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مالعب الشمس

فضاءات
األنس القصية

منتجعات فاخرة تحتمي بعزلة جزر خاصة
لتعد مريديها بتجارب عيش تجمع بين أسباب
الرفاهية والسكينة.
تانيا ناجيا Tania Najia
ستيفاني جرجس Stephanie Gerges
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قبل الفضاء الرحب وبعده يتبعثر األنس األحلى مفاتن طبيعة لم تتس ّنه ،وألف لون ولون من فيروز البحر
وزمرد الغابات .قبل الفضاء الرحب وبعده واحات قصية ترتحل بك من جغرافيا األرض إلى جغرافيا السحر
ل ُتبقيك قيد الدهشة ،قيد التيه في تفاصيل عيش ترتب خارج تخوم مدن الحداثة وصخب أهلها سكينة
تأنسها األفئدة ذات سفر وعيد .فبين بر وبحر ،بين ما ضاق أو اتسع من حدود األرض ،أفردت األرض
بعض فضاءاتها األبهى لجزر بعيدة بعيدة تستدرج ملح البحر وضياء الشمس إلى خفاء مساحاتها ،إلى
حيث يفور زبد الموج فوق ذهب شطآن بكر حني ًنا ال يشيخ ،ويتفيأ العشق في مواسم العشق ظالل غابة
استوائية ويسمو الوجدان بأنفاس زهر وعطر.
هناك يستوطن عدد من المنتجعات الفاخرة حميمية جزر خاصة يتناثر ألقها من إندونيسيا والفلبين إلى
زنجبار وموزمبيق ،ومن الكاريبي إلى المحيط األطلسي ،لينبعث واحات يحتشد الفرح في جنباتها أعيا ًدا
في غير مواعيدها .هناك ،حيث فسحات العيش تستعير إلى ترف تأثيثها الباذخ ومرافقها الحديثة نوادر
ألوان وتصاوير خطتها يد الطبيعة ،يشرد إيقاع يومك واألمسيات عن مدارات الوقت إلى صخب شذا األرض
وبحرها ،إلى مباهج عطالت تظل تود لو تحشرها قبل الرحيل بين ضفتي حقيبة .ففي تلك المقاصد الحصرية
التي تغفو على كتف عزلتها ،ستهيم أيا ًما في أعماق تسكنها مدن المرجان مأخو ًذا بفتنة أسماك من ألف
شكل ولون ،أو تشد الخطو إلى عمق غابات ومحميات تحتكرها وفرة عجائب طيور ومخلوقات برية ترتع
في مواطنها .سترجع ً
طفل يطارد شمس المغيب فوق مركب بحار أو طائرة ورقية ،وفي األمسيات
تغدو عاش ًقا يتفرس في فضة قمر غافل الليل إلى ضفيرة حبيبة .في أقاصي السكينة ،سيعقب يومك يوم
ألفراح مرجوة ،لترف تحزم إليه حقائبك على صهوة الوعد بمغامرات استجمامية ،ورحالت استكشافية،
ومواعيد وصال تقاسمك فضاءها سيدة عمرك واألعياد.
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Amanpulo Resort, Pamalican Island

