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Kasbah Du toubKal, atlas 
mountains, morocco 

Dubbed as ‘morocco’s premier mountain 
Retreat’, this renovated kasbah sits proud 
and strong in the stony arms of its geological 
brothers, the Atlas mountains. Sustainably-
run, beautifully furnished and totally 
secluded, this boutique hotel sourced all 
its materials locally and employs only local 
Berbers with an intimate knowledge of the 
landscape. This information comes in useful 
on the two-day treks led by the hotel high-
up into the mountain passes, where the 
more adventurous traveller will stay over 
in a traditional rustic lodge. For those who 
prefer to admire the dramatic landscape 
without getting sweaty, the hotel provides 
chill-out areas in the form of carpeted 
verandahs – perfect for photography, 
mediation or reading.

http://www.kasbahdutoubkal.com/

$200 - $320 

per room, 

per night

تتراوح أسعار 

اإلقامة ما بين 

200 إلى 320 

دوالر أمريكّي 

لكّل غرفٍة في 

اللّيلة الواحدة.

 قصبة توبقال، 
جبال أطلس - المغرب

في  البارونات  ألحد  الّصيفّي  المنزل 
"قصبة  فندق  إلى  تحّول  المغرب، 
اإلقامة  أماكن  أفضل  من  يعّد  توبقال"، 
هذا  وكسب  المغربّية.  المملكة  لزّوار 
الّساحر  موقعه  بسبب  شهرته  الفندق 
الّسفوح  على  يحتّله  ،الذي  والمنعزل 
وهي  توبقال.  لقّمة  الخّلابة  الّصخريّة 
أطلس،  جبال  سالسل  بين  قمة  أعلى 
شمال  "سطح  إسم  عليها  ويطلق 
أفريقيا ". وتعتبر هذه القمة األعلى على 
المستوى العربي، وثاني أعلى قمة في 

قارة أفريقيا .
تحويل  رافقت  جّداً  الفتٌة  إضافاٌت 
تصميمه  أعيد  إذ  راٍق،  فندٍق  إلى  المنزل 
بربريٍّة  وخبراٍت  مواٍد  على  باالعتماد 
أثاثه  خالل  من  جلّيًا  يظهر  كما  أصيلٍة، 
الخبرات  وهذه  الّطابع.  المحلّي  الفاخر 
الفندق،  مرافق  سير  على  اإلشراف  دائمة 
مؤّلٍف  بالكامل  محليٍّ  عمٍل  طاقم  مع 
يعرفون  الذين  البربر  من  موّظفين  من 
بدّقٍة  المجاورة  المنطقة  من  رقعٍة  كّل 

بالغٍة.
قصوى  أهمّيٍة  ذات  الميزة  هذه 
تأخذك  التي  األسطوريّة  الرّحالت  في 
الجبال  قمة  إلى  الجبلّية  الممرّات  عبر 

المحيطة بالفندق .
المغامرة،  عّشاق  من  كنت  إذا 
المثالّي  الّنشاط  الرّحالت  هذه  ستكون 
إلمضاء عطلتك مع توافر بيوت الّضيافة 
في  تجتازها  نقاٍط  عّدة  في  الّتقليديّة 
يفّضلون  مّمن  كنت  إن  أّما  رحلتك. 
الّطبيعّية  بالمشاهد  بالّتمّتع  االكتفاء 
الكثير  تبذل  بأن  رغبٍة  دون  من   الخّلابة، 
ببساطٍة  فبإمكانك  المجهود،  من 
فرص  من  الفندق  يوّفره  بما  الّتمّتع 

. استرخاٍء واستجماٍم مثاليٍّ
البهّية  الّشرفات  إحدى  في  هنا 
الفاخر،  المغربي  بالّسجاد  المغّطاة 
متكاساًل  الوقت  بعض  بقضاء  استمتع 

ومرتاحًا من دون أّي إزعاج.
في  استغرق  بهدوء،  استلق   
الّتأمل أو استمتع بقراءٍة هادئٍة.. وال تنس 
في  الفوتوغرافّية  الّصور  بعض  التقاط 

هذه البقعة الممتازة لذلك.

sítioabraão,  
ilha GranDe, brazil 

Tucked away 50 miles due east of the 
cacophonous metropolis of Rio de Janeiro, 
the island of ilha Grande is a tranquil 
getaway with the perfect eco-retreat to 
match. SítioAbraão is comprised of nine 
suites (all with private entrances and en-
suite bathrooms)  spread between two 
buildings – the ‘Sobrado’ and the ‘cabana’ 
– which centre around a communal dining 
and lounge space. catering is provided by 
the local chef, with local produce, which 
is helpful considering you’ll be separated 
from the nearest shop or restaurant by acres 
of thick rainforest. Luckily, Abraãozinho 
beach is only a few footsteps away, a 
seclude sand-cove peppered with cinematic 
palms and azure-crystal waters.

http://www.boutique-homes.com/
vacation-rentals/south-america/brazil/

sitio-abraaozinho-ilha-grande-brazil/
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Each house 

sleeps 10 and 

costs $2250 

per night

كّل منزٍل 

يتّسع لعشرة 

أشخاٍص، 

 2250 ويكلّف 

دوالر أمريكّي 

للّيلة الواحدة.

 سيتيو آبراوو، 
إيليا غرانده - البرازيل

مياًل  خمسين  لمسافة  شرقًا  اتجهت  إذا 
عن مدينة ريو دي جانيرو، جوهرة البرازيل، 
تعد  التي  غرانده  إليا  جزيرة  ستطالعك 
الّطبيعّية  الّسياحة  وجهات  أشهر  من 

عالمياًّ.
الخضراء  الجزيرة  هذه  قلب  في   
 9 من  المؤلف  آبراوو  سيتيو  فندق  يقع 
كل  يتضّمن  لإلقامة،  رئيسّيٍة  أجنحٍة 
به.  خاصًا  سباحٍة  وحمام  مدخاًل  منها 
مبنيين  جانبّي  على  األجنحة  هذه  تتوزّع 
الـ"سوبرادو"  ،هما  للفندق  رئيسيين 
كّلها  الفندق  كتلة  لتحيط  والـ"كابانا" 
للّطعام  مشتركٍة  مركزيٍّة  بفسحٍة 

ومرافق اإلقامة األخرى.
هنا،  ممّيزٌة  نكهٌة  شيٍء  لكّل 
التي  الفريدة  الّطعام  وجبات  السّيما 
، مستخدمًا مكّوناٍت  يقّدمها شيٌف محليٌّ
باختيارك  نفسها.  البيئة  من  طبيعّيٍة 
تاّمٍة  بعزلٍة  ستنعم  فإنّك  المكان،  لهذا 
خارج  مطعٍم  أو  متجرٍ  أقرب  سيكون  إذ 
المنطقة على بعد فّداٍن كامٍل مغطى 

بالغابات المطريّة الكثيفة .
هذه  من  مستثنى  البحر  لكّن 
اوزينهو  أبرا  فشاطئ  طبعًا!  العزلة 
خطواٍت  بضعة  بعد  على  سيكون 
وحسب، ليطالعك كأنّه كادرٌ من مشهٍد 
تتخللها  التي  الّناعمة  برماله  سينمائيٍّ 
الوصول  قبل  الوارفة  الّنخيل  أشجار 

للمياء الزّرقاء الكريستالّية. 
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