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في فالي دبي، نحن ندرك مدى أهمية التواصل مع الناس 
واألماكن، فسواء كنت ترغب بلقاء العائلة في بلدك األم 

أو تريد قضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالثقافة أو ببساطة 
تخطط لرحلة عمل في مكان جديد، فإن شبكة وجهاتنا المتنوعة 

ستأخذك حيثما تريد. 

نملك اإلمكانية لربط دبي مع أكثر من مليارين ونصف من 
الناس، لنوفر الفرص لمسافرينا للتمتع بروابط جديدة في 

التجارة والسياحة والسفر.

نفتح لك العالم لتكتشفه.

نصلك 
بالعالم
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أسطولنا

يتّسم أسطولنا المؤّلف من طائرات بوينغ 800-737 
من الجيل التالي بالحداثة والكفاءة، وهو مناسب 

تمامًا لشبكتنا.

سوف يستمّر أسطولنا بالنمو مع استالمنا 
للطائرات التي أعلّنا عن طلبها في معرض دبي 

للطيران عام 2013. وتتأّلف هذه الطلبية من 100 
 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و11 طائرة بوينغ 

 737-800 من الجيل التالي. ستكون فالي دبي 
 أّول شركة طيران في الشرق األوسط تستلم 
 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة وستنطلق 
أولى الرحالت على متن هذه الطائرات خالل 

النصف الثاني من عام 2017.

وستستمر عملّيات تسليم الطائرات حتى نهاية 
عام 2023، األمر الذي سيحافظ على حداثة وكفاءة 

أسطول طائراتنا. وبالتالي، سنتمّكن من توسيع 
شبكتنا بشكل إضافي، وزيادة عدد الرحالت إلى 

المسارات الجوية ذات الكثافة العالية، وخدمة 
المزيد من المدن المتواجدة في البلدان التي تزخر 

بطلبات على رحالت مباشرة إلى دبي.



نحن ملتزمون
 بتقديم تجربة سفر 
أفضل لمسافرينا

12 

مقعدًا في درجة رجال األعمال

162 

مقعدًا في الدرجة السياحية

 12.1 إنشًا
شاشة اللمس في درجة رجال األعمال

 تجربة
فالي دبي

نعم
yes

القنوات الترفيهية متاحة 

بـ 12 لغة

أكثر من

200 فيلمًا

 أكثر من 
1,500 ساعة

 من األفالم والبرامج 
التلفزيونية والموسيقى 

 أكثر من 750 ألبوم 
موسيقى

أكثر من

 120 ساعة من البرامج 
التلفزيونية

 42 إنشًا
المسافة الفاصلة بين مقعد وآخر في درجة رجال األعمال

إنترنت السلكي 
على متن الطائرة

أكثر من

80 ساعة ترفيه لألطفال
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تفضل على متن الطائرة
منذ لحظة صعودك على متن طائرتنا، نحرص على 

توفير كل ما تحتاجه لالسترخاء واالستمتاع بالرحلة.

ابتسامتنا دائمة
يتمّيز طاقمنا متعدد الجنسيات الودود والمدّرب 

تدريبًا عاليًا بالطاقة والشغف لجعل رحلتك ممتعة 
قدر اإلمكان.

تمتع بالراحة
مقصوراتنا مشرقة ورحبة ومقاعدنا مصممة 
بصورة مبتكرة لتحقيق أقصى قدر من الراحة. 

مقترنة بمزايا بوينغ سكاي إنتيريور، بزيادة 
مساحة الخزائن العلوية ونظام اإلضاءة االختياري 

للمساعدة في تقليل إرهاق السفر، هنالك شعور 
حقيقي بالمساحة.
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لك كل الترفيه
 تم تجهيز كل مقعد على متن طائراتنا بشاشة 

لمس عالية الجودة ومجموعة متنوعة مذهلة من 
وسائل الترفيه.

يمكنك االختيار من بين أروع أفالم هوليوود وبوليوود 
واألفالم العالمية، فضاًل عن البرامج التلفزيونية 

الناجحة والموسيقى واأللعاب الترفيهية وآخر األخبار.

المجموعة الواسعة من المحتويات متاحة بأكثر من 12 
لغة، بما فيها اللغات اإلنجليزية والعربية والروسية، 

ولم ننَس مسافرينا األصغر سنًا، هنالك أكثر من 80 
ساعة من الترفيه المخصص لهم.