واحة فردوسية

يشكل المنتجع في جزيرة باماليكان الفلبينية مقص ًدا شاعر ًيا للباحثين
عن العزلة والخصوصية.
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هي دعوة آسرة إلى التيه يف بقعة ساحرة جذبت إليها مشاهير العالم بعدما
كانت حكرا على أولئك الباحثني عما يحتويه باطنها من كنوز مغمورة ومرجان.
هكذا تبدو اإلقامة يف هذه الواحة الفردوسية االستوائية الكائنة يف جزيرة
باماليكان الخاصة يف بحر سولو بالفلبني .إذ ال يمكنك أن تخطو أول خطوة فيها
دون أن تقف أسير االنبهار بسحر طبيعتها األخاذة ومياه بحرها املتأللئة الزرقاء
التي تحتضن شعابًا مرجانية مفعمة باأللوان الزاهية.
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يف هذا املالذ ،الذي ال سبيل للوصول إليه إال على منت طائرة خاصة ،تتماهى
فسحات العيش األربعون ،املصممة على طراز املنازل الريفية التقليدية يف
الفلبني ،والتي تزهو بتأثيث فاخر ،مع فتنة الطبيعة البكر .كما تتمدد مظاهر
الفخامة على ست عشرة فيال إضافية يوفرها املنتجع ملريديه وتسمح لهم
بالوصول مباشرة إلى شاطئ خاص.
على الرغم من أن املنتجع الجزيرة يتيح لضيوفه فرصة ممارسة الرياضات
البحرية التقليدية واستكشاف أعماق احمليط ،أو حتى مراقبة النجوم لي ً
ال
بوساطة املنظار الفلكي ،فض ً
ال عن متابعة سالحف هوكسبيل املهددة باالنقراض
وهي تبني أعشاشها على الشاطئ ،إال أن أكثر ما يتفرد به هو ذاك القدر
من الرومانسية والخصوصية التي يمنحها لألزواج .فهناك ال شيء قد يعكر
صفو الزوار لقضاء أمسية حاملة على ضوء املشاعل وأنغام عازف القيثارة ،أو
حتى اإلفادة من جلسات تدليك احترافية تبعث على االسترخاء التام يف النادي
الصحي الذي يجثم فوق قمة الجزيرة ويوفر مناظر بانورامية أخاذة.
+63 2 976 5200
www.aman.com

84

Robb Report

أغسطس 2019

Robb Report

أغسطس 2019

85

ارتحال

Anantara Medjumbe Island Resort

جزيرة األحالم

مالذ متفرد للهاربين من صخب الحياة.
ما إن تصل إلى هذه الواحة المفعمة بالدفء والرومانسية حتى تخال
نفسك تعيش حلما جميال يرتحل بك من فضاء ماتع إلى آخر .يُعد املنتجع،
الذي يحتكر جزيرة ميدجومبي ضمن جزر أرخبيل كويريمباس املتناثرة كحبات
اللؤلؤ على طول الساحل الشمالي ملوزمبيق ،الوجهة املثالية ملغامرين ينشدون
تجربة يعز نظيرها بني الشطآن.
يف هذه الجزيرة الحاملة ،يحظى الزائر بفرصة قضاء عطلة شاطئية فاخرة
يمتزج فيها الشعور بالهدوء مع البهجة التي تشيعها األنشطة املثيرة ،بما فيها
الصيد يف أعماق البحر ومشاهدة الدالفني والحيتان ،فض ً
ال عن خوض غمار
تجربة سباق القوارب الخشبية التقليدية يف جميع أنحاء األرخبيل.
يحتفي املنتجع بضيوفه الذين يختبرون فيه أجواء بالغة الخصوصية إذ يوفر
لهم خدمة تناول الطعام بني أحضان الطبيعة أو االستمتاع بمأدبة عشاء تحت
ضوء النجوم.
أما فسحات العيش التي تتوزع على اثنتي عشرة فيال شاطئية فقط ،كل منها
مزود بحوض سباحة وشرفة خارجية ،فتزهو بتأثيث فاخر ،وتوفر ألولئك الذين
يحلمون بالهروب من صخب الحياة فضاء من سكينة.
+66 2 365 9110
www.anantara.com
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andBeyond Mnemba Island

أنس الجزر

واحة آسرة جمعت بين الطابع الهندي والعربي واإلفريقي.
عندما تقصد المنتجع الرابض فوق جزيرة مينيمبا الخاصة في زنجبار،

