
أفضل 10 وجهات لركوب منطاد الهواء الساخن

هل فرت ف استشاف مدينة أجنبية من وجهة نظر مختلفة؟ إذا كان األمر كذلك؛
فركوب البالون هو أحد أفضل الخيارات، ألنه لن يقدم فقط لمحة عامة مذهلة من
المناظر الطبيعية كلها، ولنه سوف يساعدك عل العثور عل الثير من األماكن الخفية
يقدم Tourism-Review.com الت ال يمنك الوصول إليها بسهولة من األرض. موقع
أفضل 10 وجهات سفر لبالونات الهواء الساخن

جبال البرانس، أسبانيا

المبان .إذا اخترت عبور جبال البرانس بواسطة منطاد الهواء الساخن، فإن ذلك سيضن لك ذكريات رائعة وتجربة ال تنس
الاتالونية الت تشبه لوحة لعبة ضخمة، وحفرة بركان لم يثر، ومختلف الحقول الخضراء ه بعض مناطق الجذب الت ستون
.قادر عل االستمتاع بها خالل رحلتك

جاتينو، كيبيك

مع المناظر الطبيعية الخالبة، و51 من ناطحات السحاب المذهلة، واألنهار الهادئة العديدة، فإنه من الصعب أن تجد وجهة أفضل
لالستمتاع بالبالون من جاتينو. وعالوة عل ذلك؛ إذا قمت بزيارة هذه المنطقة خالل المهرجان السنوي لبالون الهواء الساخن،
.فسوف تحصل عل فرصة لالختيار من بين عشرات من نماذج بالون، مثل موك الفضاء العمالق أو كعة عيد الميالد الضخمة

كابادوكيا، تركيا

إذا كنت تريد أن تعجب بمشهد فريد حقا، فمن األفضل لك أن تقوم بزيارة كابادوكيا. فبينما ستطير وسط السحب سوف تون
قادرة عل اإلعجاب بالصحراء الرملية والوديان الحمراء والوديان شديدة االنحدار ومجموعة واسعة من الجبال، والت تبدو وكأنها
.آتية من رواية سريالية

تيميوال فال، كاليفورنيا

تيميوال فال، والمعروف أيضا باسم واين كنتري، سوف تعرض لم مشاهد ريفية رائعة، تتون أساسا من مزارع الروم وحقول
واسعة جميلة. تأكد من عدم تفويت مهرجان البالون والشراب، الذي يقام كل عام ف هذه المنطقة، وإال ربما تفوت فرصة الجمع
.بين متعة السفر مع الفرح بالمهرجان

جبال روك ف والية كولورادو

جبال روك ه سلسلة جبال مذهلة ف أمريا الشمالية. وبينما تون ف رحلة بالبالون، سوف تون قادراً عل اإلعجاب بقمم
.مثيرة مختلفة ووديان شديدة االنحدار وأيضا مجموعة واسعة من البحيرات
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ذا أوتباك، أستراليا

ستندهش بالتأكيد لما يمن لهذه المنطقة أن تعرضه. وتتميز الصحراء النائية هناك بمختلف معالم التوين الصخري، مثل جبل
أولغا وآيرز روك، والبحيرات الطبيعية، والينابيع الفوارة، والهوف الصخرية. ذا أوتباك لديها جاذبية الفتة للنظر للجميع، وإذا
.اخترت أن تستمتع برؤتها من السماء؛، فسيون هذا أفضل عشرات المرات

أنور وات، كمبوديا

أنور وات توفر العديد من المناطق المذهلة خصوصا عندما ينظر إليها من السماء. سوف تُعجب بمعالم دينية كثيرة، مثل معبد
أنور وات الشهير، والذي هو أكبر مبن دين سوف تعثر عليه. وسوف تون أيضا قادرا عل البحث عن معابد ومساجد متنوعة،
.ومواقع أخرى عديدة مثيرة لالهتمام

سان كارلوس، كوستاريا

كوستاريا تقدم مناظر طبيعية متنوعة، وإذا اخترت ركوب منطاد الهواء الساخن، فسوف تطير فوق البراكين والغابات المطيرة
والبحيرات والقرى الجبلية، والت لدى كل منها قصة مختلفة. وسوف تحصل أيضا عل فرصتك من االستمتاع برؤية رؤوس
.األشجار المليئة بالقرود، وكذلك باألنهار المتدفقة

شاتو دي أوكس، سويسرا

شاتو دي أوكس الت تقع ف جبال األلب السويسرية، ال يمن وصفها ببساطة من خالل اللمات. عليك أن تون هناك لتشهد
الجبال الخالبة وأشالها الرائعة، وإذا كنت تدبر لزيارة هذه المنطقة خالل األسبوع السنوي لبالون الهواء الساخن، فسوف تسب
ال تنس ثير من الذكريات التبالتأكيد ال.

ماساي مارا، كينيا

عند ركوب منطاد الهواء الساخن فوق ماساي مارا، سوف ترى العديد من المراع، والغابات، والسهول المفتوحة، واألنهار،
وكذلك هضبة مثيرة. وما هو مثير لإلعجاب حقا حول هذه المحمية الطبيعية هو أنها تستضيف الهجرة السنوية البرى، حيث
الماليين من الحمر الوحشية، والغزالن، وحيوانات النو الت تنتشر ف األرض، مما يجعلها موقعا مثاليا لركوب منطاد الهواء
.الساخن

مقدم أخبار السياحة لمجتمع السفر التجاري ف جميع أنحاء العالم. ،Tourism-Review.com تم إعداد ذلك لم من خالل موقع
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