ابَق على اتصال
 نقوم بتوفير خدمة اإلنترنت الالسلكي تدريجيًا 

على متن أسطولنا حيث يمكنك اآلن شراء باقة إنترنت 
السلكي ودخول شبكة اإلنترنت باستخدام هاتفك أو 

جهازك اللوحي أو جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص 
بك. لقد أصبح التواصل مع األصدقاء أو االطالع على 

آخر نتائج المباريات أو قراءة والرد على رسائل البريد 
اإللكتروني في غاية السهولة.

كما نقدم باقة التلفزيون المباشر أثناء الرحلة لتطلع 
 BBC World News على آخر المستجدات على قناة

والجزيرة والعربية وتتمتع بالبرامج التلفزيونية العربية 
على قناة MBC1 أو باألفالم الوثائقية المذهلة على 

.Discovery قناة
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استمتع 
بالدرجة 

السياحية

نحن ملتزمون بأن نوفر لك المزيد من الوجهات والرحالت، 
ويمكنك التطلع إلى رحلة مريحة وممتعة وبسعر معقول 

في الدرجة السياحية.

كل مقصورة مشرقة ورحبة، كما صممت المقاعد بشكل 
 مبتكر لتوفير مساحة مريحة للقدمين وللمساعدة على 

ضمان رحلة أكثر راحة.

تتوفر مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة التي يمكن 
شراؤها على متن جميع الرحالت، كما أّننا نقدم وجبات 

ساخنة لذيذة على بعض الرحالت المختارة ويمكن شراء هذه 
الوجبات مسبقَا عند الحجز. يمكنك االطالع على التفاصيل 

كاملًة عند الحجز على اإلنترنت أو مركز االتصال أو أحد وكالء 
السفر المحليين.

يمكنك التحكم بشكل كامل بتجربة الترفيه الخاصة بك حيث 
ُجّهز كل مقعد بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس، كما 

 يمكنك الوصول إلى أكثر من 1،500 ساعة من الترفيه مقابل 
سعر بسيط.
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اختبر درجة 
رجال األعمال

تقدم درجة رجال األعمال تجربة سفر أكثر راحة وخصوصية، 
فباإلضافة إلى المقاعد المريحة والواسعة وخيارات الطعام 
المستوحاة من نكهات ومطابخ عالمية أثناء الرحلة، بإمكانك 

االستفادة من خدمة األولوية في المطار، التي توفر مسارًا 
سريعًا إلنهاء إجراءات السفر والتفتيش، باإلضافة إلى فريق 

عمل خاص بدرجة رجال األعمال.

من خالل توفير درجة رجال األعمال عبر أسطولنا تدريجيًا، أصبح 
السفر على درجة رجال األعمال اآلن خيارًا متاحًا على العديد من 
الرحالت إلى معظم الوجهات على شبكتنا، بما فيها الوجهات 

التي لم تتوفر هذه الدرجة إليها من قبل.
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استرِخ في مقعدك
مقاعد درجة رجال األعمال لدينا واسعة ومريحة، مصنوعة 

من جلد إيطالي مع دعامة أسفل ظهر مريحة ومسند قدمين 
قابل للتمديد وإمكانية استلقاء رحبة لتعطيك فرصة مثالية 

للعمل واالسترخاء. وال تنَس شاشة اللمس الشخصية بقياس 
12.1 إنشًا التي تعرض ساعات مجانية من األفالم والبرامج 

التلفزيونية والموسيقى.

 وإذا كنت تود توصيل الكومبيوتر المحمول الشخصي 
بقابس كهربائي والمباشرة بالعمل، فكل مقعد مزّود أيضًا 

بمصدر طاقة خاص.

في المطار
يمكنك االستفادة من وقتك في المطار كمسافر في درجة 
رجال األعمال مع خدمات األولوية التي توفر مسارًا سريعًا 

إلنهاء إجراءات السفر والتفتيش والصعود إلى الطائرة.

في صالتنا الخاصة في المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي، 
وفي صاالت المطارات عبر معظم أنحاء شبكتنا، هنالك مكان 

لالسترخاء واالطالع على البريد اإللكتروني واالستمتاع بالقهوة 
والحلويات أو تناُول وجبة ساخنة قبل الرحلة.

