
عجائب كندا السبع

كندا مان جميل وساحر لزيارات السياح. األرض هناك تحمل عددا من العجائب سواء
الطبيعة أو الت من صنع اإلنسان والت تلفت األنظار وتحبس األنفاس. وف عام 2007
بتنظيم مسابقة لمحاولة العثور عل العجائب السبع CBC وراديو CBC قام تلفزيون
لالستمتاع Tourism-Review.com األكثر شعبية وزيارة ف كندا. ويدعوكم موقع
.بالمعالم السبع المذهلة

جبال روك

المتنزهات الخمسة الوطنية الت أنشئت عل الجزء الندي من مجموعة جبال روك األمريية الواسعة تشتهر بتوفير مجموعة
واسعة من األنشطة للسياح مثل المش لمسافات طويلة، والتزلج عل مستوى عالم، وصيد األسماك، وركوب الدراجات أو
االسترخاء. جبال روك تقف مع مجدها الخاص وتقدم وجهات ساحرة. المناظر الطبيعية الجبلية الفريدة بها عدد من القمم
.واألنهار الجليدية والشالالت والبحيرات والهوف من الحجر الجيري والمتحجرات

كيبيك القديمة

أوائل القرن السابع عشر. األحياء العليا والسفل ف شف فرنسمن مدينة كيبيك. تم تأسيسها من قبل مست أقدم جزء تاريخ وه
تتون من عدد من المبان التاريخية القديمة جدا الت تظهر جمالها بشل مهيب للزوار. كما أن بها عدد من الطرز المعمارية
.المختلفة. هذا المان من الجيد جداً للسياح زيارته وخاصةً أولئك المهتمين بالتفاصيل التاريخية والمعمارية

(ذا كانوي (الزورق الطويل

كانت الزوارق لها عالقة بالتاريخ والثقافة الندية منذ العصور القديمة. واستخدمت الزوارق من قبل الرحالة والمستشفين
كوسيلة من وسائل النقل. ماذا يمن أن يون أفضل من التمتع بالمناظر الجميلة واستشاف الزورق الطويل الذي ينساب
بصمت عل النهر لفهم الثقافة والتاريخ الندي؟

براري سايز

تعط منظر جميل وأخاذ للسماء الزرقاء الجميلة والواسعة. البراري الندية ه إحدى العجائب الحقيقية والت تقدم منظر ال
يوصف. السهول الواسعة واألنهار والجداول، وحقول جميلة من الزهور المتفتحة الصفراء والسماء المشرقة كل ذلك يقدم أفضل
مان حيث يمنك االستمتاع بالطبيعة إل أقص حد ممن. إنه مان مثير لالهتمام لمحب الطبيعة للجلوس واالسترخاء والتمتع
.بجمال المناظر الطبيعية الخالبة

شالالت نياجرا

شالالت نياجارا ه واحدة من الشالالت األجمل واألقوى ف العالم. وتشتهر بونها منطقة رائعة لقضاء شهر العسل، ولها منظر
ية. جزيرة جوت آيالند تفصل بين القسمين، وهندا ونيويورك بالواليات المتحدة األمريتقع بين أونتاريو ب شديد الجمال. وه
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ف منتصف الشالالت. والمعروفة أيضا باسم شالالت حدوة الحصان، المان جميل ومتطور للزيارة وبه أيضا منتجعات كازينو
من المؤكد أن تجعل رحلتك أكثر متعة وجعلها ال تُنس والت.

بيير 21

بيير 21 هو متحف وطن للهجرة لندا. وهو موجود ف هاليفاكس. ولونه محطة المحيط األخيرة المنتظمة للخطوط المالحية،
فقد كان بمثابة البوابة لندا بالنسبة للعديد من القوات والالجئين والمهاجرين ف الماض. وهو مان مثال للزيارة للسياح الذين
.يرغبون ف معرفة قصص وتاريخ المهاجرين

(ذا إيجلو (كوخ اإلسيمو

اإليجلوز أو منازل الثلج بنيت بغرض العزل لنها أبهرت العقول وجعلت السياح يقدرون هذه العجيبة الهندسية والمعمارية والعمل
.اليدوي للشعب. وه مصنوعة من الجليد وعظام الحوت

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