
سياحة معرض

معرض السياحة العالمي في لندن
آفاق مثيرة من العارضين الجدد 

كارين دابروفسكي
مجلة السياحة اإلسالمية ITM  - مكتب لندن

نظمت الدورة األخيرة لمعرض السياحة العالمي السنوي في لندن كما هو معلوم في الفترة 
-7 10 من شهر نونبر، وفي هذا الصدد قال سايمن برس، مدير عام شركة )ريد( 
السياحة  العالمي: إن معرض  السياحة  بتنظيم معرض  تقوم  التي  السياحية  للمعارض 
العالمي استقبل 183 عارضًا جديدًا في دورته 2011. ويبين عدد العارضين الجدد 
في هذا العام أهمية معرض السياحة العالمي لخلق فرص لألعمال التجارية للعارضين. 
وأضاف السيد سايمن برس أن المعرض حقق في سنة 2010 فرصا ضخمة تقدر بـ 
£1425 مليون في صفقات في مجال الصناعة، واستطالعات آراء المشترين في نادينا 
)ميريديان كالب( تكشف أنهم يخططون لتوقيع عقود تجارية ما يعادل أكثر من ذلك هذا 

العام". -انتهى كالم السيد سايمن برس- 
ونحن في السياحة اإلسالمية لن ندخل في تفاصيل أهداف ومرامي ونتائج هذا التجمع 
السياحة  أجناس  وكل  األسفار  فعاليات  جل  تحضره  الــذي  العالمي  السياحي  السنوي 
العالمية، وسنكتفي بتغطية إعالمية لبعض األجنحة التي تمثل 183مؤسسة عارضة 

جديدة.  

فندق )جراند( في كينشاسا



جمهورية الكونغو الديمقراطية
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  كانت   
من بين 183 شركة عارضة جديدة لهذا 
العام في سوق السياحة العالمي في لندن 
، حيث أكدت مديرة التسويق والمبيعات 
في فندق )جراند( في كينشاسا، إزميرالدا 
جمهورية  في  الشعب  أن  تشيبانغو، 
الكونغو الديمقراطية مصمم على الخروج 
ويعيش  السياحة.  وتنمية  الفقر  حالة  من 
واحد من كل 100 شخص في العالم في 
التي  الديموقراطية  الكونغو  جمهورية 
مليون نسمة.   70 الـ  تعداد سكانها  يبلغ 

بلد  أكبر  ثاني  الكونغو هو  أن  وأضافت 
من حيث الغابات في العالم، وباإلضافة 
الفريدة  الحيوانات  فيها  تعيش  ذلك  إلى 
ــواع  أن مــن  ــوع  ن ــو  وه البونوبو  مثل 
القرن،  ووحيد  والظبي  الشمبانزي، 
الكبيرة  الخمس  الحيوانات  وكــذلــك 
والمشهورة في الصيد. إال أن السياح قبل 
األمني  الجانب  ناحية  قلقون من  سفرهم 
يجدون  البلد  إلى  يصلون  حالما  ولكن 
سكانها يستقبلونهم بحفاوة شديدة. وتوجد 
منطقتي  في  السفاري  وحدائق  فنادق 

كاتانيا وكينشاسا". 

البونوبو وهو حيوان فريد 
من نوعه في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية



Albrieux  شركة ألبريو
الجديدة  اإلفريقة  الشركات  أهــم  من 
العارضة في هذه الدورة  وهي مؤسسة 
حديثا و توفر خدمات المناولة األرضية، 
وهي  تورز(  أدفينتيور  )نوماد  وشركة 
سياحية  ومــغــامــرات  بــجــوالت  تــقــوم 
متخصصة بالشاحنات، ومنظمة السياحة 
تقوم  والتي  الجنوبية  ألفريقيا  اإلقليمية 
وتركز  السياحية.  الوجهات  بتسويق 
أُسست  التي  تــورز(،  )ألبريو  شركة 
بواسطة ألبريو جياكومو وأبنائه إدواردو 
أفريقيا  شرق  وجهات  على  وجورجيو، 

مثل أوغندا وتنزانيا وكينيا وموزامبيق، 
وخصوصا شمال البالد في منطقة كابو 
المقصد  ــدا  أوغــان تعد  كما  ديــلــجــادو. 
الرئيسي للشركة. وبدأت جياكومو التنقل 
والسفر هناك ألول مرة "قبل حوالي 25 
عاماً عندما كان الوضع هناك غير مستقر 

للغاية".

