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سياحة

 2015 الّشركة صيف   ُتطلقها 
على متن طيران »Aegean« في 
من  تنطلق  مباشرٍة  جوّيٍة  رحالٍت 
وُيضيف  جمعة.  ي��وم  ك��ّل  بيروت 
زائ���ر »ك��االم��ات��ا«  »إّن  ق��ائ��اًل:  م����دّور 
سيستمتع بمناظر هذه المدينة 
العريقة؛ إّنها  قطعًة من الّسماء 
رحلته  وس����ت����زداُد  األرض.  ع��ل��ى 
ُم��ت��ع��ًة ع��ن��د إق��ام��ت��ه ف��ي منتجع 
ُيعّد  ال��ذي   Costa Navarino

إحدى أفضل الوجهات الّسياحّية 
أوروب����ا، بحيث يجد  األس��رّي��ة ف��ي 
واالستجمام  الّترفيه  وسائل  كّل 
وُي���م���ارس ال��ّن��ش��اط��ات ال��ّري��اض��ّي��ة 

كاّفة. فال تفّوت الفرصة!«.    

بعيدًا عن ضجيج المدينة...

مناسبًا  مكانًا  المنتجع  هذا  ُيعّد 
ل��ك��ّل ش��خ��ٍص يبحث ع��ن ال��ّراح��ة 
بعيدًا  وال��ّن��ف��س��ّي��ة،  ال��ج��س��دّي��ة 
ع����ن ض��ج��ي��ج ال���م���دي���ن���ة. ه��ن��اك 
الّطبيعة  ش��غ��ف  تعيش  ح��ي��ث 
لرحالت  المثالّية  الخيارات  وتختبر 
ومختلف  واألل���ع���اب  االس��ت��ج��م��ام 
األن��ش��ط��ة ال���ّري���اض���ّي���ة، وب��خ��اّص��ٍة 

 Wild Discovery كاالماتا وجهة
الّسيــاحّيــة األولــى صيــــف 2015

م��ن م��ط��ار ك��االم��ات��ا ف��ي ال��ي��ون��ان، 
أربعون دقيقًة فقط تفصلك عن 
 ،Costa Navarino منتجع 
الّتقليدّية  القرى  أثناءها  تتجّول 
ال���ت���ي ت��ع��ب��ق ب����روائ����ح ال���ّزي���ت���ون 
والبرتقال وأشجار الّليمون، لتصل 
إلى  يتفّرع  منتجٍع  إل��ى  وجهتك 
عالَمين متشابَهين من الّرفاهية 
المستوحاة من تصاميم القصور 
االختيار  عليك  ليكون  القديمة، 
 ،The Romanos Resort بين
The Westin Resort Cos�  أو
»كاالماتا«  وُتعّد   .ta Navarino

)Kalamata(، وفق ما قاله جوني 
م��دّور، مدير الّتسويق في شركة 
الوجهة   ،Wild Discovery

ال��ّس��ي��اح��ّي��ة االس��ت��ث��ن��ائ��ّي��ة ال��ت��ي 

إلى اليونان كانت وجهتنا، حيث البحر األزرق الفيروزّي يأسرك بجمال جزره المخّبأة التي يسعى 
الّسائحون إلى اكتشافها تمامًا كالّرغبة في اكتشاف أبرز المنتجعات القريبة من ساحل البحر 
األيوني. في هذا الّساحل يقع منتجع Costa Navarino، الوجهة الجديدة في عالم الّسياحة، 
Wild Discovery للّطيران فرصة تعّرفها، من دون أن تخلو الّرحلة  التي قّدمت لنا شركة 
إيّاها  عّودتنا  التي  المتطّورة  والخدمات  المفاجآت  من   ،Aegean Airlines طيران  متن  على 

.Wild Discovery
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مشهٌد يقتصر جمال الطبيعة اآلسر

إّن البيئة المحيطة بـ Costa Navarino، هي عامل جذٍب 
بالمناظر  االستمتاع  ينشدون  الذين  الّسائحين  من  للعديد 
سنٍة   4500 إلى  عمرها  يعود  لمنطقٍة  اآلســرة  الّطبيعّية 
أشجار  من  بالكثير  العاّم  المشهد  اختصار  ُيمكن  مضت. 
وعلى  اتّجاه،  كّل  في  المكان  تضاريس  تشّكل  التي  الّزيتون 
The Ro� منتجَعي تضّم  التي  الخضراء  المساحات   امتداد 

manos و The Westin Resort. هناك تختلط رائحة 
الّلون  ذات  العميقة  والمياه  المنعش  البحر  بنسيم  الّزيتون 
األحجار  من  المبنّية  الّسكنّية  الوحدات  أجمل  مع  الفيروزّي، 
تنسجم  التي  الّرومانّية،  الّتصاميم  من  المستوحاة  األصلّية 

مع الّشاطئ الّرملّي والّتالل المتمّيزة والّنباتات الّطبيعّية.
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