andBeyond Mnemba Island: Michael Poliza
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حيث شُ ِّيد ألربعة وعشرين ضيفًا فقط يف هيئة اثني عشر كوخً ا تنفتح شرفاتها
الخارجية على الفضاء الرحب ،تشعر بأنك تنعتق إلى أقاصي العزلة ،إلى حيث
ال صوت يزعج خلوتك .فال شاعرية تضاهي تلك األجواء الوادعة التي يتفرد بها
هذا املكان ،ما يجعله مقص ًدا حصريًا ألزواج أو عائالت يستأنسون ترف العيش
يف واحة من الجمال الطبيعي البكر.
هناك حيث سخت الطبيعة على املنتجع بجمال آسر ،يمكن للزائر أن يتجول حايف
القدمني على الرمال البيضاء مستنشقًا نسيم البحر املنعش ،أو حتى االسترخاء يف
أحضان الطبيعة قبل ممارسة األنشطة املائية التقليدية كالغوص السطحي بني
الشعاب املرجانية املدهشة والسباحة يف املياه الفيروزية غير املتناهية.
يف هذه الواحة التي تمزج ما بني طابع هندي وآخر عربي وثالث إفريقي،
أيضا ما يوفره
ال تقتصر املغامرة على األنشطة احمللية فحسب ،بل تشمل ً
املنتجع من فرصة الستكشاف جوانب مختلفة من زنجبار ،بد ًءا من التجول يف
أزقة بلدة ستون تاون ،املدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العاملي ،والتيه يف
أسواقها الصاخبة بالحياة وبني مبانيها التاريخية املشغولة من الرمل والحجر
املرجاني .وللتيه وجه آخر تعد به جزيرة التوابل يف رحاب مزارع كثيرة تعبق
برائحة الفانيال وجوز الهند والفواكه االستوائية التي تسمو حواس الزائرين
بطيب مذاقاتها.
+27 11 809 4300
www.andbeyond.com
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Bawah Reserve Resort

فضاء باهر

يوفر المنتجع المنبسط عبر ست جزر في محمية باواه
اإلندونيسية تجربة إقامة متفردة لزواره.
يشكل المنتجع المهيب ،الذي أقيم بإندونيسيا يف رحاب محمية باواه يف
أرخبيل أنامباس على مساحة  300هكتار ،وجهة تليق بمن ينشدون التيه يف
أيضا ألفراد
فضاء شاعري يثري لحظاتهم بالدفء والرومانسية .لكنه يُعد مثال ًيا ً
العائالت الذين يبحثون عن فرصة لالستمتاع بسكينة هذه احملمية البحرية
مترامية األطراف بعي ًدا عن ضجيج العصر الذي يطارد حياتهم بكل تفاصيلها.
يتميز املنتجع باحتضانه ثالثة عشر شاطئًا وثالث بحيرات تتبعثر يف محيطها
صممت بما يتناغم مع املناظر البانورامية اآلسرة.
خمس وثالثون فسحة للعيش ُ
ال فرق إن كان خيار الضيوف جناح الحديقة ملالذ مريح وسط أشجار اللوز
جناحا شاطئ ًيا فاخ ًرا يجثم على مرمى من الرمال البكر والبحيرات
الهندية ،أو
ً
الصافية ،أو كوخً ا يطفو فوق صفحة املياه الفيروزية الصافية وتعانق أجنحته
مشهد شروق الشمس أو غروبها .فالرفاهية يف هذا املنتجع الصديق للبيئة
تتجاوز فخامة املساكن املصممة على طراز منتجعات السفاري إلى ما يختبره
الزائرون من متع تراوح بني اإلفادة من املنافع العالجية يف رحاب النادي الصحي
 Aura Spaأو االنغماس يف أنشطة متنوعة على امتداد الجزر الست التي تحتضن
مرافق املنتجع ،مثل استكشاف احمليط وخوض مغامرة الغوص األجمل يف
املنطقة ،أو التجول يف قلب الغابات املطيرة نها ًرا ،أو مشاهدة السينما لي ً
ال يف
الهواء الطلق تحت قبة السماء املتأللئة ضياء.
ال تكتمل تجربة اإلقامة املتميزة يف املنتجع ،الذي ال يمكن الوصول إليه إال
على منت طائرة مائية ،دون تذوق أشهى املأكوالت التي يقدمها مطعم Treetops
واع ًدا بتجربة راقية غير متكلفة وسط غابة استوائية مطيرة.
+62 778 416 3937
www.bawahreserve.com
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ما إن تطأ قدماك أرض هذا المنتجع الذي يقع في جزر توركس

Como Parrot Cay Resort

رفاهية متفردة

إلى أقاصي األنس على شطآن الكاريبي.

