لهواة الرحالت الربية 
المبتدئني تجربًة عائلية ممزية.

تتيح هذه الرحلة الربية االنطالق 
بالسيارة من اخلُرب إىل كورنيش الدمام، 

حيث يمكنهم التوجه إىل شاطئ 
نصف القمر واالستمتاع بتجارب 

السباحة الفريدة وسط أجواء الراحة 
واالسرتخاء، ومن بعدها زيارة مسجد 

جوزاء القحطاين، الذي يتمزي بهيكله 
األبيض الناصع عىل الواجهة البحرية 

وأقواسه المزينة باألضواء اليت تضفي 
عىل األفق ألواناً متمزية مع حلول 

المساء.
كما يمكن لمحيب التجارب المشوقة 

المشاركة يف باقٍة من األنشطة 

”يعّد كورنيش 
الفناتير أحد أفضل 

الشواطئ يف 
السعودية بفضل 

رماله البيضاء 
ومياهه الصافية“

المتنوعة، مثل ركوب الزالجات المائية 
والزالجات المائية الطائرة والزتجل 

الهوايئ والغوص، قبل متابعة الرحلة 
والتوجه إىل كورنيش الفناتري يف
 اجلبيل، أحد أفضل الشواطئ يف 
السعودية بفضل رماله البيضاء 

النظيفة ومياهه الصافية.
وتكتمل الرحلة بزنهة قصرية بني 
نوافري المياه أو االستمتاع بتشكيلٍة 

من المأكوالت البحرية والوجبات 
اخلفيفة واألطباق المحلية اليت تقدمها 
المطاعم المنترشة يف المنطقة، فضالً 

عن تجارب الصيد والغوص احلر. 
وتستغرق رحلة العودة إىل الدمام أكرث 

من ساعة بقليل.

شاطئ اجلبيل
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 تبدأ الرحلة من الرياض وتنتهي يف الُعال.
ً  المدة: 10 ساعات و33 دقيقة، المسافة: 1,053 كيلومرتا

أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: متحف مزنل آل سعود وسوق حائل للسلع المستعملة وصخور الغراميل   

تنطلق الرحلة من الرياض نحو الدرعية 
وموقع الطريف المدرج عىل قائمة 

اليونسكو للرتاث العالمي، وتتيح 
للمسافرين زيارة متحف مزنل آل 

سعود الذي يحتضن تاريخ وإنجازات 
العائلة احلاكمة وإرث السعودية، قبل 

التوجه إىل حائل يف رحلة تستغرق 
حوايل ست ساعات. وتوفر المدينة 

لزوارها فرصة زيارة معالمها التاريخية 
والثقافية المهمة، بما فيها سوق حائل 

للسلع المستعملة الذي يتيح 
للمهتمني احلصول عىل مجموعٍة من 

القطع النفيسة. 
وتتمزي صحراء النفود بتشكيالتها 

الصخرية العجيبة، واليت تُعد أحد 
مواقع الرتاث العالمي عىل قائمة 

اليونسكو. بينما تتوزع ثالث قالٍع 
متمزية يف وسط حائل، وهي قرص برزان 
وقرص القشلة وقلعة أعريف، اليت تمثل 

ملتقى لمشاهدة هالل شهر رمضان 

المبارك فيما يدّوي صوت مدفعها حلظة 
أذان المغرب إيذاناً باإلفطار. 

تغادر السيارة حائل متوجهًة إىل 
الُعال يف رحلٍة تستغرق أربع ساعات 

ونصف لتصل إىل اِحلجر، الموقع 
الشهري والمدرج عىل قائمة اليونسكو 

للرتاث العالمي، حيث تنترش الكثري من 
التشكيالت الصخرية الطبيعية، بما فيها 

جبل الفيل وصخرة القوس، عىل بُعد 
حوايل 90 دقيقة بالسيارة من الُعال. 

بينما تمنح صخور الغراميل زوار المنطقة 
فرصًة نادرًة اللستمتاع بمشاهدة النجوم 

المتأللئة ضمن أجواٍء مثالية. 
 visitsaudi.com يقدم موقع
العديد من الطرق لتحقيق أقىص 

استفادة من الرحالت السياحية يف 
السعودية من خالل جولة ممزية بدون 
مرشد يف منطقة العال التاريخية، وإىل 
موقع احلجر األثري والمدافن القديمة 

والقرية المهجورة وصخرة الفيل.

