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رحالت عيد الفطر ...

ما بين انطاليا  ،شرم
الشيخ وتأجيل " الرحلة " للعطلة
الصيفية للمدارس
مع انتهاء شهر رمضان الفضيل ،وحلول عيد الفطر السعيد ،يتوافد العديد من ابناء الناصرة
والوسط العربي الى مكاتب السياحة في البالد ،من اجل حجز الرحالت االستجمامية لعطلة عيد
الفطر السعيد  ...ويستغل الكثيرون هذه العطلة من اجل اصطحاب عائالتهم الى
خارج البالد المضاء عطلة العيد  ،فيما برزت أنطاليا التركية كموقع مختار من الكثيرين في
السنوات األخيرة لقضاء عطلة العيد  ،لكن ما هي الوجهات السياحية لهذا العام ؟  ...صحيفة
بانوراما التقت بوكالء سياحة من منطقة الناصرة والبطوف ،وسألتهم عن مدى االقبال على
احلجوزات لرحالت العيد  ،واألسباب التي أدت الى تراجع االقبال هذا العام ...
| ت �ق��ري��ر  :ع �ل��ي م �غ��رب��ي وع �ل�اء ب ��دارن ��ة م��راس �ل��ي ص�ح�ي�ف��ة ب��ان��ورام��ا |

" ارتفاع اسعار السياحة في انطاليا وتركيا"
ه ��ذا ه��و أح �م��د ن�ص��ر ال��دي��ن ص��اح��ب م�ك�ت��ب "ال�ش�ي�م��اء"
للسياحة ف��ي م��دي�ن��ة ال �ن��اص��رة ،ال ��ذي ي �ق��ول " أن وض��ع
احل�ج��وزات لرحالت العيد ه��ذا العام يختلف عن ما سبقه
من اع��وام  ،وذل��ك نظرا ً لثالثة عوامل نعيشها في بالدنا،
وهي العامل االقتصادي الصعب  ،وقرب بدء عطلة الصيف
لطالب املدارس ،وارتفاع اسعار السياحة في انطاليا وتركيا
بشكل عام ".
واضاف نصر الدين  ":لقد أصبحت الواجهة االولى واالكثر
اقباالً في هذا العيد هي شرم الشيخ  ،حيث ان العائالت تفضل
الذهاب الى شرم الشيخ بسبب األسعار املقبولة التي تالئم
اجلميع ،وجند االقبال االكبر على السفر أيام العيد من قبل
الشباب العاملني وغير املتزوجني  .السفر ال��ى انطاليا هذا
العيد محدود للغاية  ،حيث تبلغ تكلفة الرحلة لزوج وطفلني
الى شرم الشيخ ما بني  4000شيقل حتى  5000شيقل  ،اما
تكلفة رحلة الى انطاليا في العيد تبلغ ما بني  15الف شيقل
حتى  20ال��ف شيقل ل��زوج وطفلني  ،وه��ذا ف��رق ج��دا كبير
بالنسبة لرب االسرة ".
ومضى نصر الدين يقول  " :هناك اختالف كبير وملحوظ
بني احل�ج��وزات ه��ذا العام والعام املاضي  ،حتى ان معظم
شركات السياحة تالحظ ه��ذا االم��ر  .االق�ب��ال محدود هذا
العيد  ،واعتقد ان عطلة طالب امل��دارس هي عامل ذو تأثير
كبير على ان�خ�ف��اض الطلب على السفر ف��ي العيد  ،اذ ان
الكثيرين ممن ينوون السفر قرروا تأجيل سفرهم الى عطلة
الصيف حيث هنالك متسع أكبر من الوقت ومجال أوسع".
واسترسل نصر الدين يقول  " :أعتقد ان االسعار بعد انتهاء
عيد الفطر السعيد وحتى مع دخول عطلة الصيف ستكون
أقل مما نشهده اليوم  ،وكذلك االمر في فترة عيد االضحى
املبارك  ،لكن في شهر اب املقبل ستبقى اسعار الرحالت
النطاليا ولتركيا عموما في ارتفاع  ،لكن ليس كاسعار فترة
عيد الفطر السعيد" .وحول االوضاع السياسية وتأثيرها
على السياحة ،قال احمد نصر الدين  " :االوضاع السياسية
ليس لها أي تأثير ،هناك بعض االشخاص الذين يخافون
بسبب التحذيرات بعدم السفر الى تركيا  ،اما بخصوص
طابا وش��رم الشيخ فاحلياة هناك آمنة ج��دا ً وال يوجد أي
تخوف  ،وال يوجد أي خطر فمنطقة شمال سيناء تبعد عن
جنوبها نحو  800كيلو واحلكومة املصرية قامت بالقضاء
على ك��ل اش�ك��ال العنف ف��ي شبه ج��زي��رة سيناء" .ونصح
وكيل السياحة نصر الدين املستجمني قائال" :انصح
ال�ع��ائ�لات ال�ت��ي ت��ري��د السفر ب��اس�ع��ار مقبولة التوجه
ال��ى ش��رم ال�ش�ي��خ  ،ف�ه�ن��اك ف �ن��ادق مب�س�ت��وي��ات عالية
ج��دا ً ونوعية الطعام وج��ودت��ه اصبحت أفضل  ،وفقا ً
لتوصيات وزارة السياحة املصرية  ،واخ �ي��را ً امتنى
للجميع عيد فطر سعيد وكل عام وانتم بالف خير" .