وكايكوس ،ويشكل مقص ًدا يستقطب على نحو خاص املشاهير وهواة اليوغا،
حتى تستشعر أجواء الهدوء والسكينة على امتداد مرافقه التي توفر إطالالت
أخاذة على شواطئ خاصة .ال يمكن للمرء إال أن يستعذب ترف اإلقامة يف أي
من مساكن هذا املنتجع الذي أعيد افتتاحه يف ديسمبر كانون األول من عام 2017
بعد تجديد كامل مرافقه إثر اإلعصار الذي ضرب املنطقة آنذاك .هنا تتوزع
أماكن العيش على غرف وأجنحة وفيالت شاطئية فاخرة ،يمتاز تصميم كل منها
بطراز معماري عصري تثريه ملسات من الفن اإلندونيسي العريق .لكن أيًا من
هذه املساكن املغمورة بالضوء الطبيعي ،على ما يجتمع فيها من مظاهر فخامة
غير متكلفة تعتز بها عالمة كومو الفندقية ،ال يضاهي املنازل العشرة الخاصة
التي تحتل موق ًعا نائ ًيا ال يمكن بلوغه إال بالعربات التي تجرها الدواب .ويتمايز
ضمن هذه اجملموعة منزل  Love Pumpkinالذي يقع بمحاذاة الشاطئ األبيض
مجسدا روح البحر الكاريبي ،ومنزل  Pirate Houseالذي يجثم فوق أعلى
البكر
ً
قمة يف الجزيرة ليوفر للضيوف مناظر بانورامية آسرة.
يختبر املرء يف هذا املنتجع الجزيرة ذروة معايير الرفاهية التي تنعكس يف
أيضا يف جلسات عالج شاملة مستوحاة من
املستوى الخدمي الرفيع ،وتحضر ً
الطقوس اآلسيوية يوفرها نادي كومو شامباال الصحي .يمكن للضيوف االستزادة
من تجارب ماتعة متنوعة مثل جولة جدف يف قوارب الكاياك الستكشاف محيط
أشجار القرم ،أو زيارة مزارع جوز الهند واملوز لتعرف مظاهر الحياة النباتية
والحيوانية يف الجزيرة.
+65 6304 1488
www.comohotels.com
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Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve

إقامة باذخة

في جوار روح بويرتو ريكو ومفاتنها الطبيعية.
في خمسينيات القرن الفائت ،قدم لورانس روكفيلر هذا املنتجع يف بويرتو
ريكو تحت اسم  RockResortبوصفه مالذًا فاخ ًرا يأنس الباحثون عن الفخامة
والخصوصية بشواطئه املطرزة بأشجار النخيل ،ثم استحوذت عليه مجموعة
الريتز  -كارلتون يف عام  2012وضمته إلى محمياتها الحصرية .أعادت اجملموعة
العام الفائت تصميم املساحات الداخلية للمنتجع ،الذي يفترش مساحة 1400
فدان من األراضي يف أجمل مواقع جزر البحر الكاريبي ،بما يتماشى مع روح
بويرتو ريكو ومفاتنها الطبيعية التي ترقى بهذا الفضاء االستجمامي الباذخ.
جناحا ،تمتاز جميعها
ترتبت فسحات العيش هنا يف مئة غرفة وأربعة عشر
ً
بتصميم عصري .أما أجمل أماكن اإلقامة ،فتتجسد يف فيال  Su Casaالفاخرة
التي تحتضن خمس غرف للنوم .كانت الفيال ،الواقعة على بعد خطوات من
احمليط ،تشكل يف املاضي منزالً لكالرا ليفينغستون ،أول طيارة مجازة يف التاريخ،
وقد تحولت اليوم إلى فسحة مثالية لعطالت األزواج أو ألولئك الذي يخططون
لحفالت زفاف باذخة تعلق يف الذاكرة.
يوفر املنتجع لهواة املغامرات تجارب متميزة تشعرهم باالنتماء الحقيقي إلى
احمليط ،ويف طليعتها ركوب األمواج والتزحلق على املاء بالطائرات الشراعية أو
صممت على نسق مصنع تقليدي للسكر يف
االستمتاع باأللعاب املائية يف حديقة ُ
بويرتو ريكو .وبعد يوم صاخب وطويل ،يمكن للزائرين االستفادة من الخدمات
املتكاملة يف النادي الصحي  Spa Botánicoحيث الجلسات ،التي خُ صص لها
عشر فيالت وكوخان شُ يدا يف أعلى األشجار ،تستلهم الطقوس العالجية
التقليدية يف الجزيرة.
هذا ,ويُعد املنتجع واح ًدا من أفخم وجهات رياضة الغولف وأكثرها شهرة يف
األمريكتني ،إذ يحتضن ملعبني من مالعب الغولف التي صممها روبرت ترينت جونز.
+17 87 626 1100
www.ritzcarlton.com
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Four Seasons Private Island at Voavah