واآلن، ومع توفير بوابة خاصة بمسافري درجة رجال األعمال 
للصعود إلى الطائرة في المبنى رقم 2 في مطار دبي 

الدولي، أصبح السفر في غاية السهولة حيث تنقلك حافلة 
مريحة مباشرة إلى الطائرة. وعند العودة إلى دبي، ستأخذك 

الحافلة المخصصة لدرجة رجال األعمال من الطائرة إلى المبنى.



18

خدمة متفانية
 ستستمتع في درجة رجال األعمال 

بخدمة شخصية وودودة يقّدمها موظف 
 الخدمة الجوية المخّصص لمقصورة 

درجة رجال األعمال.

مائدتك على الطائرة
على متن الرحالت التي تتجاوز 90 دقيقة، 

يمكنك اختيار أشهى األطباق من قائمة 
الطعام المستوحاة من مطابخ عالمية، 

وختامها الحلويات وأنواع مختلفة من القهوة.

نقدم على الرحالت القصيرة مقبالت باردة 
ووجبات خفيفة، إضافة إلى أنواع مختلفة 
من الحلويات الشهية المتاحة عند الطلب 

طوال مدة الرحلة.
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ُيعتبر OPEN، برنامج المكافآت الخاص بنا، سهل االستخدام، حيث 
يمكنك كسب النقاط بسهولة ووضوح. إّن استخدام النقاط ال يقّل 

سهولة عن كسبها. يمكنك كسب نقاط المكافآت في كل رحلة جوية 
ومع شركائنا، ومن ثم استخدام هذه النقاط لتسديد ثمن الرحالت 
الجوية األخرى، والترقيات، وأي إضافات إختيارية ألي رحلة في أي 

يوم وإلى أي وجهة.

openrewards.flydubai.com انضم اليوم عبر

هل تود اكتشاف

برنامج مكافآت
بمفهوم جديد؟



إليك عطالت من فالي دبي، البوابة اإللكترونية الجديدة التي 
تعطيك حرية اختيار عطلك من حيث مواعيد الرحالت والفنادق 
والتجارب التي ترغب في خوضها. بإمكانك بكّل سهولة اختيار 

 وجهتك ورحالتك المفّضلة وانتقاء ما يحلو لك من بين باقة 
 واسعة من الفنادق الفاخرة. ال داعي للقلق، ففيض الخيارات 

التي نوّفرها تناسب جميع الميزانيات.

اختر باقة عطلتك الخاصة وأضف ما يحلو لك من تجارب مثل 
جوالت في المدينة ورحالت بحرية وسفاري في األدغال 

ورحالت جبلية. وال شك في أن الباقة المتنّوعة من التجارب 
المتوّفرة سترضي أذواق الجميع، من عّشاق الطبيعة إلى 

الباحثين عن الراحة وأكثر من ذلك. 

مع إطالق بوابة عطالت من فالي دبي في القريب العاجل، 
ستحصل على عطلة أحالمك بنقرة واحدة فقط. 

عطالت
من فالي دبي

22



24

هنالك عالم من الفرص على عتبة بابك، وتجعل شبكتنا 
المتنوعة التواصل مع ثقافات مختلفة أمرًا في غاية السهولة. 
اكتشف العمارة القديمة، وتذوق أشهى المأكوالت اإلقليمية 

واستكشف مدنًا ساحرًة على بعد رحلة جوية قصيرة فقط.

استكشاف 
دائم



زنجبار

كييف
براتيسالفا

براغ

دار السالم

تيفات
سراييفو

26
تباين في األلوان

مجموعة من الثقافات المتباينة والمناخات والمدن تنتظرك 
على بعد أكثر من خمس ساعات. أبعد ما نطير إليه انطالقًا من 

دبي يأخذنا إلى أوروبا وتايالند وأفريقيا، مفتتحين عالمًا من 
الفرص الواعدة.