في عطلة عيد الفطر القريب اقل من باقي السنوات  ،وذلك
بسبب أن عطلة العيد هذا العام قصيرة جدا  ،وتتزامن مع
فترة امتحانات في املدارس  ،ومع ذلك فان هناك اقباال  ،لكنه
قليل مقارنة مع سنوات ماضية ".
ويقول نصار أن " األم��اك��ن األكثر طلبا خ�لال فترة العيد
القريب هي انطاليا  ،إسطنبول وشرم الشيخ باإلضافة الى
ايالت والبحر امليت  ،واختيار الزبون للمنطقة التي ينوي
السفر اليها ال يتعلق بالوضع امل��ادي عموما  ،لكن املعيار
األس��اس��ي ه��و ال�ه��دف م��ن وراء الرحلة  ،حيث ان الزبون
الذي يبحث عن املشتريات فغالبا ما يقصد إسطنبول  ،اما
الباحثني عن النقاهة فيقصدون انطاليا او شرم الشيخ ".
هل هنالك طلب على رحالت للدول العربية كمصر واألردن ؟
م��وس��ى ن�ص��ار  " :هنالك طلب لكنه قليل ج��دا  ،فالطلب
ع�ل��ى ال�س�ف��ر ل�ع�م��ان ق�ل�ي��ل ج ��دا بينما ال�ط�ل��ب ع�ل��ى العقبة
كبير  ،ك��ذل��ك االم��ر بالنسبة للقاهرة وش��رم الشيخ " .
ما هو معدل أيام الرحالت ؟
موسى نصار  " :في عطلة العيد املعدل يتراوح بني  3ليال
الى  4ليال ،وذلك بسبب ضيق الوقت في فترة العيد  ،إضافة
الى ان شهر رمضان ينهك العائالت العربية اقتصاديا ".
ما مدى تأثير توتر العالقات اإلسرائيلية التركية على
السفر الى إسطنبول وانطاليا ؟
موسى نصار  " :هذا التوتر ال يؤثر على السياحة الى تركيا
ل��دى الوسط العربي  ،امن��ا يؤثر على السياحة ل��دى الوسط
اليهودي  .العالقات التجارية بني إسرائيل وتركيا على افضل
م��ا ي�ك��ون ،بغض النظر ع��ن امل�ن��اوش��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ،والتي
اصفها بسياسة "عض األصابع"  .ستبقى تركيا األكثر طلبا
للسائح العربي النها تالئمه من حيث االكل واملشتريات ،ومن
الناحية االجتماعية والثقافية وباقي النواحي ".
حدثنا عن األسعار في عطلة العيد !
موسى نصار  " :ليس بوسعي ان اق��دم نبذة عن أسعار،
فاالمر متعلق بعدة عوامل  ،منها  :مستوى الفندق  ،عدد
الليالي  ،ون��وع اخلدمة ان كانت شاملة أو غير ذل��ك  .كل
انسان يستطيع ان يسافر الي مكان وبحسب قدراته املالية،
فصاحب القدرات الكبيرة يبحث عن افخم الفنادق  ،بينما
يبحث صاحب القدرات املالية املتواضعة عن ارخص الفنادق،
لكن اذا ما حتدثنا بشكل عام فان رحلة الى إسطنبول في
فترة العيد تكلف ما بني  400دوالر الى  500دوالر للفرد ،
بينما تكلفة السفر الى انطاليا قد تكلف  700دوالر الى 800
دوالر للفرد  ،بينما األسعار لشرم الشيخ تعد االرخص فقد