مالذك جزيرة

تتيح جزيرة فورسيزونز الخاصة في فوافاه بالمالديف لضيوفها
فرصة حجز كامل الجزيرة لالستخدام الحصري.
أولئك الذين يأتون جزيرة فورسيزونز الخاصة في فوافاه بالمالديف،

سرعان ما يدركون أن الحلم بحجز جزيرة كاملة لالستخدام الحصري لم يعد
ٍ
ملموسا .لهؤالء تحدي ًدا ،تستلهم الجزيرة يف
خيال إنما أصبح واق ًعا
محض
ً
تصميمها طاب ًعا بحريًا ،تراوح بني فيال شاطئية وأخرى تطفو فوق بحيرة تعج
باألسماك ،فض ً
ال عن جناحني يشغالن الطابق العلوي من املنزل الشاطئي .وثمة
يف هذه الجزيرة اآلسرة مالذات ينعم فيها اثنان وعشرون ضيفًا فقط باالسترخاء
فيما يمتعون أنظارهم بزرقة احمليط.
أينما حل الضيوف يف رحاب الجزيرة التي تشكل جز ًءا من جزر باه املرجانية،
املصنفة من قبل اليونسكو محمية للمحيط الحيوي ،فإنهم يختبرون تجارب
تتجاوز بهم حدود املتوقع واملألوف وتعيد صياغة مفهوم اإلقامة الفاخرة .تشهد
على ذلك أجواء الخصوصية الفائقة التي يحظون بها ،واملستوى الخدمي الرفيع.
باإلضافة إلى االستئثار بكامل مرافق املنتجع ،يمكن للزائرين وعائالتهم أو
أصدقائهم خوض مغامرات ترفيهية متنوعة مثل استكشاف الجزر الصغيرة
الفاتنة ومظاهر التنوع الحيوي يف احملمية ،والغطس برفقة أسراب سمك القرش
الحوتي وشيطان البحر ،أو التحليق فوق صفحة املاء على منت ألواح X-Jetblades
النفاثة ،أو حتى التجوال يف أرجاء قرية كوداركيلو اجملاورة.
أما أولئك التائقون إلى عطلة يندر مثيلها ،فيمكنهم أن يستعيضوا عن املكوث على
أرض الجزيرة باإلقامة على منت يخت  Voavah Summerالبالغ طوله اثنتني وستني
قد ًما واجملهز بمقصورتني للنوم .يبحر اليخت بضيوفه عبر أرجاء احملمية وصوالً
إلى املالذ الرملي املنعزل لجزيرة بتهاال يف رحالت شاعرية يأملون أال تنقضي.
8000 65 0561 800 865 6002
www.fourseasons.com
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Mandarin Oriental Canouan