 ”توفر هذه 
الرحلة المميزة 

من الرياض 
إىل العال فرصة 

زيارة الكثير من 
المعالم التاريخية 
والثقافية المهمة 

عىل طول الطريق“

سوق حائل
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صخرة الفيل يف العال

 ”توفر المدينة لزوارها فرصة زيارة 
معالمها التاريخية والثقافية المهمة، 

بما فيها سوق حائل للسلع 
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 تبدأ الرحلة من الدمام إىل مكة المكرمة مروراً بالرياض والطائف.
ً  المدة: 12 ساعة و39 دقيقة. المسافة: 1,285 كيلومرتا

  أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: سوق شارع احلب وجبل فهرين (حافة العالم) والمسجد العائم

تجوب الرحلة أرايض السعودية من 
رشقها إىل غربها. وتبدأ يف مدينة الدمام 
مع زيارة سوق شارع احلب، حيث يمكن 

للمستكشفني زيارة شارع السوق 
الرئييس والتجول بني المتاجر اليت تبيع 

منتجات يدوية مثل السجاد واخلزف 
والبخور واألقمشة. ويف الليل تنبض 

المنطقة باحلياة عندما تمتئل الشوارع 
بالفنانني والرسامني وعازيف الموسيقى 
وبائعي األكالت الشعبية مثل الفالفل 

والشاورما. 
وتتابع الرحلة مسارها لتصل إىل 

الرياض بعد أربع ساعات، حيث يمكن 
لعشاق المغامرة زيارة جبل فهرين 

الشهري والمعروف باسم حافة العالم 
نتيجة المنظر المتواصل أللفق الذي 
يقدمه من منحدراته الصخرية عىل 

ارتفاع 300 مرت. 
وتستغرق المحطة التالية من 

الرحلة إىل الطائف سبع ساعات 
ونصف، وتتخللها سلسلة من اجلبال 

الشاهقة والوديان العميقة. كما تزخر 
الطرق بأسواق الفاكهة ومزارع الورد 

”تزخر الطرق 
بأسواق الفاكهة 

ومزارع الورد 
المنتشرة يف 
وديان وجبال 
الطائف التي 
تُعرف باسم 

مدينة الورود“

المنترشة يف وديان وجبال الطائف 
اليت تُعرف باسم مدينة الورود. ويقدم 
جبل دكا، أعىل قمة يف سلسلة جبال 

الشفا عىل ارتفاع ثالثة كيلومرتات 
فوق مستوى سطح البحر، مناظر 

وإطالالت فريدة عىل مدينة الطائف. 
وتوفر حدائق زراعة الورد، مثل حديقة 

الملك فيصل يف القديرة، للزوار إمكانية 
احلصول عىل بعض العطور المصنوعة 

من الورد. 
ويحط المسافرون رحالهم بعد 

ساعة ونصف يف مكة المكرمة، مما 
يتيح لهم زيارة بعض المعالم الدينية 

الرئيسية، مثل المسجد احلرام والكعبة 
المرشفة وجبل النور حيث نزلت أوىل 
آيات القرآن الكريم عىل النيب محمد 

صىل الله عليه وسلم. 
وعىل بُعد ساعة من مكة المكرمة، 

يصل الزوار إىل جدة المشهورة 
بمشهدها الفين الصاخب، حيث يمكنهم 

االستمتاع بزيارة مسجد الرحمة أو 
المسجد العائم الذي يرتفع عىل ركائز 

بيضاء فوق الماء.

