
Montenegro
إن لم تزرها حتى اليوم
... فإنك تحلم بها حتمًا!
موقع بحري عالمي رائع
تجد فيه كل ما تطلب.
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مونتينيغ���رو ش���رق الس���احل الجنوب���ي 
الص���رب  وتحده���ا  إليطالي���ا  الش���رقي 
وألباني���ا وكرواتي���ا والبوس���نة والهرس���ك. أراضيها 
البك���ر ومناظره���ا الجبلية الرائع���ة تغطس في مياه 
األدرياتيك���ي الصافي���ة، عل���ى ط���ول 295 كلم من 
الس���احل. ولقد اس���تقلت عن الصرب العام 2006 
وبات���ت ديمقراطي���ة فتي���ة مس���تقرة ذات اقتصاد 

منفتح.
الخ���ارق وموقعه���ا  ورغ���م جماله���ا الطبيع���ي 
الوس���طي، ف���إن مونتينيغ���رو اس���تعادت حديث���ًا 
ش���عبيتها، الت���ي كان���ت تتمتع بها في خمس���ينات 

وستينات القرن الماضي. حينذاك كانت جّنة النجوم 
الس���ينمائيين أمثال صوفيا لورين وأليزابيت تايلور 
وكيرك دوغالس. ومع بداية القرن الحادي والعشرين 

استعادت أهميتها كمقصد نهائي للكثيرين.
ولق���د ارتفعت فيها الس���ياحة مؤخرًا إلى أعلى 
مس���توى عالمي بفضل الدعم الحكومي الرسمي 
واالس���تثمارات السياحية التي يقوم بها مشغلون 
في البالد بإقامة منش���آت ضخمة ال تقل عن درجة 
 Orascom و One & Only :خمس���ة نج���وم مث���ل
و Four Seasons و Aman Resources .. وغيره���ا 

)تتجاوز االستثمارات الخارجية 2 بليون يورو(.

تقع

تغطي الجبال 70 
بالمئة من البالد. 

ويصل ارتفاعها 
إلى 800 متر.
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ه���ذا ويط���ل س���احل مونتينيغ���رو األدرياتيكي 
على ال���� Fjord الواقع أقصى جنوب أوروبا – خليج 
Kotor – عل���ى Porto Montenegro. الس���واحل 
ذات الخطوط المليئة بش���جر النخيل والجبال الرائعة 
تمت���د في قل���ب أفضل أماكن لإلبح���ار في حوض 
المتوس���ط. ومن���ذ اإلمبراطوري���ة الروماني���ة حيث 
كان���ت قاعدة بحرية، بات هذا الخليج على مر العقود 
يش���كل حدودًا بين الديانتين األساسيتين. واليوم 
ص���ارت المنطقة معروفة دولي���ًا بجمالها الطبيعي 
وكنوزه���ا الثقافي���ة والتاريخية، وم���ن ذلك البلدات 
 Perast التي اعتبرتها اليونس���كو تراث���ًا عالميًا مثل
 Our Lady of the والج���زر المحمي���ة مثل Kotor و

.St .George و Rocks

أعاجيب طبيعية
ويعتب���ر س���احلها المده���ش بداية ال���� 14 ألف كلم 
مرب���ع من »األعاجيب« الطبيعي���ة لمونتينيغرو: من 
رياض���ة ق���وارب ال� Rafting في نه���ر Tara )أعمق 
 Grand Canyon في أوروبا والثاني بعد Canyon
في أريزون���ا(، إلى استكش���اف المناظ���ر الجليدية 
 Durmitor National �واألودية الضيقة العميقة ل
Park )عل���ى الئحة اليونس���كو( موطن آخر غابة بكر 
في أوروبا للصنوبر األس���ود. وف���ي أيام الصيف 
الكس���ولة هن���اك الش���واطئ الرملية الواس���عة ل� 
Ulcinjska Riviera )طولها 13 كلم/8 أميال(، التي 
 80( Kolasin يت���م تبديلها بالتزلج الش���تائي ف���ي

كلم/50 مياًل عن الس���احل(. ومن الرياضات األخرى 
 Bjelasica المتوفرة الطي���ران بالمظالت في جبال
إل���ى التزل���ج على المياه بواس���طة الرياح في بحيرة 
Skadar أكب���ر بحي���رة مي���اه عذبة في جنوب ش���رق 

