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TUNISAIR NON DESTINÉ À LA VENTE



سياحةسيــاحة

72 العدد 16 • أفريل 2017

أو   - الصولجان  برياضة  ُمولَِعنَي 
الغولف - استمِتعوا .. طيبوا مقاما.. 
قليلة هي عادًة فُرُص االستمتاع 
باملش مبُحاذاة شاطئ البحر... يف 
الغابة... بني الكثبان الرمليّة.... لكن كّل ذلك يصبح 
ُمتاًحا لكم متاما يوم أن تَطَأَ أقدامهم أرَض طرََبْقَة، 
 Cigale - وينتهي ِبُكْم املطاف إىل غولف طربقة
Tabarka Golf - ... املكان خالّب بحّق، هو واسطة 
العقد.. يذكِّرَُك بأفضل ِوْجهات الغولف يف العامل، عىل 
ابِة  الُجرِف يف الربتغال -l’Algarve -  و»بيبل  ِغرار بوَّ
بيتش«- Pebble beach  - يف كاليفورنيا... وملعب 

» لينكس« - LINKS - يف سكتالندا... 

امللعب يتَكّون من 18 حفرة، ويشتمل عىل ميدان 
للتدريب ميتّد عىل 112 هكتارا ... هنا يف طربقة 
الساحرة، يجد أكرب املولعني برياضة الغولف ضالتهم. 

َوَسَط أشجار الصنوبر والكينا والسنديان، رُِسَمْت 
سبٌْع من الُحَفِر الثامين عرشة بني كثبان الرمل عىل 
الشاطئ الجميل...يبدو لك غولف  طربقة ماثال مبحاذاة 
شاطئ البحر، بحْفراته السبع، وتلك مواصفات قلَّاَم 
تجدها مجتمعة يف مالعب الصولجان يف العامل. يتَِّخُذ 
البحُر هنا شْكَل ِخلْجاٍن صغرية وهضاب وجداول 
وُصخور.  ملسار الغولف ) 72 -  306 6 مرتا ( مميّزات 
وخصائص تغري هواة هذه الرياضة. فهو يرتكب 

من َمْرٍج بديع - T1 - ومساحات محاذية للبحر،  
مفروشة بالعشب الطبيعي الذي ال يتأثر بسهولة 
باملناخ املتوسطي. وقد أعيد بْذُر كلًّ ميادين اللعب 
بالكامل، وأدخلت تحسينات إضافيٌَّة عىل أوسع نطاق 
شملت البحريات الثالث وكذلك مسالك العربات 
الصغرية التي تستعمل عادة يف مالعب الغولف. كام 
شملت التحسينات نظام رصف املياه بحيث أصبح 
نظاما رقميا معلوماتيا يخضع متاما لكل املواصفات 
العاملية. فهو يساعد عىل التحكم يف َريِّ املسار بشكل 
متَّسق ومتوازن وذيكٍّ. أما امليدان املخّصص للتدريب، 
فقد ُجهَِّز بعائق ضخم - Bunker - وملعب للتدريب  
)500 مرت مربع( - Putting Green - و آخر )150 

من بيــــن الوجهــات اℿولى في العـــــالم

مرتا مربعا( للتدرّب عىل استعامل كرة الصولجان 
 Chipping  - املناسبة  الحفرة  صوب  وتوجيهها 
green - وبذلك متَّْت تهيئُة كل الظروف املناسبة 
التي تساعد هواة رياضة الغولف عىل مزيد حذق 
اللعبة والتحضري للمشاركة يف مختلف املنافسات 

والتظاهرات. 

سعادة رائقة

َن مسار الغولف يف سنة 1992 قبل أن يِتمَّ تجديُدُه  ُدشِّ
بالكامل يف سنة 2016. وهو يشتمل عىل ناٍد من أعىل 
طراز، أقيم عىل مرتفع. ويِطلُّ عىل فضاء بانورامي 
ميتد مُيْنًة ويرُْسة ويِف كل االتجاهات. النادي عبارة 
عن بناية خامسية األضالع وهو، مبختلف أشكاله 
الهندسية البديعة، يتجانس مع الطابع املعامري العام 
املحيّل، سقفه املائل إىل ناحية مسار الغولف تنبثق 
منه فُرُجاٌت تنبعث منها خيوط ضوئية متشابكة 

تضفي عىل املكان بهجة وجامال وإرشاقا. 

املشهد داخل النادي يف منتهى الروعة.. صالونات 
فسيحة األرجاء.. فضاءات للراحة والتسلية .. حجرات 
مالبس .. مستودعات للُمِعّدات واألجهزة التقنية.. 
قاعات اجتامع.. ومغازات...  هنالك تناغم تام، بل 
من  وأُبََّهته  املكان  فخامة  بني  كامال،  انصهارا  قل 

جهة، وسخاء الطبيعة وعظمتها من جهة أخرى.

َحوِّْل ِوْجَهتََك إىل Cigale Tabarka Golf وستلقى 
ما ينال إعجابك ويأرس لُبََّك.. هنا ترتاح النفوس، 

وتطيب الخواطر.. فأهال وسهال.

La Cigale Tabarka Golf 

أَيا

reservation@lacigaletabarka.com
www.lacigaletabarkagolf.com
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