بين الفيروز والزمرد

بذخ يتمدد بين الشواطئ الذهبية لجزر غرينادين وتاللها الخضراء.
لم يجد صخب المدن طريقه إلى هذه الجزيرة الحالمة التي تُعانق
شواطئها الرملية الذهبية زرقة املياه من جهة وخضرة التالل الزمردية من جهة
أخرى .هناك تأنس األبصار والنفوس بسحر طبيعة جعلت من منتجع ماندارين
أورينتال يف جزر غرينادين الكاريبية وجهة لعطالت يعز نظيرها.
خاصا وثالث عشرة
جناحا
يخص املنتجع ضيوفه بما مجموعه ستة وعشرون
ً
ً
فيال باذخة التأثيث تستلهم هندستها الطراز املعماري اإليطالي التقليدي ،وتوفر
جميعها إطالالت كاملة على أفق شاطئ غودال.
لكن ما يرقى برفاهية اإلقامة يف هذه الجزيرة الكاريبية ال يقتصر على
فسحات عيش مسرفة يف البذخ والفخامة ،بل يمتد باملثل إلى املرافق العامة،
على غرار النادي الصحي الذي يحتضن عشرة أجنحة للجلسات العالجية
تتناثر عبر هضبة غناء يتردد يف أرجائها إيقاع األمواج املتالطمة ،واملطاعم
الخمسة التي تقدم أصنافًا متنوعة من املأكوالت الشهية فيما توفر إطالالت
خالبة على احمليط.
يحتضن املنتجع جملة من املرافق الترفيهية من بينها مركز الرياضات املائية
كامل التجهيز ،وملعب الغولف الذي يحمل تصميمه توقيع جيم فايزو ،ومرسى
اليخوت الفارهة .هذا ،وتشمل التجارب املتاحة األشد تفر ًدا تسلق جبل ماونت
رويال ،أعلى قمة يف الجزيرة ،ورحالت بحرية الستكشاف جزر غرينادين ،ويف
طليعتها توباغو كايس ومستيك.
+12 12 461 8068
www.mandarinoriental.com
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North Island Resort

التناغم الجميل

تعكس العطالت المصممة بحسب احتياجات
الضيوف في نورث آيالند أسلوب عيش مترف
بغير تكلف.
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يبدو المنتجع الذي يحتكر جزيرة نورث آيالند في جزر سيشل،

والذي يُعد واح ًدا من أفخم املنتجعات يف العالم ،أقرب إلى واحة رومانسية بُنيت
يف أقاصي السكينة .تستلهم هذه الواحة اآلسرة مفاتن بيئتها الطبيعية وتبشر
بعطالت تتجاوز املفهوم الترفيهي أو االستجمامي التقليدي لتعكس أسلوب حياة
متمايز يناغم بني األضداد ،بني الصخب والهدوء ،بني البذخ وعدم التكلف.
تحتضن الجزيرة املنتجع ،التابعة جملموعة  ،Relais & Châteauxإحدى عشرة
فيال فسيحة تحتجب يف خفاء أشجار النخيل االستوائية وتكتالت الصخور
الغرانيتية .بُنيت الفيالت كلها على أيدي حرفيي الجزر من األخشاب والزجاج
والحجارة احمللية ،واستلهمت عبر مساحاتها الداخلية ألوان طبيعة الجزيرة
التي تتبدل بني تدرجات األزرق والفيروزي واألخضر واألحمر والبرتقالي.
وفيما تصطف الفيالت الرئاسية العشر على طول الشواطئ الرملية البيضاء
البكر ،تجثم فيال نورث آيالند فوق صخور الغرانيت األسود يف أقصى الطرف
الشرقي للشاطئ ،ما يمنح عشاق التجارب الرومانسية الفاخرة أجواء متفردة

أغسطس 2019

من الخصوصية والرفاهية غير املتناهية التي تضمنها خدمات تُصمم كلها
بحسب احتياجاتهم.
تُعد الجزيرة موطنًا للطيور املهاجرة والحيوانات املهددة باالنقراض ،وللعديد
من األشجار والنباتات النادرة التي يمكن تعرفها يف سياق نزهات على األقدام
برفقة مرشد بيئي .كما أنها تشكل حاضنة زراعية توفر خيارات طعام متنوعة
تُعد كلها من احملاصيل احمللية الطازجة ،شأنها يف ذلك شأن األصناف البحرية
التي تُصاد يوم ًيا.
يوفر املنتجع حملبي االستكشاف واملغامرات خيارات ترفيهية متنوعة مثل
ركوب الدراجات الهوائية لتعقب السالحف العمالقة والطيور امللونة ،أو التمتع
برحالت الغوص والغطس واستكشاف األعماق املرجانية .كما تعد هذه الوجهة
ضيوفها بتجربة إبحار متميزة على منت أسطول املنتجع الذي يضم يختني
فارهني ومجموعة من القوارب اخملصصة الستكشاف أرخبيل كامل من الجزر.
+27 61 089 0462
www.north-island.com
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ال تجربة تضاهي رغد العيش في هذا المالذ الذي يربض فوق جزيرة
سان كليمانته الخاصة ،على بعد دقائق معدودة من قلب البندقية النابض

San Clemente Palace
Kempinski

نبض البندقية

يُعد فندق سان كليمانته باالس كمبينسكي
في البندقية منطل ًقا مثال ًيا الستكشاف المدينة
التاريخية وثقافتها.