أوروبا وموطن أكبر محمية للطيور في أوروبا.
هذا وتغطي الجبال 70 بالمئة من البالد. ويصل 
ارتفاعها إلى 800 متر. والتجول في الداخل يكشف 
ص���ورًا جميل���ة كثيرة للطبيع���ة البكر: مراع ش���امخة 
منتش���رة بين البحيرات واألنهار الجليدية المخفية – 

الش���الالت الرائعة – المغ���اور الصخرية – الكهوف 
الجليدية – الغابات – الحقول ... وكلها ترتبط بثالثة 
آالف كل���م من الطرقات القديم���ة ... كل ذلك يقع 

.Porto Montenegro على بعد 100 كلم من
وعل���ى بعد ثالث س���اعات بالطي���ران من غالبية 
العواص���م األوروبية فإن بورت���و مونتينيغرو تضم 
ثالثة مطارات دولية: األقرب هو Tivat الذي يبعد 7 
 Podgorica 45 كلم( و( Dubrovnik كلم فقط ثم

)90 كلم(.

 Our Lady جزيرتا
 of the Rocks

و St George من 
الجزر المحمية.
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ه���ذا إلى جانب س���هولة الوصول بح���رًا إليها إذ 
أنها تحتاج ليوم إبحار واحد من بعض أفضل مواقع 
اإلبح���ار في البح���ر األبيض المتوس���ط من ضمنها 
أكث���ر م���ن أربعة آالف جزي���رة موزعة على الس���احل 
من كرواتيا حت���ى اليونان مما يجعلها أفضل نقطة 

انطالق لرحالت التشارتر.

المارينا
 Porto ����قب���ل انضمام���ه إلى الفريق المؤس���س ل
Montenegro، عمل Tony Browne مدير المارينا 
عشر سنوات قبطان يخت في البحار، وتعرف خالل 
ذل���ك على جوان���ب العمل في المارين���ا والمرافئ 

الراقية التي زارها.
يق���ول: »غالب���ًا م���ا تك���ون الخدم���ات المقدمة 
للطاق���م خارج اليخت، ال تصل إلى نصف مس���توى 

ما يقدم لهم عليه«.
لكن أس���اس قي���ام بورتو مونتينيغ���رو مختلف 

تمام���ًا. فالمارين���ا تض���م كل اإلمكان���ات الخدماتية 
لليخوت والسوبر يخت إضافة إلى قرية حيوية على 
الواجه���ة المائية داخل قل���ب واحدة من أكثر مناطق 
أوروبا البحرية جمااًل. خدمات التشغيل الراقية تمتد 
من الخدمات األساس���ية لطاقم الس���وبر يخت إلى 
المنش���آت الترفيهية المخصصة لكل الناس. وتدير 
المارين���ا كذل���ك خدمة التاكس���ي المائي الس���ريع 
على طول الس���احل وكذلك م���ن مطار Tivat وإليه 

)7 كلم(.
هذا وتقع المارينا ضمن المياه العميقة ألوروبا 
الجنوبية. المراسي محمية جيدًا من المحيط الجبلي 
المجاور وكذلك من كواس���ر األمواج. والنتيجة هي 

أن حركة المد والجزر منخفضة.
وتوف���ر المارينا خدمة الرس���و للمراكب المحلية 
وكذل���ك لليخ���وت العاب���رة. هذا إضاف���ة إلى الدعم 
المطل���وب عل���ى م���دار الس���اعة وخاص���ة الوق���ود 
المعفي من الضرائب. ويكمل ذلك وجود منش���أة 

الصيد ممنوع 
للحفاظ على 
نظافة الحياة 

الطبيعية البحرية

سهولة الوصول إلى 
 Porto Montenegro

بحرًا يجعلها أفضل نقطة 
انطالق لرحالت التشارتر.
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قريبة لتصليح الس���وبر يخ���ت وترميمه من أي حجم 
كانت ستبدأ العمل في العام المقبل. 

وم���ن الخدم���ات األخرى ف���ي المارين���ا، مكاتب 
بيع اليخوت ووس���طاء التشارتر ومستودعات قطع 
الغيار وتقديم خدمات السالمة والهندسة والمؤن 
الكامل���ة ووج���ود فريق متع���دد اللغ���ات وكاميرات 

مراقب���ة CCTV عل���ى مدار الس���اعة وش���تى أنواع 
المشروبات.