الطائف
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تعليق الصورة

  تبدأ الرحلة من واحة األحساء، وتنتقل عرب بريدة وحائل، وتنتهي يف موقع اِحلجر.
 المدة: 13 ساعة و57 دقيقة. 1,383 كيلومرت

أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: مسجد الفشخاء، قلعة أعريف، قرص برزان، قرص القشلة، حرة عويرض

تبدأ الرحلة من واحة األحساء، أكرب 
واحة يف العالم، واليت تحتضن مجموعة 

واسعة من اخليارات والوجهات 
المتمزية، انطالقاً من المساجد 

التاريخية ووصوًال إىل اإلطالالت 
الطبيعية اجلميلة. كما تشتمل واحة 

األحساء عىل عدد كبري من مزارع 
التمور، وتضم أكرث من 2.5 مليون 

شجرة نخيل. وتستغرق المرحلة التالية 
من الرحلة تسع ساعات للوصول إىل 
حائل، لذا ال تنسوا التوقف واحلصول 

عىل اسرتاحات دورية عىل طول الرحلة. 
وتمر الرحلة بمدينة المجمع، اليت تُعد 
وجهة تستحق الزيارة عىل الرغم من 

أنها ليست أشهر المدن السعودية، 
وذلك بفضل تراثها العريق وتاريخها 
وتقاليدها واألعمال الفنية التقليدية 

اليت تتمزي بها، باإلضافة إىل احتضانها 
لمسجد الفشخاء. تابعوا الطريق بعد 
ذلك إىل حائل، وتوجهوا عند الوصول 

إليها نحو صحراء النفود اللستمتاع 
بمناظر الرمال احلمراء والتشكيالت 

الصخرية العجيبة، واليت تُعد أحد 

”تعّد واحة 
األحساء أكبر 

واحة يف العالم، 
وتحتضن مجموعة 
كبيرة من الوجهات 
المميزة والمشاهد 
الطبيعية الجميلة 

التي تستحق 
الزيارة يف 
المنطقة“

مواقع الرتاث العالمي عىل قائمة 
اليونسكو. يمكنكم أيضاً استكشاف 

مركز مدينة حائل الذي يضم قلعة 
أعريف وقرص برزان وقرص القشلة. 

وال تنسوا زيارة متحف بريدة 
للتعرف عىل ثقافة منطقة القصيم 

وتاريخها، إىل جانب مشاهدة 
معروضات المتحف، بما فيها السيارة 

اليت استقلها الملك عبد العزيز آل 
سعود، مؤسس السعودية، عند زيارة 
حائل. وتستغرق المحطة التالية من 
الرحلة سبع ساعات إىل اِحلجر، حيث 

يمكنكم التعرف عىل التشكيالت 
الصخرية اليت تشتهر بها المدينة، 

وزيارة حرة العويرض الربكانية، واليت 
قادت األنشطة الربكانية فيها إىل 

تشكّل مزيج فريد من ألوان احلمم.
زوروا موقع visitsaudi.com للحصول 

عىل جولة بدون مرشد يف واحة 
األحساء لمدة 15 ساعة واستكشاف 

حدائق المنطقة وأسواقها، واالستمتاع 
بمناظرها الطبيعية اخلالبة وأشهى 

األطباق اليت تشتهر بها.

أشجار النخيل يف األحساء
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 تبدأ الرحلة من جدة، وتنتهي يف جدة.
 13 ساعة. 274 كيلومرت

 أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: شاطئ يام، جمان بارك، ثول

تقدم هذه اجلولة الممزية بدون 
مرشد من visitaudi.com فرصة 

استكشاف مدينة الملك عبدالله 
االقتصادية عىل البحر األحمر 

واالستمتاع بتجربٍة ممزية عىل الشاطئ 
مع إطالالت غروب الشمس اخلالبة.

وتتيح التجربة بدء النهار بالطريقة 
األمثل مع وجبة فطور ممزية من 

مخزب الشوبك يف جدة، حيث يمكن 
االستمتاع بتناول فطرية جبنة مع 
االحتفاظ ببعض الفطائر للرحلة. 

ويشكل شاطئ يام اخلالب 
المرحلة التالية من الرحلة، حيث 

يمكن االسرتخاء بجانب البحر لبضع 
ساعاٍت بعد قطع مسافة 100 كلم 

بالسيارة. ويقع شاطئ يام يف مدينة 
الملك عبدالله االقتصادية، حيث تتوفر 
العديد من الرياضات المائية المتنوعة. 