بالحياة والعابق بحكايات التاريخ العريق .يف الفندق القصر ،الذي يحتل بناء من
عام  1885يكسو الحرير جدرانه الداخلية فيما تثري مساحاته التحف األثرية،
يشعر املرء وكأنه يتربع على عرش مملكة خاصة تستلهم أجواؤها روح مدينة
تاريخية ال تنفك تُفرد مساحاتها لزائريها.
جناحا فخ ًما
61
و
فاخرة
غرفة
129
يخص القصر الزائرين بما مجموعه
ً
توفر إطالالت ساحرة على بحيرة البندقية والحدائق الداخلية الخالبة ،وتؤمن
تجهيزاتها أقصى درجات الراحة والرفاهية .وبالرغم من أن الفندق يُعد خيا ًرا
مثال ًيا ألولئك التائقني إلى قضاء عطلة مترفة تضمن أكبر قدر من الخصوصية،
إال أنه يشكل يف الوقت نفسه منطلقًا الستكشاف املدينة الساحرة .فباإلضافة
إلى اختبار ذروة معايير الرفاهية والضيافة الراقية ،بما يف ذلك االنغماس
يف أرقى تجارب الطعام اإليطالية التي توفرها مطاعم الفندق الثالثة ،يمكن
للضيوف االستفادة من خبرات طاقم العمل يف تنظيم رحالت تسوق وجوالت
حصرية إلى مواقع وثيقة الصلة بتاريخ البندقية وثقافتها .يتيح مث ً
ال برنامج
 Gilded Veniceتجربة متفردة تشمل زيارة إلى محترف محلي لصناعة الجلود
للحصول على زوج من األحذية اإليطالية املصممة بحسب الطلب ،وجولة خاصة
يف رحاب أحد مصانع زجاج مورانو ،فض ً
ال عن زيارة برفقة أحد املرشدين إلى
أبرز املعارض الفنية يف املدينة.
+39 041 475 0111
www.kempinski.com
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The Brando

ال تكاد الطائرة الخاصة تحط بك على أرض جزيرة تيتياروا ،التي كانت
تُشكل يف ما مضى مقص ًدا للعائالت الحاكمة يف تاهيتي ،حتى يستأثر سحرها
األخاذ بناظريك وتشعر بأن حواسك تتيه يف هذا املشهد االستوائي ،شأنك يف
ذلك شأن اخملرج األميركي مارلون براندو الذي اكتشف تلك الجزيرة املرجانية
عام  1960يف أثناء تصويره فيلم ( Mutiny on the Bountyتمرد فوق السفينة
باونتي) .أسرت املياه الالزوردية الرقراقة والطبيعة النضرة فؤاد براندو،
خاصا ينعتق إليه من
فاشترى كامل الجزيرة بعد ست سنوات لتصبح مالذا
ً
صخب هوليوود .بعد وفاة براندو ،تحولت الجزيرة الواقعة يف بولينيزيا الفرنسية
إلى منتجع خاص صديق للبيئة تتغذى مرافقه بالطاقة من خالل األلواح
الشمسية واملولدات التي تعمل بزيت جوز الهند ،فيما تعمل مكيفات الهواء فيه
باملياه التي يجري ضخها من أعماق البحر.
خمسا وثالثني
يحتضن املنتجع ،احملاط بثالث عشرة جزيرة مرجانية صغيرة،
ً
فيال يعلوها أسقف من القش فيما يحاكي تصميمها أسلوب العيش الهوليوودي
املترف .تمتاز كل من هذه الفيالت بموقعها املنعزل ،فيشعر الضيف فيها وكأنه
يمتلك كامل الجزيرة التي تخلو مظاهر الحياة فيها من أي تكلف.