وإل���ى جان���ب ذل���ك ف���إن بورت���و مونتينيغ���رو 
تؤم���ن رخصًا لمدة قصي���رة وتأجي���رًا طويل المدى 
للمراس���ي، من اإليجار اليوم���ي حتى 30 عامًا، مع 
اعتماد المرونة مع الزوار وكذلك الذين يرغبون في 

االس���تثمار لمدة طويلة في المارينا. وهي واحدة 
م���ن المارينا القالئ���ل في المتوس���ط التي تؤمن 

رسوًا طويل األمد يصل حتى 30 عامًا.
وهن���اك أيضًا قري���ة المارينا الت���ي توفر كل ما 

يحتاجه مالكو اليخوت وضيوفهم وأطقمهم.
ويج���در بالذك���ر أن التموي���ل األساس���ي لبن���اء 

 Peter Munk المنطقة جاء من رجل األعمال الكندي
 Jacob إضافة إلى مس���تثمرين آخري���ن مثل اللورد
Rothschild و Bernard Arnault. كم���ا أن البنك 
الدولي والبن���ك األوروبي للتطوير وإعادة التعمير 
)EBRD( استثمرا في تطوير المياه المحلية والنقل 

واألنظمة الكهربائية وأنظمة المجاري.

أعلى: السور الدفاعي 
القديم المحيط بمدينة 

Kotor التاريخية.
يسار: األحياء القديمة 

 .Kotor داخل
 Astoria يمين: فندق

.Kotor في
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361 مليون يورو .. حتى اليوم
 Adriatic Marinas d.o.o أم���ا المط���ورون فه���م
وبلغت كلفة االس���تثمارات حتى اليوم 361 مليون 

يورو )سعر األرض وحدها 23 مليون يورو(.
وم���ن المتوق���ع أن تصل المراس���ي إلى 850 

مرسى )311 للسوبر يخت(.
مساحة اليابس���ة 24 هكتارًا ومساحة المياه 65 

هكتارًا.
وكان���ت المارين���ا قد افتتحت الع���ام 2009 ب� 85 
مرس���ى فقط حتى باتت تضم اليوم 400 مرس���ى 
)107 للس���وبر يخ���ت(. وفي تش���رين األول/أكتوبر 
2014 بات���ت قادرة على اس���تقبال اليخ���وت الكبيرة 

في العالم بوجود مراس تصل إلى 180 مترًا.
وقد أقيمت على البنية التحتية للقاعدة البحرية 

اليوغوسالفية السابقة في المنطقة . 
أم���ا ما تضم���ه في الداخ���ل فإننا نذك���ر منه ما 
يلي: مبان سكنية للبيع واإليجار – بارات ومطاعم – 
خدمات لليخوت والمراكب – مبيع اليخوت – وسطاء 
للتشارتر – صيدلية – مصرف – مخبز – سوبر ماركت 
– Spa نه���اري – صالون للحالقة – محالت للثياب – 
ناد رياضي – ناد لليخوت – متحف بحري – مدرس���ة 

دولية – مسبح كبير مع مطاعم وناد ليلي.
أم���ا منش���آت الترفي���ه القريب���ة فإنه���ا تغط���ي 
الرياض���ات المائي���ة المتنوعة، الرياض���ات الجبلية – 

منتجعات ساحلية.
وبالنس���بة للمبان���ي الس���كنية ف���إن الوح���دات 

 Ozana و   Teuta و   Zeta( األول���ى  الخم���س 
و Milena و Tara( تضم 130 وحدة سكنية و 3500 
متر مربع من مس���احات التجزئة )أكثر من 50 وحدة(. 
وق���د ج���رى بيع كل الش���قق في آذار/م���ارس 2013 

وكان سعر المتر المربع حوالي 5,563 يورو.
 Ksenija وف���ي الصي���ف الحالي ف���إن مبان���ي
السكنية تقدم 48 شقة فاخرة )1-3 غرف نوم( بين 
71 و 187 مترًا مربعًا وتتراوح األسعار بين 350 ألف 

يورو 2,200,000 يورو.

Regent Pool Club
أما مباني Regent Pool Club التي عرضت للمبيع 
في كانون الثاني/يناير الماضي فإنها تضم شققًا 
بي���ن 1 و 2 و 3 غ���رف نوم يتراوح س���عرها بين 409 
آالف ي���ورو و 3,720,000 يورو. وهي ترتبط بممر 
خ���اص ب���� Regent Porto Montenegro ويمكن 
للمقيمي���ن أن يدخلوا منش���آت الفن���ادق )5 نجوم( 

إضافة إلى مسابحهم الخاصة.
وال ننسى أن نقول أن العملة المتداولة هناك 

Porto Montenegro جاهزة 
الستضافة أكبر اليخوت في العالم.

