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أن تشد الرحال إىل مدينة طربقة يف ع ّز الشتاء ،أن تقيض يف طربقة
عطلة بأسبوع أو حتى خالل أيام نهاية األسبوع ،قد يعتقد البعض
سيغيون رأيهم برسعة
أن هذا مجرد كالم ال صلة له بالواقع ،هؤالء ّ
حينام يبهرهم جامل املوقع ويؤرسهم بهاء املشهد .انبهارهم سيتضاعف بدون
شك إذا ما سنحت لهم فرصة زيارة فندق  La Cigaleاملصنّف يف درجة الفنادق
األهم من
من الطراز العايل والذي يحتوي عىل مركز استحامم مبياه البحر يعترب ّ
حيث فوائده الصحية العظيمة .تتوفر يف فندق ّ La Cigale
كل مواصفات القرص
الفخم ،وهو ينتمي إىل سلسلة فنادق قطر ّية و ُيدار وفق ّ
أدق املقاييس واألمناط
العاملية .يلقى الزائر حسن القبول والوفادةُ .تقدّم له أشهى األطباق ّ
وأرق
كل وافد عىل الفندق يحظى برعاية خاصة وشخصية ّ
املأكوالتّ ...
قل
أن يوجد مثيلها يف الفنادق األخرى ،فيحدث ذلك أجمل الوقع يف
نفسه و ُيق ّوي ثقته يف الفندقة التونسية.
طربقة يف وسط طبيعي فريد ،يف
أقىص شامل البالد ..املدينة فخورة
باسمها الرببري الذي يعني «بالد
الورد الجبيل» أو الخلنج .طربقة
هي عاصمة املرجان ،تقع عىل سفح سلسلة جبال
خمري ..البحر يزخر برثوات املرجان ،هذا الذهب
األحمر اللّامع ينمو وينترش يف أعامق املتوسط
بجوار أصناف كثرية من األسامك وجراد البحر.
الحدود الجزائرية قريبة من هناك ..مدينة عني
دراهم ال تبعد عن طربقة أكرث من  25كيلومرتا،
وبني طربقة وتونس العاصمة مسافة ال تزيد عن

تقع

 150كلم .طريق رسيعة أنجزت مؤخرا تربط بني
العاصمة ومدينة باجة (  100كلم) وسط ضيعات
خرضاء به ّية ومناظر طبيعية خالبة تشدك إليها
فتنسيك عناء السفر .ثم ت ُّغي وجهتك نحو بلدة
نفزة وتبدأ من هناك الرحلة إىل طربقة عىل بعد
 50كلم .وبوسع هواة املناظر الطبيعية الخالبة
أن يح ّولوا وجهتهم عند العودة من طربقة إىل
تونس العاصمة صوب سجنان ومنزل بورقيبة مرورا
من شاطئ الزوارع ومحم ّية إشكل ،قبل سلوك
الطريق الرابطة بني بنزرت وتونس العاصمة..
الجولة رائعة كام ترى .حينام تصـــل إىل فندق
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 La Cigale Tabarkaتحسب أنك نزلت مهادا يطل
عىل البحر األزرق وتلفّه الخرضة لفّا .حينام تقف
قبالة الفندق ،يبدو لك املعامر يف أبهى منظر؛ يف
انسجام تام مع املعامر املحيل .الزخرفة داخل النزل
تتم ّيز بتج ّردها وسالستها وطابعها العرصي...يؤخذ
الزائر حني دخوله الفندق إىل قاعة استقبال سامي
الشخصيات يف الطابق الثاين حيث يجد يف استقباله
مض ّيفات قد تج ّملن وظهرن يف أحسن حلّة ..يبادرنه
بالتحية ويقدمن له كوب شوكوالته ساخنة حينام
يكون الطقس باردا ،باإلضافة إىل مرشوبات أخرى
ومعجنات رقيقة شهية من صنع أمهر الخبازين..
ثم يكتشف الزائر أشياء وأشياء :الغرف املمتدة
األرجاء ،املطلة عىل البحر؛ آلة البيانو؛ املدفأة يف
أحد األركان؛ مجموعة مطاعم تقدم ما ل ّذ وطاب
شهي األطباق؛ املقهي العريب األصيل الذي يذكرك
من ّ
بقصص ألف ليلة وليلة؛ نوادي األطفال؛ القاعات
الرياضية؛ قاعات لعقد املؤمترات ؛ املسابح الداخلية
مبياه البحر؛ الحامم مباء البحر؛ األسطح الفسيحة
قبالة البحر وحول املسبح ...تتجاذبك كل هذه

األشياء العجيبة ...تبهرك..تأخذ مبجامع نفسك..
تتيه يف غمرتها .حينام يكون الطقس صافيا  ،تبدو
لك جزيرة جالطة  la Galiteيف األفق البعيد ،ترى
مالمحها واضحة رغم بعد املسافة  ،فبينها وبني
طربقة مسرية ساعات عرب البحر ..تصادفك يف تجوالك
داخل الفندق معروضات املأكوالت واألطباق من
أعىل طراز وبشتى األلوان واألصناف ..بوسعك أن
تختار ما شئت من هذه األصناف ،كام بوسعك
أن تتق ّيد بقامئة من املأكوالت ..رئيس الطهاة منري
شهي األطباق
يهديك يف الحالتني ما ل ّذ وطاب من ّ
وأجود املأكوالت ..رمبا يستهويك جراد البحر فال
ترىض عنه بديال ،ورمبا ملت إىل طبق السمك الطازج
الذي أخرج من البحر عىل الت ّو.