دبي

زنجبار

بانكوك

تيفات

على بعد أكثر من 5 
ساعات من دبي

سيلهيت

بانكوك

جوبا



بانكوك

انصهار للثقافات
ابدأ يومك بالتنقل على متن قارب صغير خشبي المكدس في 

الممرات المائية المتعرجة لسوق دامنوين سادواك إلى جانب 
قوارب أخرى مليئة بالفواكه والخضروات الطازجة. اذهب بعدها 

لزيارة أبرز ثالثة معابد – وات فرا كايو، وات فو، ووات أرون بعد 
االستمتاع بوجبة النودلز الطازجة والشهية على الغداء. وعند 

حلول الظالم، تجّول في التوك توك أسفل شارع خاوسان الذي 
يضّج بالحياة الصاخبة واأللوان في كل األوقات.
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تيفات

سحر البحر األبيض 
المتوسط

عند زيارتك مونتينيغرو أو الجبل األسود، تستقبلك بلدة تيفات 
الساحلية بأحر ترحيب خاصًة في تيفات ريفييرا فهي الوجهة 
الصيفية المثالية لمناخها الشرق أوسطي المعتدل، وبحرها 

فائق الزراق، وكثرة شواطئها الرائعة، 17 شاطئًا بالتحديد، حيث 
يمكن االستمتاع بأشهى األسماك الطازجة في مطاعمها 

الممتدة على طول الممشى الساحلي المزّين باألشجار. أما 
محّبو المغامرة، فيمكنهم االستمتاع بالرياضات المائية والغوص 

في مياهها الزرقاء.
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زنجبار32

المغامرة األفريقية
زنجبار هي جزيرة ذات طابعين. فعلى الساحل، غالبًا تكاد 

ال تسمع عبر أمواج المحيط الهندي المتدفقة سوى صوت 
ضحكات صيادي السمك اللطيفة وهم يسحبون صيد 

يومهم. أما المغامرة فهي داخل الجزيرة، حيث ستكتشف 
أن هذه الجزيرة االستوائية مليئة بالسحر األفريقي ومزارع 
التوابل وقصور السالطين والشوارع المتعرجة التي تعج 

بالتجار والحياة المحلية.
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إسطنبول
صوفيا

ألماتي

دوشانبي

كاتماندو

كولومبو
اال متَّ

حيدر أباد

تشيناي

هرجيسا
جيبوتي

مينيرالني فودي

أوديساروستوف اون دون

كوتشي

سمارا

كرازنودار
بوخارست

بلغراد

دلهي
لكناو

ثيروفانانثابورام

بشكيك

أديس أبابا

عنتيبي

الخرطوم

اإلسكندرية
بيروت

ماليه

أستانا

أسمرة

عصّية على التحديد
على بعد ما بين ثالث ساعات إلى خمس ساعات فقط من 

دبي، تزخر خيارات ال نهاية لها للسياحة واألعمال على حد سواء. 
فبدءًا من المدن الحيوية والزاهية في شبه القارة الهندية إلى 

األطراف األبرد في أوروبا القديمة والمدن األصغر المثيرة 
لالهتمام في آسيا الوسطى وروسيا، الخيارات هائلة.

على بعد 3 إلى 5 
ساعات من دبي

جزر المالديفباتومي

دلهي

موسكو

سريالنكا

دبي

باتوميتبيليسي

شيتاغونغ

قازان

دكا

ايكاترينبرج
موسكو

سكوبيي
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باتومي

وفرة من الطبيعة
هي عاصمة جورجيا الصيفية الملقبة بـ"لؤلؤة 

البحر األسود". إنها باتومي التي يقصدها 
السياح لالستمتاع بأجواء طبيعتها الخالبة وتنّوع 

ثقافتها الغنية.

تشتهر هذه المدينة بمينائها البحري المزدهر، 
وشارعها الشهير الممتد على 7 كلم والمعروف 
بـ"بريمورسكي بارك". كما تتميز باتومي بطابٍع 
تاريخي وذلك لهندستها المعمارية المستوحاة 

من العمارة األوروبية واألسيوية. ال تنَس أن 
تزور قلعة جونيو التي تم بناؤها قبل 2،000 
سنة والتي تبعد مسافة قصيرة عن المدينة.
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تمسك جيدًا
تمتع بمشاهدة المناظر الزاهية في سريالنكا وأنت تعبرها راكبًا 

التوك توك. ما عليك سوى الجلوس والتمتع بجولة محمسة على 
طول الطرق المتعرجة في البالد بينما تداعب الرياح شعرك. استمتع 

برؤية المناظر الغير متوقعة عند كل زاوية، وكن مستعدًا للوقوع 
في حب هذا البلد الذي سيغريك للعودة مرارًا وتكرارًا.