جانب من الوحدات 
الخمس األولى 

من المباني 
السكنية في 

منطقة المارينا.
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ه���ي اليورو وأن التوقيت يزيد س���اعة على توقيت 
غرينيتش.

وبالنس���بة لن���ادي اليخ���وت )PMYC( فقد جرى 
تأسيس���ه الع���ام 2010 كمدرس���ة لإلبح���ار وم���كان 
للقباطن���ة واألطقم والبح���ارة المحليين كي يرتاحوا 
في���ه وتط���ور مع الوق���ت وباتت ل���ه رزنامة س���باق 

س���نوية حافلة تش���د إليها فرق السباقات من أنحاء 
 Pool �العالم. وس���ينتقل في الع���ام الحالي إلى ال
Club ال���ذي تم تجهيزه أخي���رًا بكلفة 7 ماليين يورو 

.)Lido كان يعرف سابقًا باسم(
بالنس���بة للمارينا فإن لهم برنامج عضوية خاصًا 
لإلقام���ة في المارين���ا. ويضمن لهم نادي األطقم 

كل ما يحتاجونه على مدار العام.
 Azaba ه���ذا وتبعد المنطقة عش���ر دقائق عن
Maritime Training Centre ال���ذي يوفر دروس���ًا 
على مدار العام أساسية ومتطورة )STCW( إضافة 
إلى دورات في الس���المة واألمان والدعم الطبي 

والهندسة واللغة اإلنكليزية.
أما بالنس���بة الستراتيجية مونتينيغرو السياحية 
فإنه���ا تضم قوانين وتش���ريعات تش���جيعية خاصة 
هي من أفضل مثيالتها في أوروبا وخاصة بالنسبة 

إليواء اليخت فيها طوال العام. ومن ذلك نذكر:
• نسبة الضرائب:

• 9 بالمئة على أرباح الشركات )من بين أقل النسب 
الضريبية في أوروبا(

• 7 بالمئة VAT على الخدمات البحرية.
• صفر بالمئة VAT على التشارتر.

• الوق���ود غير الخاضع للضريبة: أرخص ب� 45 بالمئة 
من البلدان األوروبية األخرى.

• قوانين إبحار مرنة:
• ال قيود على الصعود أو النزول.

• يس���مح بتغيي���ر لوائح الطاق���م والضيوف لمرات 
عديدة.

• الس���ماح لليخوت األجنبية ب���أن تبقى في المياه 
الوطنية إلى وقت غير محدد.

ه���ذا م���ع العل���م أن بورت���و مونتينيغ���رو بات���ت 
ف���ي صيف 2010 مرفأ رس���ميًا للدخول إلى البالد 
مما يتي���ح للزبائن أن يمألوا اس���تثمارات الضرائب 
م���ن دون عن���اء. وعل���ى المراكب أن تش���تري رخصة 
الس���تخدام المياه الوطنية م���ن دون تحديد الوقت 
الذي قد يمتد من إس���بوع إلى عام. ويمكن إصدار 
ع���دة تراخيص في عام واحد مم���ا يتيح للقبطان أن 

يغير الئحة الطاقم والئحة الضيوف عدة مرات.

Lido Complex
• وإذا أردن���ا التح���دث ع���ن Lido Complex ن���رى 
 ،Lido Mar أن���ه يض���م مس���بحًا خاص���ًا باألعض���اء
ومطعم���ًا فخم���ًا و Lido Rooftop والنادي الليلي 

.Scaramanga
إنه مكان فخم للغاية على س���احل األدرياتيكي، 
 Rausch و B&B Italia ت���م جل���ب مفروش���اته م���ن

و Tucci وذلك لضمان الراحة القصوى.
ويفت���ح المس���بح يوميًا م���ن حزيران/يونيو إلى 
أيلول/س���بتمبر. النادي مخصص لمالكي المنازل، 
وضي���وف المارينا، وضيوف Regent Hotel وكبار 
الزوار. ويمك���ن الحصول على العضوية ليوم واحد 

بتقديم طلب مسبقًا. والعدد محدود.
أم���ا الن���ادي الليل���ي Scaramanga فهو يوفر 

المارينا كاملة 
المواصفات 
والتجهيزات 
والخدمات.
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تجربة خاصة للحياة الليلية. س���قفه أش���به بس���قف 
خيمة Circus والمقاعد منتش���رة بطريقة فنية حول 
حلب���ة الرق���ص. اإلضاءة مبتكرة وه���و يفتح بين 11 
مس���اء و 4 فجرًا م���ن الخميس حتى الس���بت حتى 
نهاية الصيف. والدخول بواس���طة الئحة الضيوف 

فقط.