الـــروح والبـــدن
يقع مركز االستحامم مباء البحر حذاء حديقة النزل
عىل مساحة  2 300مرت مربع .مركز عرصي يحتوي
عىل أرقى التجهيزات ،الحامم التقليدي يبدو هنا

يف مظهر غري مألوف .صممت غرف الحامم الثالثة
والعرشون بحسب طبيعة العالجات التي تكون إما
رطبة وإما جافة وبحسب منط التمسيد...فطرق
التمسيد تختلف من إفريقية ،إىل هندية ،إىل آسيوية،
ولكل طريقة نغامتها املوسيقية الهادئة .هنالك يتفرع
املسلك املايئ إىل م ّمرات تحت األدواش الباردة أو
األدواش الدافئة أو األدواش الحامية ،ثم يصادفك
حوض الجكوزي يف املسبح الكبري ..وينتهي املسلك
املايئ إىل سباق ضد التيار يف املاء البارد ،يعطيك
رش الزكام والسعال طوال
مناعة وقوة ويكفيك ّ
فصل الشتاء .الطاقم العامل يف مركز االستحامم
بفندق  la Cigaleمؤلف من شباب يحسن استقبال
الضيوف ،ماهر كفء إىل أبعد الحدود ،رقيق األنامل،
بشوش ،له قدرة فائقة عىل تعديل أساليب التدليك،
فيداول بني التمسيد واالسرتخاء والتنشيط ،وينتهي
يف كل األحوال إىل إزالة كل ما قد يزعجك ويعكّر
صفو مزاجك  .الرشكة املالكة لفندق La Cigale
بطربقة ،وهي مجموعة «ماجدة» القطرية ،مل ترت ّدد
يف تسخري كل وسائلها وجهدها يف سعيها إلنشاء
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كأفضل ما يكون التأهيل .يوجد عىل مقربة من
النادي مركب ريايض ترتاده فرق كرة القدم يف
إطار تربصات مكثفة تجري يف فضاءات خالبة.
يشتمل املركب عىل أربعة ميادين لكرة القدم
ويتوفر عىل مركز يحتوي عىل حجرات مالبس
وقاعات لبناء األجسام وتقوية البنية ،وأخرى
للتمسيد وأخرى لعقد املؤمترات والندوات،
باإلضافة إىل كثري من املرافق األخرى.

عني دراهم ،عىل مسافة قصرية من طربقة

الفندق .الرئيس املدير العام للمجموعة ،فيكتور
آغـا ،أراد أن ينجز مرشوعا من الطراز العايل .ولقي
من عادل علية ،املدير العام ،ونبيل مقرون ،مدير
االستغالل ،كل تشجيع وعاضداه متاما يف مسعاه.
واآلن وقد أنجز املرشوع ووضع فندق la Cigale
 Tabarkaعىل السكة ،ظهر تح ّد جديد بعد أن
حصلـــت املجمــوعة القطـــرية عىل «دار ن ّوار»
بضاحية ڤمرت ،تح ّد يتمثل يف اإلقدام عىل إنشاء
قطب فندقي استثنايئ يف ضاحية تونس العاصمة.

للمولعني برياضة الغولف
إذا أردت أن تكتشف الفضاءات املحيطة بفندق
 La Cigaleبطربقة فام عليك إال أن تبادر إىل
زيارة ملعب الغولف قرب الفندق ،ملعب ميت ّد

عىل مساحة تزيد عن  100هكتارا  .ميتطي
العبو الغولف سيّارات كهربائية صغرية ويعربون
مسلكا محفوفا باألشجار بحذاء مرتفعات خرضاء
تطل عىل مياه البحر األبيض املتوسط .املنظر
ّ
جميل ،بل يف منتهى الجامل والروعة .املسلك
تتخلله فضاءات جديدة مهيأة لرياضة الغولف
تختلف من حيث عدد املواقع مبعدل ستة
للفضاء الواحد .تتخلل املسلك مواقع جــديدة
ـ  greensـ عىل مساحة تقدر بـ  400مرت
مربع تحميها حواجز ضخمة .يبدو املوقع يف
شكل بســـاط أخرض وتتخلله فضــــاءات
مــائية ،ما يضفي عليه قدرا كبريا من الجامل،
وما يدفع العبي الغولف إىل اإلقبال عىل هذه
املواقع ومامرسة هوايتهم بكل يرس واطمئنان.
وتجري األشغال حثيثة لتهيئة النادي وتأهيله

مسافة قصرية تفصل مدينة طربقة وميناءها
البحري وقصبتها عن مدينة عني دراهم .هنا
وعىل مشارف الشاطىء الجميل يحلو التنزه
وتنتعش النفوس .بوسعكم أن تُولّوا وجهتكم
صوب ملّولة عىل بعد حوايل عرشة كلم من
وسط مدينة طربقة وعىل مقربة من الحدود
الجزائرية .. .املشهد خالّب بحق .واصلوا الرحلة
حتى عني دراهم عىل الطرف اآلخر .الطريق
ملتوية بني أشجار الصنوبر :تخرتق الغابات،
تحاذي الهضاب ...عني دراهم ،املدينة الصغرية
الساحرة ،تبهرك بطابعا املعامري املتميّز ،تأرسك
بصناعاتها التقليــدية ،مبطاعمها الصغرية،
بفنادقها حيث املداىفء التي ال يخبو لها أوار،
وقاعات االستقبال املزدانة عىل النمط األلزايس،
وكؤوس صيادي الخنازير الربية التي تذكرك
مبواكب الصيد ووفرة املصيـــد ...تغمــرك
الطبيعة بفيض سحرها وروعتهـــا من لحظة
مغادرتك تونس العاصمة حتى ساعة وصولك...
مشاهد خالبة يف تونس رمبا ال تخلد عىل بال
الكثريين.

