
أفضل خمس وجهات يمن زيارتها عل متن طائرة خاصة

 

بعض من أجمل المناطق المذهلة ف العالم ال يمن رؤيتها من األرض، ولن بإمانك التمتع بها من عل متن طائرة خاصة! وهذا
هو السبب ف أن فرة استئجار طائرة خاصة قد تون وسيلة رائعة لالستمتاع ببعض الرفاهية بشل متفرد. وتمتاز بعض
إيجارات الطائرات الخاصة أيضا بأنها مرنة للغاية بحيث تسمح بتخصيص وقت محدد لمان معين قد يرغب الزبائن ف زيارته.
وهذه فرصة نادرة قليلون من يحصلون عليها. وسيتم سرد بعض من أبرز الوجهات هنا حت تأخذها باالعتبار. ويعرض موقع
Tourism Review ال تُنس استئجار الطائرات بعض األماكن الت جنب مع شركة (تشابمان فريبورن) المتخصصة ف جنبا إل
.عند رؤيتها من عل متن طائرة خاصة

فلوريس، إندونيسيا ‐ بركان كيليموتو

يقع بركان كيليموتو وسط جزيرة فلوريس ف إندونيسيا. وهو معروف جيدا ببحيراته البركانية الثالث الموجودة عل قمته. وتتحول
تلك البحيرات إل ألوان مختلفة بسبب المونات اليميائية الناتجة عن النشاط البركان الامن. ويمن أن تشمل هذه األلوان:
.األسود واألحمر واألزرق واألخضر

وال تزال العناصر الغامضة لهذه البحيرات مشوقة للجيولوجيين. وبالنسبة للشخص العادي، توفر هذه البحيرات مشهد غير معتاد
للمياه الت لم ير أبدا أي مثيل لها. ويمن رؤية هذه البحيرات خالل الرحلة من بانوك إل سيدن. ومع ذلك، فإن معظم شركات
الطيران التجارية تطير عل ارتفاع يعوق رؤية الجمال الحقيق لتلك البحيرات. ومن خالل استئجار طائرة خاصة تصبح هناك
فرصة لرؤيتها من عل ارتفاع منخفض. وتعن التغييرات ف اللون أيضا أنك إذا شاهدت المان أكثر من مرة، فإنك ستحصل
!عل تجربة مختلفة بالنسبة لك ف كل مرة

جنوب آسيا ‐ جبال الهيمااليا

ل عادل ما سوف تراه بنفسك عندما تحلق فوقها فن هذا ال ينقل بشالصور، ول ن رؤية سحر جبال الهيمااليا فغالبا ما يم
ل جيد للغاية فبيرة. هذه السالسل الجبلية معروفة بشطائرة خاصة. فهذا سيسمح لك بمشاهدة السالسل الجبلية ورؤية القمم ال
.جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد لن تشعر بخيبة أمل حين تراهم. وهناك أكثر من 100 قمة يزيد ارتفاعها عن 23000 قدم

وهناك العديد من مسارات الطيران المعتمدة الت تمر خالل جبال الهيمااليا. وتتضمن هذه المسارات رحالت جوية تجارية
ورحالت لطائرات خاصة. وعادةً ما تظهر تلك الجبال خالل الرحالت الت تمر عبر آسيا. وقد تم عقد شراكة مع مملة بوتان بهدف
.ضمان إمانية أخذ الطائرات الخاصة لركابها لرؤية هذه الجبال الخالبة



أستراليا ‐ أرخبيل القرصان ف خليج تالبوت

الجزء الغرب من أستراليا رائع، ويقدم بعض المشاهد الجوية المذهلة. ويمن رؤية نطاقات المد والجزر المذهلة ألجزاء من
أرخبيل القرصان. تخيل رؤية شالالت أفقية تتدفق عبر سطح الماء! هذا النوع من الشالالت ينش موجات مد جزر تتحرك بسرعة
خالل المساحات الضيقة الموجودة بين مختلف الجزر. وحت عند رؤية ذلك بعينيك المجردتين، ستجد أنه ال يزال من الصعب
.تصديق ما هو موجود أمامك

ويقع هذا المان ف خليج تالبوت، والمنطقة بأكملها رائعة عند رؤيتها من الجو. ويمن أيضا االتفاق بأن تأخذك الطائرة
المستأجرة إل علو منخفض حيث يمنك االستمتاع بالمشهد عن قرب أكثر. وهذا المشهد يمن رؤيته إذا كنت مسافراً بالطائرة
.من سنغافورة إل سيدن أو العس بالعس

دب، اإلمارات العربية المتحدة ‐ جزيرة النخلة جميرا

عل الرغم من أن جزيرة النخلة جميرا ف دب ه من صنع اإلنسان، فإنها مع ذلك تمتاز بمظهرها المذهل. وكانت هذه الجزيرة قد
تم إنشاؤها باستخدام (94 مليون متر معب) من الرمال و(7 ماليين طن) من الصخور! هذه المنطقة رائعة جدا عند رؤيتها من
سطح األرض، ولنها ستون مذهلة للغاية عند رؤيتها من الجو. وذلك حيث سيمن رؤية حجمها الل فضال عن أجزائها
.المتناسقة بشل كامل

هاواي ‐ جزيرة كاواي

أقدم ورابع أكبر جزر هاواي ه جزيرة كاواي. وغالبا ما يشار إليها باسم جزيرة الحدائق نظرا لجمالها الطبيع المنتشر ف كل
أنحائها. كما أنها أيضا واحدة من أكثر األماكن عل وجه األرض الت تسقط عليها األمطار سنويا. وهناك مناظر مهيبة للشالالت
والوديان الخالبة. وهناك أيضاً منحدرات تونت بفعل البراكين. وهناك الثير من أوراق األشجار الخضراء، باإلضافة إل مياه
الشواط الدافئة ورمالها الخالبة؟ ومن خالل استئجار طائرة شخصية عل جزيرة كاواي ستستمتع بتجربة لن يحظ كثير من
.الناس بفرصة االستمتاع بها
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