قرية المارينا
وعل���ى صعيد القرية فإنها قري���ة نموذجية عصرية 
متوازي���ة  عريض���ة وش���وارعها  المائي���ة  واجهته���ا 
ومبانيها ذات طابع خاص وهي تكش���ف عن ثقافة 
مونتينيغرو في جميع تفاصيلها وأحجارها وألوانها 

وسقوفها وشرفاتها وحدائقها و ...
وقري���ة المارينا هذه تقع على بعد 100 كلم من 
منتجع���ي تزل���ج والعديد من أماك���ن الجذب األخرى. 
وعلى بعد كيلومترات قليلة من المارينا يجري حاليًا 

إقامة 18 ملعب غولف.
وبالنس���بة لألماك���ن الس���كنية ف���ي المنطق���ة 
فإنها متنوعة بين منازل عادية وش���قق ومنازل من 
طبقتين. وأعلى مبنى يضم خمسة طوابق. وهي 
بذل���ك تج���ذب إليها تش���كيلة منوعة من الش���ارين: 
مالكو المراكب – المس���تثمرون – مش���ترو المنازل 

المحليون واألجانب.
كل ش���قة بمواصف���ات خاصة وأقس���ام داخلية 

عصرية. وغالبية الشقق تتجه نحو الغرب مع مشاهد 
لغروب الشمس عبر خليج Kotor والجبال المجاورة. 
ويجري حاليًا تش���ييد مباني جديدة بعد أن بيعت كل 

األماكن السكنية.

الفندق
 Montenegro Hotel Regent Porto أم���ا   •
 Reardon Smith فق���د ج���رى تصميمه م���ن قب���ل
Architects وه���و يض���م 86 غرف���ة وجناح���ًا. ومن 
 Penthouseضم���ن ذلك هناك اثنتان من الش���قق
توف���ران مناظر رائعة من التيراس���ات وفيها جاكوزي 
خارج���ي. وق���د افتتح العام 2014 وه���و يعتبر قلب 

المارينا.
المبان���ي ذات الس���قف الخاص مس���توحاة من 
لألربعمائ���ة  تكري���م  وه���ي   Italianate Palazzi
ع���ام الت���ي كان���ت فيها المنطق���ة تحت حك���م دولة 
البندقية. الطوابق العليا غرفها عصرية ومساحاتها 
واس���عة ومتعددة التصاميم. وقد تمكن المصمم 
Zerveudachi Fino م���ن وض���ع أقس���ام داخلي���ة 
منزلي���ة. ال���� Atrium المرك���زي الداخل���ي المزدوج 
االرتف���اع يتيح مش���اهد رائع���ة للبحر ال���ذي تحيط به 
الجب���ال ويق���ود إل���ى حديق���ة إيطالي���ة جميلة على 
الطبقة األرضية مثالية للمناس���بات الخاصة وتناول 

الطعام.

 Gourmet Corner �وفي هذا الفندق نجد أن ال
وال� Library Bar وال� Dining Room تؤمن خيارات 
عديدة لتناول الطعام وللتسلية إلى جانب المسابح 
الداخلي���ة والخارجية وال� Regent Spa ومركز اللياقة 
البدني���ة. ويضم ذلك إلى تقديمات الفندق األخرى 
مثل الدخول إلى Lido Mar Pool Club والشاطئ 

الرائع القريب.
ه���ذا وقد حص���ل الفندق على ثالث ش���هادات 
تقدير عالمية بعد ثمانية أش���هر من تش���غيله. فقد 
 World كي يكون World Luxury Awards اختارته
Luxury Hotel Nominee الع���ام الحال���ي 2015. 
 Conde’ كما أن النسختين البريطانية والروسية من