سريالنكا
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الكثير الكتشافه
عند غروب الشمس، تفيض موسكو بالحياة مع قبابها المهيبة العديدة التي 
يتغير مظهرها مع األضواء والنجوم المتأللئة. وداخل المسارح المنتشرة في 
أنحاء العاصمة الروسية الشهيرة، يجلس الجمهور في مقاعدهم متحمسين 

عندما ترفع الستائر عن عروض الباليه والمسرحيات واألوبرا ذات الشهرة العالمية. 
وينعكس التاريخ الزاهي لهذه المدينة في هندستها المعمارية المتوهجة، ما 

يجعلها وجهة مثيرة لالهتمام لكل من السياح وهواة التاريخ على حد سواء. 

موسكو



دلهي

التواصل مع التاريخ
عند سقوط آخر قطرة ماء على األرض المتربة، استنشق الرائحة 
المنعشة المنبعثة من األشجار التي ترسم الشارع المؤدي إلى 
واحدة من تحف المغول الرائعة. استرح وتمتع بسكون وعظمة 
تاريخ الهند المذهل لبضع ساعات بعيدًا عن البازارات وأسواق 

التوابل النابضة بالحياة.
42



جزر المالديف

عالم كالخيال
انَس كل ما تعرفه عن الوجهات الفاخرة، فهذا المكان كالحلم. 

الحياة بسيطة في المالديف مع شواطئ بيضاء وسماء زرقاء 
وأشعة شمس مبهرة وترحيب دافئ، تمامًا كما هي البحار 

المحيطة بهذه الجزر المثالية البديعة. خذ أنبوب التنفس وزعانف 
الغطس واكتشف عالمًا نابضًا بالحياة تحت الماء حيث الشعاب 

المرجانية المذهلة واألسماك الملونة المزخرفة.
44



أبها

عشق أباد

باكو

تبوك

الطائف
جدة

ينبعالمدينة المنورة
أحمد أباد

بغداد

فيصل آباد
كويتاُملتان

جازان

الجوف

كابول

على بعد ساعتين إلى 
3 ساعات من دبي

غاباال

جدة

آفاق جديدة
من الغوص إلى التزلج، ومن الشواطئ الجميلة إلى الجبال 

الشامخة، هنالك مجموعة واسعة من الخيارات على بعد 
أقل من ثالث ساعات فقط من دبي. وإذا كنت من مسافري 
األعمال، هنالك اقتصادات نامية وفرص تجارية مزدهرة أيضًا.

دبي

46

غاباال

األردن

بورتسودان

عّمان

يريفان

أربيل 

سيالكوت

مومباي



غاباال48

جبال تخطف 
األلباب

غاباال هي مدينة زراعية شمالي أذربيجان. هي 
غنية بطبيعتها الخالبة، وتاريخها الثقافي العريق. 

تشتهر فيها مدينة المالهي غاباالند، ومركز 
غاباال التجاري. كما تعتبر الوجهة المثالية لمحّبي 

الحياة البرية الذين يسعون الكتشاف الثروة 
النباتية والحيوانية. وهي بالطبع مالذ هادئ 
لمحبي المناظر الجبلية في الصيف والشتاء.
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ثروات مزدهرة
في أمسيات الشتاء الدافئة، يفيض كورنيش جدة بالحياة. حيث 

تفترش العائالت األرض في نزهة لتناول الطعام معًا بينما تشاهد 
المراكب الملونة وهي تتهادى على طول ساحل البحر األحمر. 

أما األصدقاء، فيتمتعون بالتجول عند غروب الشمس ومشاهدة 
المنحوتات العديدة التي تصطف على الكورنيش. وبما أنها أكبر 

دولة عربية في الخليج وواحدة من أغنى دول العالم، المملكة 
العربية السعودية هي مركز تجاري منذ فترة طويلة، ولكنها تتحول 

بسرعة لتصبح وجهة ثقافية وسياحية أيضًا.

جدة



األردن52

أعجوبة في الطبيعة
هذه هي الطبيعة في أبهى حاالتها وأكثرها إلهامًا. 

انعطافة قصيرة عن طريق األردن الصحراوي وستكون في 
وادي رم، حيث ستجد أميااًل من التضاريس الوعرة ذات 

اللون البرتقالي على امتداد بصرك، وحرارة أشعة الشمس 
المرتدة عن الصخور ستشعرك بالرهبة الكاملة. خذ نفسًا 

عميقًا وتمتع بالعزلة.