سحر بولينيزيا

يوفر المنتجع مجموعة من التجارب
الترفيهية واالستجمامية التي ترتبط
جميعها بالطبيعة.
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يختبر الزائر يف اثنني من مطاعم املنتجع ابتكارات الطاهي الشهير غي
مارتان  -الذي يحمل يف جعبته اثنتني من نجوم ميشالن  -من األطباق التي
تحتفي باملطبخ البولينيزي .لكن أكثر ما تمتاز به هذه الواحة القصية على
مستوى الطعام هو تلك القائمة النباتية املبتكرة التي تزخر بأصناف مستوحاة
من رحالت الطاهي يف مختلف أنحاء العالم.
أما التجارب الترفيهية واالستجمامية املتاحة ،فترتبط كلها بالطبيعة
واالستزادة من ألقها .يمكن للضيوف الغوص يف حديقة مرجانية لتأمل مظاهر
الحياة البحرية تحت املاء ،أو اللجوء إلى ذاك املالذ املتفرد الذي يقع يف قلب
الجزيرة لالستمتاع داخل النادي الصحي بعالجات مستوحاة من الطقوس
البولينيزية .كما يمكنهم االطالع يف املكتبة واملركز االستكشايف على عروض عن
ثقافة بولينيزيا وتاريخها ،والتحاور مع علماء األبحاث الذين تستضيفهم الجزيرة
حول أحدث دراساتهم للطيور والحيوانات البحرية التي تستوطنها.
+689 40 866 366
www.thebrando.com
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Time + Tide Miavana

للمغامرين فقط

يشكل منتجع تايم آند تايد ميافنا الفاخر في مدغشقر واح ًدا من أبرز
وجهات السفاري المثالية للمغامرين.
لعل أكثر ما يميز المنتجع ،الواقع وسط امتداد احمليط الهندي فوق جزيرة
ميافانا الساحرة بمدغشقر ،هو بيئته التي تزخر بحياة برية غنية بالتنوع الحيوي.
رواجا لقضاء عطلة سفاري
هذه البيئة جعلت املنتجع واح ًدا من أكثر الوجهات
ً
مثالية واالستمتاع باستكشاف معالم طبيعية نادرة.
يوفر املنتجع ملريديه خيارات استجمام وترفيه متنوعة ال تخلو من ترف على
بساطتها .لكن أكثرها تفر ًدا وجماالً هي املغامرات االستكشافية التي تنتظر
املغامرين من محبي الطبيعة والكائنات البرية .يمكن لهؤالء التمتع ،من على منت
الطائرات املروحية الخاصة ،بالجمال اآلسر للمناظر الطبيعية التي تزهو بها
الجزيرة ،ومشاهدة الحيوانات التي تجوب املكان بحرية تامة وتحتمي يف رحابه،
فض ً
ال عن استكشاف الجزر اجملاورة التي تحتضن محميات طبيعية للعديد
من الحيوانات والنباتات النادرة ،بما فيها قرود الليمور طويلة الذيول املهددة
باالنقراض ومجموعة متنوعة من الزواحف امللونة .كما يمكن لهواة املغامرات
التجوال عبر أرجاء الجزيرة سي ًرا على األقدام برفقة املرشدين ،واستكشاف
كنوز املنتجع من املشغوالت الحرفية واآلثار الطبيعية ،ال سيما مجموعة
الفراشات وبقايا الديناصورات ،وحتى املبيت يف العراء تحت السماء املتأللئة
بالنجوم ،وغير ذلك من األنشطة املستوحاة من العيش يف أحضان الطبيعة.
أما أماكن اإلقامة ،فتتوزع على أربع عشرة فيال فاخرة التأثيث تتبعثر على
صمم كل تفصيل يف هذه
طول الشاطئ البكر وتحيطها أشجار النخيل الباسقةُ .
الفسحات بما يعكس طبيعة العيش فوق الجزر ويستلهم معاملها وألوانها ،وبما
يضمن ملريديها تجربة إقامة تجعلهم أقرب إلى الطبيعة.
+230 525 04354
www.timeandtideafrica.com
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