كما يمكن تناول أشهى العصائر 
الطازجة أثناء االستمتاع باإلطالالت 

البحرية الرائعة. وتعترب منطقة الجونا 
الرتفيهية، اليت تبعد 10 دقائق بالسيارة، 

الوجهة األمثل لمحيب المغامرات 
واإلثارة حيث يمكنهم االنطالق برحلة 
سفاري مع مرشد لمدة ساعة واحدة 

عىل مركبة صحراوية مخصصة للطرق 
الوعرة مع خدمة سفاري دي بوب 

لتأجري المركبات. يرىج التسجيل واحلجز 
قبل يوم واحد لضمان احلصول عىل 
تجربة ممزية ال تنىس.  ويمكن أخذ 

اسرتاحة يف مقهى بريتس يف مدينة 
الملك عبدالله االقتصادية واالستمتاع 
بمناظر الغروب الرائعة. وعند الوصول 
إىل جمان بارك، اليت تقع عىل مسافة 

قصرية بالسيارة، يمكن التجول 
لساعات وسط المناظر الطبيعية 

الممزية يف المنزته، مع إمكانية لعب 
اجلولف المصغر لبعض الوقت.وتشكل 

ثول المحطة األخرية من هذه الرحلة 
عىل بعد 30 دقيقة. وتُعّد مكاناً ممزياً 

لعشاق المأكوالت البحرية، وخاّصًة يف 
مطعم السيد، أحد أقدم المطاعم يف 

السعودية، والذي يقدم خيارات متنوعة 
من المأكوالت البحرية.

”اكشتفوا جمال 
جدة ومعالمها 

السياحية 
الرائعة والمناطق 

المحيطة بها 
مع هذه الجولة 

المميزة من موقع 
روح السعودية 

“visitaudi.com

شاطئ يام



47 روح السعودية الرحالت الربّية 2022

 تبدأ الرحلة من جدة، وتنتقل عرب المدينة المنورة، والُعال، وتبوك، وأملج، وينبع، وتنتهي يف جدة. 
22 ساعة و34 دقيقة. 2,100 كيلومرت

 أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: مناطق المعارك التاريخية يف المدينة المنورة، آثار تيماء، حرة لونري.

توجهوا بالسيارة من جدة إىل المدينة 
المنورة يف رحلة تستغرق حوايل أربع 

ساعات. وتحتضن المدينة المنورة 
مجموعة من المواقع التاريخية 

المفتوحة أمام الزوار، وتضم يف مركزها 
أجزاًء تقترص زيارتها عىل المسلمني 

مثل المسجد النبوي الرشيف. ويمكنكم 
خالل زيارة المدينة المنورة التوجه 

يف جولة باحلافلة برفقة دليل سيايح 
لزيارة أهم مواقعها، بما يشمل مناطق 
المعارك التاريخية مثل معركة اخلندق 

ومعرك أُحد، فضالً عن زيارة النور مول.
ويستغرق الوصول إىل الُعال، وهي 

المحطة التالية يف الرحلة، حوايل ثالث 
ساعات ونصف الساعة، حيث يمكن 

استكشاف مسار الواحة الرتايث، 
والتعرف من أهايل الُعال األكرب سناً 

عىل تاريخ المنطقة أثناء اجللوس 
واالسرتخاء تحت ظالل أشجار النخيل. 

وتبعد المرحلة التالية من رحلتكم 
حوايل أربع ساعات إىل القضيمة يف 
منطقة تبوك، واليت يقصدها الزوار 

للتعرف عىل مواقعها األثرية والمناطق 

”تعرفوا عىل 
منطقة آثار 

تيماء التي تُعتبر 
أكبر مستوطنة 

بشرية اكُتشفت 
يف السعودية، 

والتي يُعتقد أن 
البشر استوطنوها 
للمرة األوىل خالل 

العصر البرونزي“

المذكورة يف قصة النيب موىس. 
وتعرفوا عىل منطقة آثار تيماء اليت 

تُعترب أكرب مستوطنة برشية اكُتشفت 
يف السعودية، واليت يُعتقد أن البرش 

استوطنوها للمرة األوىل خالل العرص 
الربونزي (3300-1200 قبل الميالد). 