فندق )سافوي في شرم الشيخ(
في شرم  )سافوي  فندق  أراضي  تمتد    
متر  أكثر من 200.000  الشيخ( على 
الخضراء  األشجار  أوراق  من  مربع 

 غابات جمهورية الكونغو



االستوائية والشالالت والمناطق المحيطة 
المذهلة في قلب شاطئ الفارس األبيض 
على البحر األحمر في الجنوب من شبه 
جزيرة سيناء في مصر. وتشتهر المنطقة 
متنوعة  مجموعة  مع  الطبيعي  بجمالها 
مع  والحيوانات،  النباتات  من  غنية 
صحراء وجبال شاهقة. ويقع الفندق على 
بعد 8 كيلومترات من مطار شرم الشيخ 
مركز  من  سياقًة  دقائق  وبضع  الدولي 
تتوفر  والتي  نعمة،  وخليج  الشيخ  شرم 
)الــبــاصــات(،  الحافالت  محطة  فيها 

وسيارات  ليموزين  سيارات  وخدمات 
األجرة. ومن الفندق يسهل الوصول إلى 
كل من جبل سيناء ودير سانت كاترين 
ودهب والوادي الملون وجزيرة فرعون. 

إمارة الشارقة تعرض بقوة
 وبالرغم من أنها ليست عارضة جديدة 
إمارة  فإن  العالمي  السياحة  في معرض 
الشارقة قامت بتوسيع جناحها. ويجري 
على  األخــيــرة  اللمسات  وضــع  حاليا 
الشارقة  هيئة  وضعتها  التي  الخطط 

 فندق السافوي في شرم الشيخ



لفندق  )شــروق(  والتطوير  لالستثمار 
جبل  على  الحصري  خورفكان  ومنتجع 
صغير  خليح  على  يطل  والذي  السويفة 
الساحل  على  البيضاء  برماله  ومنعزل 
الشرقي إلمارة الشارقة، على مسافة 60 
دقيقة سياقة بالسيارة من مطار الشارقة 
الدولي و90 دقيقة سياقة من مطار دبي 
الدولي. وقد كانت فكرة تصميم المنتجع 
وهو من فئة الخمس نجوم مستوحاة من 
المنطقة  في  التقليدية  المعمارية  الهندسة 
مترابطين؛  مشروعين  المنتجع  وسيضم 
أحدهما قلعة على تل والثاني قرية جبلية 
فاخرة تقع بين التدرجات الجبلية الطبيعية 

من  ـــزوار  ال تمكن  جناح   170 تقدم 
المحيط.  الحصول على مناظر بكر من 
استقبال  غرفة  القلعة  تضم  ــوف  وس
وناٍد  ومسبحين  الطعام  لتناول  ومنطقة 
صحي مع صالة رياضية ومطاعم وقاعة 
التحفيزية  والمناسبات  االجتماعات 
 )MICE( والمعارض  والمؤتمرات 
عــارض.   250 استيعاب  على  ــادرة  ق
أيــضــا مركز  ــاك  ــكــون هــن ي ـــوف  وس
للرياضات المائية، ومناطق للرياضة في 
وبالنسبة  األطفال.  ونادي  الطلق  الهواء 
على  البقاء  يفضلون  الذين  للضيوف 
البلدة  ففي ساحة  النهار   الشاطئ خالل 

مسجد النور الشارقة



التي تتخذ موقعاً استراتيجيا توجد مقاهي 
النور  مسجد  أما  لهم.  متوفرة  ومطاعم 
في  البحيرة  كورنيش  على  يطل  الذي 
المسلمين  لغير  أبوابه  فتح  قد  الشارقة 
لتعزيز التفاهم الثقافي بين العدد المتزايد 
من الزوار لإلمارة. يمكن لزوار المسجد 
يشرح  سياحي  مرشد  على  الحصول 
حول  معلومات  ويعطي  لهم،  التاريخ 
والقباب  المآذن  من  المستوحاة  المآذن 
لهم  يشرح  أن  للدليل  ويمكن  التركية، 
حول األذان الذي هو دعوة إلى الصالة 
والعادات  الدينية  الجوانب  من  وغيرها 
الجمال  ــى  إل بــاإلضــافــة  ــــراف.  واألع
البكر،  الرملية  لشواطئها  الطبيعي 

