
أفضل سبع جهات للسفر ف تركيا

تركيا ه واحدة من البلدان األكثر زيارة ف أوروبا، وف الواقع فإنها تعتبر مهد
للحضارات وبها مزيج مدهش من الثقافات والتقاليد والتاريخ والمواقع األثرية. اكتشف
-Tourism أفضل 7 وجهات يجب أن ال تفوتها عند زيارة تركيا. من إعداد
Review.com.

تعتبر الرحلة إل تركيا الخيار األمثل ألنها جهة من أنشط جهات السفر والسياحة. مع تراثها الثقاف المتنوع والغن والعريق؛
وغزارة خيرات الطبيعة األكثر جماال، ومهد للحضارات القديمة المختلفة، والمناظر الطبيعية الخالبة، والقالع األثرية، والتاريخية،
والتألق، والشواط الرملية؛ فإن تركيا ه المان المثال لمحب العطالت. وال عجب أنه تم تصنيف تركيا باعتبارها واحدة من
أعل 10 وجهات سياحية ف العالم وفقا لعدد السياح القادمين واإليرادات المحصلة من السياحة. ال يهم إذا كنت تسع لألجواء
.الفاخرة أو العطالت الرخيصة ف تركيا؛ فالبلد لديها ذلك كله

كابادوكيا

هذه ه واحدة من أشهر العجائب الجيولوجية ف العالم. ويالحظ ف منطقة كابادوكيا األشال الجيولوجية المعروفة باسم بيوت
نائس المقتطعة فلت من بقايا اندالع البراكين القديمة منذ ما يقرب من ماليين مضت من السنين. هنا التش الصخور الت
الصخور لديها جدران مزينة بالرسوم واللوحات الجميلة والمذهلة الت تصور األحداث من التاب المقدس. ويتم تحويل العديد
من الهياكل إل كهوف مثل غرف الفنادق. وال يمن للمرء أن يفوت النائس تحت األرض والرسوم الجدارية الت تصور الحقبة
.البيزنطية

(البازار البير (جراند بازار

وهو أحد مناطق الجذب السياح المفضلة ف اسطنبول. جراند بازار هو واحد من أقدم وأكبر األسواق الت تغط ما يقرب من
60 شارع مع أكثر من 5000 من المحالت التجارية. إنه بقعة صاخبة ونابضة بالحياة لمحب الشراء. وهو يحظ بشعبية كبيرة من
ان مثالم حيث توافر التحف والشموع وخرز الصالة، والمجوهرات، والتوابل، والسيراميك والسجاد المرسومين باليد. وه
.الستشاف التذكارات القيمة والممتازة

أفسس

هذا وجهة سياحية أخرى نشطة بسبب األطالل اليونانية والرومانية الت ال تعد وال تحص. يقع معبد آرتيميس الذي يعد واحداً من
عجائب الدنيا السبع القديمة ف العالم هنا. كهف السبعة النيام، وبيت مريم العذراء ه أماكن الت ال ينبغ تفويتها. موقع آخر
.والذي تم استعادته بعناية هو المسرح البير الذي كان يتسع لـ25000 متفرج

استاد أتاتورك األولمب

إذا كنت من محب الرياضة المتحمسين يجب أن ال تفوت زيارة استاد أتاتورك األولمب الشهير الذي يعد واحد من أكبر المالعب
ف تركيا. استضاف هذا الملعب عام 2005 دوري نهائ أبطال أوروبا مما يجعل له سمعة كبيرة بين عشاق كرة القدم. كما
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.يستضيف أيضاً حفالت الروك والحفالت الموسيقية المختلفة

قلعة بودروم

قلعة بودروم الت تقع عند ميناء بودروم ه مان مثال للمهرجانات السنوية. متحف علم آثار ما تحت مياه البحر ال يزال
يستعرض مالمح وحطام السفن. وه وجهة رائعة لالسترخاء ف منتجعات هوليداي بيتش والت تقدم العديد من األنشطة الرياضية
مثل الغطس والسباحة. ويعتبر قبر الملك ماوسلوس الذي يقع هنا واحد من عجائب الدنيا القديمة ف العالم. بودروم أيضا تمتاز
.بالمنتجعات الساحلية الرائعة عل بحر ايجه

إزمير

ويالحظ ف هذا المان شواطئه الجميلة المتأللئة والموروثات التاريخية. وهو مشهور ببرج الساعة الذي يقع ف قلب المدينة.
للمرء أن ال يغيب عن مالذ الطيور، والذي يقع ف تجري فيه المعارض المختلفة والمهرجانات السنوية. ينبغ معرض إزمير الدول
.مان قريب ويحتوي عل 205 نوع من الطيور

برج غلطه

إذا كنت شخص مهتم بالهندسة المعمارية الرائعة لمدينة اسطنبول فيجب عليك بالتأكيد زيارة برج غلطه الذي يقدم رؤية المناظر
.الخالبة إلسطنبول بأكملها

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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