
مسابقة اختيار القراء: أفضل الوجهات السياحية للمملة
المتحدة

وفقا لمسابقة التلغراف ترافل 2012، تم اختيار كيب تاون من قبل القراء كمدينة مفضلة
من جميع أنحاء العالم، وتم التصويت عل نيوزيلندا كأفضل بلد من جميع أنحاء العالم.
وقد تم اختيار هاتين الوجهتين بالنظر إل الواجهة البحرية، والمأكوالت، والمناخ. وقد
شمل استطالع التلغراف أكثر من 17000 قارئ مختلف عن الشركات ووجهات السفر
.المفضلة لديه، وقد أعلنت الصحيفة البريطانية المسابقة مؤخراً

وقد فازت إيطاليا للعام الثان عل التوال كأفضل بلد أوروب. وجاءت أيسلندا ف المرتبة الثانية، والفضل يعود لرخص الرحالت
الجوية بين تلك الدولة والمملة المتحدة من خالل شركة الطيران الرخيصة إيزي جيت. وحملت النرويج المفاجأة البرى بأن
.حلت ف المركز الثالث، بينما فرنسا لم تن ضمن الفائزين للمرة األول منذ بدء المسابقة قبل 15 عاما

جزر المالديف وجنوب أفريقيا عل التوال تم التصويت لهما كأفضل بلدين ف العالم بعد مجء نيوزيلندا ف المركز األول. ولم
ين هناك تغير كبير بخصوص المدينة المفضلة عل مستوى العالم. فانت كيب تاون، الت فازت هذا العام، ه الوصيفة بالعام
.الماض. وجاءت ف المرتبة الثانية فانوفر، والفائزة ف العام الماض، نيويورك، جاءت ف المركز الثالث

ة المتحدة، ويورك وباث جاءتا فمستوى الممل فازت بجائزة أفضل مدينة عل كانت بمركز الوصيف العام الماض إدنبرة، الت
المرتبتين الثانية والثالثة. ولندن لم تنجح ف التصنيف، برغم أنها المدينة الت استضافت دورة األلعاب األولمبية والت كان لديها
أكبر عدد من األصوات ف العام الماض. وأدل المصوتون أيضاً بآرائهم حول شركة السفر المفضلة عل أساس 16 فئة مختلفة،
.مثل الفاءة والخدمة والقيمة

صحيفة بريطانية أخرى ه الغارديان نشرت نسختها الخاصة من مسابقة السفر للقراء. واستندت النتائج عل 20 فئة بما ف ذلك
أفضل بلد أوروب، وأفضل مدينة ف المملة المتحدة، وأفضل فندق ف المملة المتحدة. اختار القراء بعض الوجهات الفائزة،
.ومن ثم اختار محررو الغارديان البقية

وذكرت الغارديان إدنبرة، وباث، ويورك ف هذا الترتيب كأفضل المدن ف المملة المتحدة. واختار القراء طوكيو كوجهة السفر
.المفضلة لديهم ف الخارج. وسان فرانسيسو جاءت ف المرتبة الثانية، وإشبيلية بإسبانيا جاءت ف المركز الثالث
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