والكثبان  الخضراء  الخصبة  والواحات 
إلى  جنباً  الوسطى  المنطقة  في  الرملية 
جنب مع ساحل صخري مذهل مع الجبال 
المثالية  الوجهة  تعتبر  الشارقة  العالية، 
والثقافة  التاريخ  في  والمهتمين  للزوار 
مع  تتقدم  حين  في  تقاليدها  والتي حمت 
الزمن لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى 
ومجموعة متنوعة من المعالم واألحداث 
عددا  تجتذب  التي  السنة  ــدار  م على 
متزايدا من الزوار اإلقليميين والدوليين. 
عام  من  ــى  األول الستة  األشهر  خــالل 
 768061 ــزوار  ال عــدد  كــان   2011
والشقق  الفنادق  وسجلت  للشارقة  سائح 

الفندقية نسبة إشغال 75 في المائة.

رحلة في بحيرة ويندرمير



وآسيا  أوروب��ا  من  مرة  ألول  عارضون 
وأمريكا

 ومن أوروبا اشترك في المعرض 32 
جميع  من  قادمين  مرة،  ألول  عارضا 
التنمية  وكالة  بينهم  ومن  القارة،  أنحاء 
السياحية في التفيا، وكذلك مركز تنمية 
ذات حكم  القرم )جمهورية  في  السياحة 
ذاتي ضمن جمهورية أوكرانيا(، وكذلك 
برج  مثل  السياحي  الــجــذب  مناطق 
)اسطنبول سافاير(، ومن أيسلندا حمامات 
)بلو الغون( وسلسلة فنادق )أكوا فيستا( 
المملكة  أنحاء  من  وقد شاركت  الفخمة. 
المتحدة وحدها 14 شركة عارضة جديدة 

شاركت ألول مرة في المعرض. وشملت 
منظم الرحالت )توماس كوك سبورت(، 
حدائق  السياحي  الجذب  مركز  وكذلك 
سياحة  ومكتب  الملكية،  النباتية  )كيو( 
)ويندرمير  وشركة  غيرنزي(،  )فيزيت 
ليك كروزز( التي تنظم رحالت بحرية 
للفنادق  ومشغل  ويندرمير  بحيرة  في 
كذلك  وكوبثورن(.   ميلينيوم  )فنادق 
عرضت آسيا ما مجموعه 27 عارضاً 
المتاحة  التنوعات  جميعهم  يمثل  جديدا، 
اليوم في الشرق. وشملت اللجان السياحية 
السياحية  اللجنة  وهي  توريزم(  )غــوا 
لجزيرة غوا الهندية و)إيل ديال ريونيون 

مجموعة سوماتهيرم أيورفيدا



 منظر عام لمدينة اسطنبول من سطح سفينة

سيلينا ترافل توفر وجهات فريدة للحياة في منغوليا



السياحية  اللجنة  هي  والتي  توريزم( 
لجزيرة ريونيون الفرنسية، وكذلك شركة 
السفر  في  المتخصصة  ترافل(  )إيسيا 
ترافل(  )سيلينا  وشــركــة  الجماعي، 
المتخصصة في المغامرات في منغوليا، 
ومجموعة )سوماتهيرم أيورفيدا(، وهي 
منطقة  في  األيورفيدا  منتجع  أول  تمتلك 

أخرى  ناحية  ومن  الهندية.  سوماتهيرم 
حضر ثمانية عارضين جدد من أمريكا 
ومنطقة البحر الكاريبي، من بينهم رابطة 
أمريكا  في  الرحالت  منظم  بليز  فنادق 
ــل(  ــراف ــن أمــيــركــا ت ــي الــالتــيــنــيــة )الت
من  لودج(  )بياكيا  الفاخر  وااليكولودج 

جزر غاالباغوس.

القرم في أوكرانيا


