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Condé Nast Traveller:  بيروت وجبيل أفضل مدينتين

 للسياحة
األجواء "وبيبلوس في المرتبة الثانية بعد القدس في فئة  

 "العاّمة في المدينة
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1Tصّنفت مجلّة Condé Nast Traveller  المتخصصة في شؤون السياحة والسفر مدينتي بيروت وجبيل في المركزين األول

مدن في منطقة الشرق األوسط 5على الئحة أفضل والثاني، توالياً،  .  
 

نقطة،  72,6وتبعتهما دبي مع . 74,6نقطة من أصل مئة، فيما حصلت جبيل على  75,9حصلت بيروت على مجموع عام بلغ 
وفق ما جاء في المسح وفق النشرة األسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس 70,6، والقدس مع 71,2وتل أبيب مع   Lebanon This 

Week.  
. 2012قارئا في العالم شاركوا في مسح المجلّة على شبكة اإلنترنت في  476الفا و 46واستندت النتائج الى استفتاء شمل 

عوامل وهي األجواء العاّمة في المدينة، لطافة السكان، الّسكن؛ المطاعم، الثقافة والمواقع األثرية  6وصّوت القّراء على أساس 
". سيئ"و" مقبول"، "جيد"، "جيد جداً "، "ممتاز"نقاط مؤلّف من  5ا هذه العوامل على مقياس من وقّيمو. وبيئة الّتسوق

جيد جداً "و" ممتاز"لتصنيفات لمئوية النسبة امتوسّط واستندت العالمة النهائية الى  ".  
1Tجبيل بعد القدس 



1T فيما جاءت بيروت في المرتبة الثالثة في هذه الفئة، وتبعتها "ةاألجواء العاّمة في المدين"واحتلّت جبيل المرتبة الثانية بعد القدس في فئة ،
وتشاركت مدينتا بيروت وجبيل . في هذه الفئة 81,7نقطة، فيما حصلت بيروت على  83,9وحصلت جبيل على نتيجة . تل أبيب ودبي

بيروت المرتبة الثانية بعد دبي في فئة  واحتلّت. نقطة 79,4، إذ حصلت كل منهما على نتيجة "لطافة السكان"المرتبة األولى في فئة 
 .، توالياً 69,2و 71,7، فيما جاءت جبيل في المرتبة الخامسة، وحصلتا على "السكن"

. نقطة توالياً  74,5و 81,3، إذ حصلتا على "المطاعم"في موازاة ذلك، جاءت بيروت في المرتبة األولى وجبيل في الرابعة ضمن فئة 
، وتبعتها بيروت في المرتبة الثالثة، فحصلت "الثقافة والمواقع األثرية"يبلوس المرتبة الثانية بعد تل أبيب في فئة إضافًة إلى ذلك، احتلّت ب

 .نقطة في هذه الفئة 78,5نقطة فيما حصلت بيروت على  88,9جبيل على 
  .المرتبة الرابعة ضمن هذه الفئة ، فيما جاءت جبيل في"بيئة التسوق"أخيراً، احتلّت بيروت المرتبة الثانية بعد دبي في فئة 

وحصلت مدينة تشارلستون على أفضل وجهة للسفر في الواليات المتحدة، وكيب تاون على الموقع المفّضل في أفريقيا، فيما تفّوقت 
ل وجهة للسفر وفازت مدينة فانكوفر بجائزة أفض. فلورنسا على كل المدن األوروبية، وصنفت مدينة بانكوك كأفضل وجهة للسفر في آسيا

في كندا، سيدني بجائزة األفضل في أستراليا والمحيط الهادئ، فيما تفّوقت مدينة بوينس آيرس على مدن وسط وجنوب أميركا، وصّنفت 
 .جستافيا كالموقع المفضل في منطقة البحر الكاريبي والمحيط األطلسي وفق آراء القّراء
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