أقل من ساعتين 
من دبي

دبي

الدوحة

ُعمان

54

بالقرب من البيت
ضمن مدن وأراضي جيراننا، يتبلور المستقبل بشكل سريع. 

رحالتنا ذات الوتيرة العالية تجعل التنقل أسهل، وتأخذ رجال 
األعمال إلى أي مكان يرغبون بالوصول إليه، كما تتيح للعائالت 

واألصدقاء اللقاء بكل سهولة.

الر

كراتشي

مسقط

صاللة 

بندر عباس

شيراز

حائل
القصيم

أصفهان

طهران

األهواز

البصرة
الكويت

النجف

البحرين 
الدوحة

الدمام

الرياض
الهفوف

مشهد

شيراز



بناء المستقبل
كما هو حال أفقها، تتسم شخصية العاصمة القطرية 

بالديناميكية والتطور المستمر. من سوق يتميز بأجواء مختلفة 
إلى متاحف ومعالم ثقافية عديدة، الدوحة مشغولة بترسيخ 

مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري وترفيهي. وبما أنها على بعد 
قفزة صغيرة من دبي، تعد الدوحة المكان المثالي لعقد اجتماع 

عمل أو قضاء عطلة نهاية األسبوع.

الدوحة
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ُعمان

جدد طاقاتك
اجعل جبال الحجر الشاهقة خلفك وانظر إلى البحر وانتظر. 

في البداية، ستبرز زعنفة صغيرة من المياه الفيروزية 
الصافية، ثم ستظهر زعنفة أخرى، بعد ذلك ستشاهد 

العجب عندما تبدأ عائلة من الدالفين القفز واللعب 
بالقرب من الشاطئ. أغلق هاتفك المتحرك واستمتع 

بهدوء وسكون الساحل العماني، حيث ينتظرك االسترخاء 
والتجدد الكامل.
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محطة ثقافية
غالبًا ما تسمى شيراز "مدينة الشعراء" وهي تتميز بسمعة 
لتمتعها بأفخر األمور في الحياة. يتوافد الفنانون والشعراء 

إلى هذه المدينة الفارسية منذ 2,000 سنة، فإذا كنت تبحث 
عن استراحة في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالثقافة والمشاهد 
المذهلة والعمارة القديمة المهيبة والضيافة الفارسية التي ال 
تضاهى، ينبغي أن يكون اكتشاف المباهج في شيراز متربعًا 

على أعلى الئحة أسفارك.

شيراز



دبي

بيتنا
مدينة رائعة ونابضة بالحياة، تشتهر دبي بفرص التسوق 

التي ال تضاهى، والشواطئ الذهبية والمغامرات المليئة 
باإلثارة والترفيه العالمي المستوى.

ولكنها أكثر من ذلك، فهي مدينة مترعة بالفرص المثيرة، 
والحيوية واألفكار الجديدة، ما يجعلها مركزًا عالميًا للسفر 

والتجارة والسياحة.

وفي فالي دبي، نفتخر بتسميتها بيتنا. 62



ايكاترينبرج
موسكوقازان

سمارا

براغكييف
براتيسالفا

صوفيا

روستوف اون دون
أوديسا

بلغراد
سراييفو بوخارست

سكوبيي إسطنبول

كرازنودار
مينيرالني فودي

يريفان باكو

عشق أباد دوشانبي

بشكيك ألماتي

أستانا

كابول

فيصل آباد
ُملتان

لكناو كاتماندو

دكا شيتاغونغ

كولومبو

ماليه
اال متَّ

حيدر أباد

أحمد أباد

مومباي

دبي

هرجيسا

جوبا

عنتيبي

الخرطوم أسمرة

اإلسكندرية

جيبوتي
كوتشي
ثيروفانانثابورام

دلهي

زنجبار
دار السالم

تشيناي

أديس أبابا

كويتا

كراتشي

سيالكوت

تيفات
باتومي

تبيليسي

سيلهيت

غاباال

بانكوك

بورتسودان

مشهد
طهران

مسقط
دبي

صاللة

الطائف
جدة

عّمان
بيروت

تبوك

ينبع

حائل

النجف

الجوف

بغداد

الكويت
البصرة

الدوحة
البحرين

الدمام

الهفوف
الرياض

القصيم
المدينة المنورة

أبها
جازان

أصفهان

شيراز

بندر عباس

األهواز

الر

أربيل 
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وجهاتنا

 الوجهات المستقبلية 
الوجهات الحالية
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