ويمكنكم كذلك استكشاف مواقع 
حطام السفن يف المدينة، ومن أبرزها 

سفينة جورجيوس يج، وطائرة كاتالينا 
الربمائية (اللتان يعود تاريخهما للقرن 

المايض). وبعد التعرف عىل وجهات 
تبوك المختلفة، توجهوا يف رحلة لمدة 

خمس ساعات ونصف الساعة إىل 
أملج، حيث يمكنكم زيارة الشاطئ 

الرائع أو القمم اجلبلية والرباكني 
اخلاملة العديدة اليت تحتضنها المنطقة، 

بما فيها حرة لونري واجلبل األبيض. 
وبإمكانكم أيضاً التخييم وقضاء الليلة 

يف مخيم رويال تورز الدائم. 
وتوجهوا بعد ذلك إىل ينبع الشهرية 
بتجارب الغوص، وآخر محطات الرحلة 
قبل العودة إىل جدة يف رحلة تستغرق 

ثالث ساعات ونصف الساعة.

آثار تيماء
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 تبدأ الرحلة من الرياض، وتمر عرب وادي الدوارس والطائف وخميس مشيط وأبها، وتنتهي يف جازان.
  22 ساعة و56 دقيقة 2,053 كيلومرت

 أبرز ثالث وجهات للتوقف عىل الطريق: جبل الهدا، سوق اخلميس، جزر فرَسان

تستغرق المسافة بالسيارة ست 
ساعات من الرياض إىل وادي الدوارس، 

حيث يمكنكم االسرتاحة من الرحلة 
الطويلة واستكشاف التاريخ العريق 

للمنطقة. وكانت المدينة مركزاً مزدهراً 
منذ حوايل ألفي عام بفضل النشاط 

التجاري وتمكنها من استخدام المياه 
اجلوفية بكفاءة. وعىل بعد ما يقارب 

100 كيلومرت جنوب وادي الدوارس تقع 
قرية الفاو، واليت كانت عاصمة أول 

مملكة يف وسط شبه اجلزيرة العربية. 
وتحتضن قرية الفاو العديد من اآلثار 

القديمة، من أبرزها معبد شمس ومعبد 
عبط، واليت تشري إىل أن تاريخ المدينة 

يعود إىل نهاية القرن الرابع قبل الميالد. 
ومع حلول أواسط القرن الثالث قبل 

الميالد، استقر المعينيون، وهم قبائل 
قدمت من اليمن واشتغلت بتجارة 

القوافل، يف قرية الفاو وبنوا معبداً لهم. 
وتشتمل المنطقة عىل آبار ومناطق 

سكنية أثرية تعكس المهارات اليت 
تمتع بها سكان المنطقة خالل تلك 

الفرتة، وقدرتهم عىل تلبية احتياجاتهم 
باستخدام الموارد القليلة اليت 

توفرت لديهم. 
يمكنكم التوجه بعدها يف رحلة 

لست ساعات إىل الطائف اليت توفر 
الكثري من األنشطة واخليارات، وتتيح 
لكم إمكانية قضاء الليلة وزيارة جبل 

الهدا الذي يحتضن أطول عربة تلفريك 
يف السعودية تمتد من قمة اجلبل إىل 

أسفل الوادي. وتقّدم الوجهة خياراً 
مثالياً للزوار من جميع األعمار، وبخاصة 

ممىش النور الذي يُضاء بألوان ممزية 
خالل الليل. 

وانطلقوا بعدها إىل مدينة خميس 
مشيط، وهي رابع أكرب مدينة يف 

السعودية، وتقع عىل بعد سبع ساعات 
بالسيارة، وتشتهر برتاثها الثقايف 
وزراعاتها الغنية وأسواق اخلميس 

اليت تقام فيها. ويمكنكم أيضاً زيارة 
اجلبل األخرض، الذي اكتسب اسمه 
من األضواء اخلرضاء المحيطة به، 

واستكشاف السوق الممزية اليت تُقام 
يوم اخلميس وتضم مجموعة من الباعة 
المستقلني والمزارعني المحليني والبدو.

وتوجهوا بعد ذلك إىل أبها عىل بعد 
ساعتني بالسيارة، واستكشفوا قرية 

المفتاحة المؤلفة من يحّ صغري يحيط 
بمسجد ممزي تزين جدرانه فنون اخلط 

العريب. وتمثّل القرية خياراً مثالياً 
لعشاق الفنون، كونها تحتضن العديد 

من المعارض الفنية الصغرية اليت 
تستعرض اعمال الفنانني واحلرفيني 

من المنطقة. وانتقلوا يف المرحلة 
األخرية من رحلتكم إىل جازان اليت تقع 
عىل مسافة قريبة من قرية المفتاحة، 

وتوجهوا إىل جزر فرَسان الشهرية 
بتنوعها احليوي وشعابها المرجانية، واليت 

توفر مقصداً متمزياً لعشاق الغوص.

