األنشطة في ڤاتانريكيت
إن الطبيعة هي أسهل مصدر للسعادة واالسترخاء .فهو مكان يمكنك فيه االلتقاء باألصدقاء أو االختالء بنفسك.
فالطبيعة السويدية متاحة للجميع .في الصيف والشتاء والخريف والربيع .فهي توفر العديد من التجارب على مدار
العام .مرحب ا ً بكم في ڤاتانريكيت!
احتساء القهوة والشواء

إن قضاء الوقت في الهواء الطلق هو إحدى أمتع الوسائل لعيش التجربة في
ڤاتانريكيت .توجد الطاوالت والمقاعد في العديد من المواقع السياحية في
ڤاتانريكيت .كما يوجد ببعض منها أيض ا ً أماكن للشواء .اجلب معك الحطب أو
الفحم للشواء .معلومات حول المواقع السياحية :نوررا لينغيناسيت و إيكانابان و
آسبيت.

صيد األسماك

يوجد في نهر هيلج العديد من أنواع األسماك ،أكثر من أي مكان آخر في السويد.
لكي يتم السماح لك بصيد األسماك ينبغي عليك ش راء بطاقة صيد أسماك .ويمكنك
ش راء البطاقة من مركز ال زائرين والمعلومات البيئية (ناتوروم)
ڤاتانريكيت أو من المركز السياحي في كريستيانستاد و أوهوس ،ويمكنك الش راء
أيض ا ً بواسطة الرسائل القصيرة  .smsتوجد قوانين بخصوص أنواع األسماك
المسموح بصيدها واألوقات التي يسمح فيها بالصيد .فهناك بعض األسماك النادرة.
على سبيل المثال يحظر صيد أسماك القرموط.
معلومات حول المواقع السياحية :كانالهوست و كاڤرو برو و
غروباهوليت.

احتساء القهوة والشواء

صيد األسماك

التجول

ڤاتانريكيت قريبة من الطبيعة .قم بالتنزه سي را ً على األقدام في أحد المواقع
السياحية في ڤاتانريكيت .فاألعمدة الملونة تقوم بإرشادك خالل الطريق .كما توجد
جسور للمشاة في األماكن المبللة لتسهيل سيرك فيها .وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي
عليك إبقاء كلبك على المقود دائما إذا دخلت أحد الم راعي وال تقترب من األبقار.
معلومات حول المواقع السياحية :ليني راوندان و نوررا لينغيناسيت و هيركوليس.

م راقبة الطيور

إن ڤاتانريكيت هي المكان الصحيح لم راقبة الطيور.
ففي فصل الشتاء غالب ا ً ما نرى النسور حول نهر هيلج.
وفي فصل الربيع تأتي طيور الك راكي (أبو منجل) باآلالف إلى بولكين في
ڤاتانريكيت .فهناك العديد من أب راج م راقبة الطيور في كافة أرجاء ڤاتانريكيت.
اجلب معك منظارك أو قم بتأجير واحد من مركز ال زائرين والمعلومات البيئية
(ناتوروم).
معلومات حول المواقع السياحية :ليني راوندان و مروج هوسلوڤ و هيركوليس و
آسبيت.

التجول

مراقبة الطيور

إن قانون حق التجول في األماكن العامة يمكن الجميع من التجول بحرية في الطبيعة .ولكنه ينبغي علينا أيض ا ً احت رام الطبيعة وأصحاب األراضي وال زائرين اآلخرين .وهذا يعني
عدم اإلزعاج وعدم التخريب .تذكر بأن تقوم بإلقاء القمامة في صندوق القمامة أو أن تأخذها معك عند مغادرتك للمكان .للحصول على مزيد من المعلومات قم بق راءة المعلومات
من قبل المصلحة السويدية لشؤون حماية البيئة.
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