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Spring !

 SIHH
2018

Hello



JAMALOUKI.NET153 152JAMALOUKI.NET

أنِت َمن تّتبع الموضة، َمن تحّب الّلحاق بأحدث الصيحات، َمن تواكب عصر السرعة وكّل 
 Pop-Up ما يمليه من تغّيرات وتبّدالت، حتمًا ستكون عطلتِك المقبلة في أحد فنادق 
آخر...  مكاٍن  إلى  وتنتقل  لتقفل  محّددة،  لفترة  معّينة  أماكن  في  تظهر  التي  المؤّقتة 

احجزي في أحد الفنادق التي اخترناها لِك.  

Pop-Up Hotels
فنادق تتبع خطواتِك...  

عالمي

اإعداد: جووي غ�سطني – �سريين قا�سم

ل من نوعه 
ّ
The Nomad الأو يعترب فندق 

 كما يدّل 
ّ

يف الربتغال، وهو من الطراز البدوي

اأثر   
ّ

اأي ترك  دون  ويختفي  يظهر  ا�سمه،  عليه 

ا ملو�سم 
ّ

له. يظهر الفندق ليوم، اأ�سبوع اأو رب

اأو  ال�ساحل  على  الطبيعة  اأح�سان  بني  كامل 

مة 
ّ
ا اخليم، فهي م�سم

ّ
. اأم

ّ
يف الريف الربتغايل

وجمّهزة لتقّدم اأف�سل جتربة ولتفعيل الطاقة 

املبعوثة من الطبيعة.

The Nomad
PORTUGAL
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الأماكن  اأكرث  بني  من  هو  املكان  هذا 

�سة 
ّ

املخ�س اأ�سرتاليا  يف  �سهرًة  ة 
ّ
الربي

لق�ساء رحلة ا�ستجمام �سمن جمموعة 

�سخرة  على  تطّل  خيمة   16 من 

ة يف Uluru املدرجة 
ّ
Ayers الطبيعي

لِك  يوّفر   .
ّ
العاملي الرتاث  �سمن قائمة 

ة من 
ّ
Longitude 131° اإقامة ع�رصي

 .
ّ

الطراز ال�سحراوي
Terra Glamping

Longitude 131°

BROOKLYN

AUSTRALIA

اأنحاء  جميع  يف  تن�سى  ل  بتجربة  متّتعي 

ات 
ّ
ًة اإْن كنِت من حمب

ّ
الوليات املّتحدة، خا�س

Terra Glamping يقّدم لِك  مات، لأّن 
ّ
املخي

اإقامة  ميكنِك  هنا،  نوعها!  من  فريدة  جتربة 

امل�رصوع  هذا  ا�ست�سافة  خالل  من  حفالت 

ووجبات  ة 
ّ
ترفيهي اأن�سطة  تاأمني  على  القادر 

ة ال�سم�س اأو حتت �سوء القمر.
ّ
ة حتت اأ�سع

ّ
غذائي
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Collective Hudson Valley
NEW YORK

واحلياة  الطبيعة  ات 
ّ
حمب من  كنِت  اإْن 

ة 
ّ
ة، عليِك التمّتع بهذه التجربة الفندقي

ّ
الريفي

مزارع  من  واحدة  يف  تقع  التي  ة 
ّ
املو�سمي

 5 من  امل�رصوع  هذا  يتاأّلف  نيويورك.  ولية 

ة لنقل 
ّ
زة بو�سائل الراحة ال�رصوري

ّ
خيم جمه

الطلق  الهواء  يف  جتربة  اأف�سل  اإىل  ال�سيوف 

خاّلبة  ة 
ّ
طبيعي مناظر  حتيطه  مكان  و�سط 

اأن  ار 
ّ
للزو ميكن  كما   ،Liberty Farms يف 

جتربة  اإىل  اإ�سافًة  املنطقة.  مزارع  يق�سدوا 

مة.
ّ
الأن�سطة املقامة واخلدمات املقد

عالمي

�سفر  وكالة  اأطلقتها  التي   Blink خدمة 

على  قادرة  لندن  يف   Black Tomato
 مكان يف 

ّ
ت�سييد الفندق الذي تختارين يف اأي

اخلدمة  هذه  ة. 
ّ
ا�ستثنائي عطلة  لق�ساء  العامل 

قد  موؤّقتة  اإقامة  بتاأمني  تق�سي  ة 
ّ
ال�سخ�سي

النقل  تكاليف  ت�سمل  وقد  جنوم،   5 اإىل  ت�سل 

من واإىل املكان، املاأكولت وجمموعة اأن�سطة 

اخلدمة  هذه  طلب  ميكن  بالرحلة.  لال�ستمتاع 

قبل 3 اإىل 5 اأ�سهر من تاريخ الرحلة. 

Blink
LONDON
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