"تراجع باالقبال على السفر بالعيد
مقارنة مع سنوات سابقة"
من جانبه  ،يقول موسى نصار  ،مدير مكتب " بي
سي ت��ورز " في عرابة أن " االق�ب��ال على الرحالت

احمد نصر الدين

حسني خليل

تكلف رحلة الى شرم الشيخ لعائلة ملدة  7أيام الى  8أيام ما
بني  4االف شيقل و  5االف شيقل فقط " .

"إجازة العيد غيركافية للسفر"

"الناس يفضلون تأجيل
سفرهم للعطلة الصيفية"

حسني خليل ،م��دي��ر مكتب "ج ��وال ت ��ورز" ف��ي سخنني،
من جانبه  ،يقول يوسف احلاج مدير شبكة " دانيا تورز
يوافق سابقيه في حديثهم ويقول أن " االقبال على السفر
للسياحة والسفر " أن��ه " ليست هنالك نسبة حجوزات
في عطلة عيد الفطر ليس في أفضل أحواله  ،الن عدد أيام
كبيرة في عطلة عيد الفطر واألس�ب��اب واضحة ج��دا ،ومن
العيد قليل ويتزامن مع نهاية األسبوع ،لذلك فان االجازة
أهمها تزامن العيد مع عطلة نهاية األسبوع  ،ولهذا ستكون
سوف تكون  3أيام فقط  ،وهي غير كافية ملعظم العائالت
عطلة العيد قصيرة ج��دا  ،وتأتي ه��ذه العطلة خ�لال العام
التي لديها التزامات واوالد ال زالوا يدرسون في املدرسة ".
ال��دراس��ي وخ�ل�ال ف�ت��رة امتحانات " ب�ج��روت "  ،إضافة
وحول أكثر االماكن طلبا قال خليل " :هنالك اقبال كبير على
السفر إلسطنبول ومرمريس في مثل هذا الوقت من السنة".
الى ان عطلة العيد قريبة جدا من العطلة الصيفية  ،فالناس
وعن الطلب على السفر لألردن ومصر  ،قال حسني خليل:
يفضلون تأجيل سفرتهم لفترة العطلة الصيفية  ،حيث
"االق �ب��ال على السفر ل�ل��دول العربية مثل مصر واألردن
األسعار ارخص والوقت متاح لقضاء عدة أيام " .
قليل جدا في اآلونة األخيرة  ،على ما يبدو بسبب األسعار
أي األماكن اكثر طلبا في عطلة العيد ؟
املرتفعة في األردن مقارنة مع األسعار مع باقي دول " .
يوسف احل��اج " :بسبب قصر عطلة العيد جند ان منطقة
م��ا ه��و امل�ع�ي��ار األس��اس��ي ال��ذي يختار ال��زب��ون وجهته
السياحية مبوجبه ؟
الشرم اكثر طلبا واقباال من غيرها  ،كذلك االم��ر بالنسبة
وراء
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حسني خليل " :
النطاليا  ،ام��ا بالنسبة ملنطقة مرمريس التي كانت األكثر
عام
بشكل
وجهته
تكون
بالنقاهة
يرغب
كان
السفر ،ف��اذا
اقباال خالل شهر نيسان املاضي  ،فهي األقل طلبا في مثل
