
أفضل 10 بلدات صغيرة تستحق الزيارة ف الواليات المتحدة

إذا كنت تبحث عن عطلة مثيرة لالهتمام وغير تقليدية هذا العام، لماذا ال تجرب زيارة
اثنين من البلدات الصغيرة ف الواليات المتحدة استمتع باكتشاف التراث والجمال
الطبيع من خالل زيارة أفضل 10 بلدات صغيرة، والت ستعزلك عن ناطحات
-Tourism السحاب والشوارع المختنقة بحركة المرور. يقدمها لم موقع
Review.com.

نابول ف والية فلوريدا

وه قرية سياحية ف والية فلوريدا تشتهر بمناطقها الساحلية المميزة. ومجموعات وتحف الفنون والثقافة الت بلغت أكثر من
أن تحضر حفل إسحق بيرلمان الشهير، وقم بزيارة متحف نابول ان جذابا جدا. احرص هناك عل20000 قطعة جعلت هذا الم
.للفنون، واالسترخاء ف حديقة كامبير مع عائلتك

بتلر ف والية بنسلفانيا

تقع هذه البلدة الصغيرة عل بعد 50 كيلومترا من بيتسبرغ. استمتع بالتراث والثقافة األمرييين اللذان ال يزال يزخر بهما هذا
المان. وتشتهر هذه البلدة بمالعب البيسبول وصالونات الحالقة الت ال تحمل أثراً من الثقافة الحديثة. وال تنس هناك أن تستمتع
.بزيارة متحف ماريدون وجمعية مقاطعة بتلر التاريخية

تاوس ف والية نيو مسيو

هذه البلدة شعبية بشل ملفت للنظر. ويرجع أصل بعض قدام المحاربين مثل "دي إتش لورنس"، و"جورجيا أو كيف" إل هذا
المان. وتستغرق الرحلة 90 دقيقة للوصول إل تاوس من سانتا ف. ويمنك االستمتاع واالنغماس ف بعض األنشطة المثيرة
ان الرائع. ال تنسلألدرينالين، مثل التزلج، أو االستمتاع بالمواقع ذات المناظر الخالبة، أو التقاط بضع صور مذهلة لهذا الم
.زيارة جسر ريو غراندي جورج، ومتبة هاوس ومتحف هاروود للفنون

ميل فال ف والية كاليفورنيا

ميل فال ه مدينة جميلة وذات مناظر خالبة تقع عند سفح جبل تالمابايس. وهذه البلدة دائماً ما تثير إعجاب جميع محب منطقة
.خليج سان فرانسيسو

والية نيو جيرس برينستون ف

مع متاحفها الفنية ذات المستوى العالم، ومسرح ماك كارتر وكلية آيف ليج، تعد هذه البلدة مانا يمتاز بالثقافة والتقاليد
.المتنوعة



جريت بارينغتون ف والية ماساشوستس

تقع هذه البلدة الغريبة والجميلة عل مسافة 220 كم إل الغرب من بوسطن. وتشتهر هذه البلدة بأجوائها المفعمة بالحيوية،
.ومناظرها الساحرة، وجمالها المذهل ومعالمها المتنوعة الرائعة

أشالند ف والية أوريغون

وه مدينة صغيرة بها أكثر من 20 ألف نسمة وتقع عل طول حدود كاليفورنيا بين سان فرانسيسو وبورتالند. احرص وأنت
هناك عل المشاركة ف مهرجان شسبير أوريغون. وقم بالتقاط صور رائعة مع أحبائك مع الخلفيات الساحرة لاسيد وجبال
.سيسيو

والية ميسيسيب أكسفورد ف

بلدة أكسفورد األكثر تألقاً ف الواليات المتحدة اليمن تجاهلها. فهذه البلدة الت تشتهر بجامعة الميسيسيب، تعرف أيضاً بما تقدمه
.من فنون وعلوم. استمتع باألماكن الشهيرة هناك مثل قاعة ليريك ميوزيك، وساحة سوير، وآيونك بيالر

برلنغتون ف والية فيرمونت

وه أكبر مدينة ف والية فيرمونت. ويمتل هذا الموقع الجبل األخضر بالعديد من المدن الصغيرة. ويبلغ عدد السان 42 ألف
نسمة فقط. وهذا هو السبب ف أن المان منظم للغاية. يجب عليك زيارة بحيرة شامبلين وشارع النيسة الذي يعتبر سوق هذه
.البلدة

والية نيو جيرس ريد بانك ف

وتقع هذه البلدة الصغيرة عل مسافة 25 ميال جنوب مانهاتن. احرص هناك عل زيارة جيرس شور، ومسرح كارلتون وقم
.بالتسوق ف سوق المزارعين ومعارض الشارع
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