.Hot List 2015 وضعتاه ضمن Nast Traveler
ويقدم الفندق لرواده هذا الصيف اإلقامة ألربع 
ليال بس���عر ثالث لي���ال بهدف الترويج والتش���جيع. 
ومن ضمن ذلك تناول اإلفطار كل صباح واستخدام 
مرك���ز اللياقة البدنية ف���ي Regent Spa وخدمة ال� 
WiFi والدخ���ول المجان���ي إلى المس���بحين إضافة 
 Chic Lido إلى أولوية الدخول بس���عر خ���اص إلى

Pool Lounge والشاطئ الخاص.
هذا العرض الصيفي مستمر من بداية حزيران/
يونيو حتى 30 أيلول/س���بتمبر وذلك بأس���عار تبدأ 

من 300 يورو للغرفة كل ليلة.
ويق���ول Michael Posch مدي���ر ع���ام الفن���دق 
به���ذا الص���دد: »إن ه���ذا االعتراف الدول���ي بنا من 
قبل وس���ائل إعالم مرموقة، رغم أننا حديثو العهد 
على المس���رح، تكريم حقيقي لنا. لقد تحدثت إلى 
الفريق العامل في الفندق بهذا الشأن وكنا سعداء 
جميع���ًا بهذا االختيار وسنس���تمر في العمل بجدية 
ول���ن نقبل بأقل م���ن الكمال حتى نخل���ق ما يمكن 

تسميته Home Away From Home لضيوفنا«.
 Regent هذا مع العلم إنه يقع إلى جانب الفندق
Pool Club Residences وه���ي أحدث إضافة إلى 
المجموع���ات الس���كنية في المنطق���ة. وكلها مبان 
عصري���ة تطل على مناظر خالبة وتس���توحي من ال� 

.Italian Riviera
 Hotel نم���وذج  قاعدته���ا  المبان���ي  ه���ذه 
Condominium وه���ي تس���تفيد مباش���رة م���ن 

خدمات وتسهيالت الفندق ذي الخمس نجوم.

الخالصة
وإذا جاز لنا أن نلخص هذه الصفحات نقول أن بورتو 
مونتينيغ���رو تحول���ت في وقت قصي���ر من حوض 
تجاري مهم���ل إلى مارينا دولية من الدرجة األولى. 
قب���ل البن���اء صرف���ت Adriatic Marinas ماليين 
 Land �وكذلك عل���ى ال Seabed ����الي���ورو عل���ى ال
Remediation مس���تعينة بأش���هر االستش���اريين 
أفض���ل  لضم���ان   Mace Group و  Arup مث���ل 
التصاميم والهندسة والبناء. ويمكن أن نورد بعض 

النقاط في هذا المجال:
Cavity Wall Insulation – لضبط الحرارة

Thermal Windows – لتخفيض الحاجة للتبريد 
والتسخين.

Ferrying Materials – بالمي���اه لتخفي���ف األثر 
على الطرقات المحلية.

• تطوي���ر العب���ور البح���ري والربط الج���وي وخدمات 
العّب���ارات بي���ن البلدات الس���احلية خفف العبء عن 

.Boka Kotorska الطرقات في منطقة
• إنه���ا المارين���ا الوحيدة في المنطق���ة التي توفر 

خدمات التخلص من المياه المبتذلة والزيوت.
• إزال���ة يومية للبالس���تيك والنفايات العائمة حول 

الخليج.
• كل مرسى لها مضختها الخاصة.

• الصي���د ممن���وع ف���ي المارينا حتى تبق���ى الحياة 
الطبيعية فيها نظيفة.

 Sustain Worldwide ولقد باتت عضوًا ف���ي
الجمعي���ة الدولي���ة المختص���ة باألماك���ن الس���ياحية 
الفخم���ة. وفي الع���ام 2011 نالت المارينا ش���هادة 
)مركزه���ا   Yacht Harbour Association م���ن 
بريطانيا(. وهي حائزة كذلك على الشهادة الدولية 
البيئي���ة UNI EN ISO 14001 وكذل���ك عل���ى جائزة 
ISO 9001: 2008 في إدارة الجودة، وعلى ش���هادة 
 Blue Flag وكذل���ك على THYA5 Gold Anchor

لتميزها في حماية البيئة. [
www.portomontenegro.com

قرية المارينا نموذج 
فريد يزاوج بين 

الماضي والحاضر 
والمستقبل.

قاعة الطعام 
في الفندق.
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