انطاليا او شرم الشيخ  ،اما اذا كان يرغب بالتسوق فيذهب
هذا الوقت من العام ".
الى إسطنبول ".
ما مدى تأثر احلركة السياحية بتوتر العالقات اإلسرائيلية التركية ؟
ما مدى تاثير توتر العالقات اإلسرائيلية التركية على
يوسف احلاج  " :توتر العالقات التركية اإلسرائيلية ال يؤثر
احلركة السياحية بني البلدين ؟
حسني خليل  " :ال اعتقد ان هنالك أي تأثير لتوتر العالقات
على احلركة السياحية ،خصوصا في املجتمع العربي  ،وان
اإلسرائيلية التركية على احلركة السياحية ،خصوصا عند
حدث بعض التأثر فان ذاكرة الناس قصيرة جدا وسرعان
السائح العربي  ،فالعالقات في مد وجزر منذ  8سنوات ،
ما تعود احلركة السياحية لسابق عهدها ".
وعلى مدار هذه السنوات ظلت احلركة السياحية الى تركيا
ما مدى االقبال على السفر للدول العربية ؟
مزدهرة وفي اوجها ".
يوسف احلاج  " :بالنسبة لالردن فقد كانت النتائج عكس
حدثنا عن أسعار الرحالت في عطلة العيد !
حسني خليل":األسعار غير ثابتة وتتعلق بعدة عوامل،
التوقعات  ،حيث نشهد طلبا كبيرا عليها في اآلونة األخيرة ،
فعلى سبيل املثال ،رحلة الى مرمريس كلفت مجموعة
على ما يبدو بسبب قصر العطلة وقرب األردن من إسرائيل،
معينة  400الى  500دوالر  ،بينما كلفت نفس الرحلة
اما مصر فاالقبال عادي جدا ".
ملجموعة اخ��رى  700ال��ى  800دوالر  .االم��ر يتعلق
حدثنا عن األسعار ؟
مبستوى الفندق وعوامل أخرى  .في هذه األيام نقوم
يوسف احلاج " :ال شك ان أسعار الرحالت لشرم الشيخ
بتخصيص حملة لرحلة على ط��راب��زون وإسطنبول
هي االرخص  ،فرحلة مدتها  4ليال الى  5ليال في فندق 5
ملدة  8أيام  ،تكلفتها  1000دوالر للشخص  ،بينما في
أماكن أخرى تكلف  1150دوالر على األقل ".
جنوم تكلف  2000شيقل الى  2500شيقل  ،وهي أسعار
متدنية جدا  ،ورحلة مماثلة الى انطاليا قد تكلف ما
يزيد عن  8000شيقل ".
ب� ��أي ع ��وام ��ل ت�ت�ع�ل��ق أس� �ع ��ار ال ��رح�ل�ات ال��ى
انطاليا؟
يوسف احلاج  " :منطقة انطاليا من اكثر األماكن
السياحية طلبا في العالم  ،ونحن لسنا السوق
الوحيد الذي يزود فنادق انطاليا بالنزالء  .حتى
االتراك يقصدون منطقة انطاليا في فترة األعياد
 ،لذلك فان غالء أسعار الرحالت في فترة العيد
ال يتعلق بالسوق السياحية احمللية او مبدى اقبال
املسافرين من مجتمعنا العربي " .
يوسف احلاج
موسى نصار