الهدا
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الشركات 
السياحية يف 

السعودية
Saudi Arabia Travel Tours

تقّدم الرشكة جوالت نهارية إىل جدة 
والرياض والدرعية واألحساء، وتشمل 

العديد من وجهات اجلذب السياحية 
مثل متحف الرياض وحصون المدينة 

وقالعها، وجدة البلد، وجدة اجلديدة 
وكورنيش جدة، وجبال األحساء 

وواحتها، باإلضافة إىل جولة تراثية 
يف الدرعية تتضمن زيارة العديد من 

الوجهات الرتاثية والفنية.
saudiarabiatravelandtours.com

Saudi Arabia Tours
تقدم باقًة الستكشاف السعودية 

من خالل رحالت لثمانية أيام تشمل 
الرياض والُعال وجدة، باإلضافة إىل 

استكشاف المتاحف واألسواق ورحالت 
تسلق اجلبال، وتتضمن خيارات اإلقامة. 

ويُذكر من أبرز وجهات الباقة قرص 

المربع وموقع اِحلجر وصخرة الفيل 
ووادي الديسة والبلد. 

وتقدم الرشكة خيارات أخرى تشمل 
باقة رحالت لمدة 13 يوماً يف مختلف 
أنحاء السعودية ومخصصًة لعشاق 

اآلثار، وباقة رحالت لمدة 14 يوماً 
تغطي الرياض والقصيم وحائل والُعال 

واِحلجر وجدة والطائف وأبها، إضافة إىل 
باقة رحالت لمدة ست أيام تشمل جدة 

وأملج والُعال.
www.saudiarabiatours.net

 (+966558018938)

Showaround
تقدم الرشكة رحالت بإرشاف مرشدين 

سياحيني محليني تتيح التعرف عىل 
أبرز محطات ووجهات السعودية بعيون 

سكانها، واستكشاف خباياها وجمالها 
األصيل. وتغطي رحالت الرشكة الدرعية 

والدمام والُعال والرياض. ويكون بعض 
هذه الرحالت مدفوعة، فيما يقدم بعض 

المرشدين خدماتهم مجاناً.
www.showaround.com

Tours By Locals
تقدم هذه الرشكة أيضاً جوالت 

سياحية بإرشاف سكان محليني من 
الرياض الستكشاف وجهاتها المتنوعة 

بصورة أقرب. 
ويمكنكم حجز جولة خاصة بالسيارة 

ليوم كامل من الرياض إىل وجهة حافة 
العالم المثالية لعشاق تسلق اجلبال، 
أو جولة ليوم كامل يف معالم الرياض 

التاريخية.
www.toursbylocals.com

Wild Frontiers Travel
تتوىل الرشكة تنظيم جوالت سياحية 

لمجموعات تضم حىت 12 شخصاً 
بإرشاف مرشدين سياحيني محليني 

ومرشفني يتمتعون بخربة عالية. وتقدم 
الرشكة جولة لمدة 11 يوماً تبدأ يف جدة 

وتنتهي يف الرياض، وتتيح استكشاف 
المواقع األثرية الممزية يف الُعال، 

باإلضافة إىل حرة حطيمة، وبسعر 
6155 دوالر أمرييك متضمنة المأكوالت 

واإلقامة والمواصالت. وتشمل اجلولة 
رحالت إىل المدينة المنورة، اليت كانت 

زيارتها حرصاً للمسلمني حىت وقت 
قريب، وتشمل استكشاف بعض من 

أبرز المواقع األثرية فيها.
www.wildfrontierstravel.com

جوالت بدون مرشد

يقّدم لكم موقع روح السعودية الطريقة 
المثالية الستكشاف السعودية بدون 
مرشد من خالل العديد من المسارات 

المذهلة اليت تناسب جميع المسافرين. 
routes.visitsaudi.com





visitsaudi.com
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