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مصرف غذا و کباب پزی
یکی از شیوه های فوق العاده برای لذت بردن از واتنریکت همنشینی دسته 

جمعی در هوای آزاد است. شمار زیادی از محل های سیاحتی واتنریکت 
مجهز به میز و چوکی جهت نشستن و مصرف غذا می باشند، و برخی از 
اماکن دارای محل کباب پزی نیز هستند. چوب یا زغال برای کباب پزی را 

باخود بیاورید. 
راهنمایی در باره محل ها: نورا لینگینیست، ایکنابن و ایسپیت.

ماهیگیری
دریای هیلگی غنی با چندین انواع ماهی است که تعداد آن نسبت به دیگر 

محل ها در سویدن بیشتر می باشد. به منظور اجازه ماهیگیری باید 
کارت ماهیگیری اخذ شود. این امر را می توانید در ناتوروم واتنریکت، 

کرستیانستاد و مرکز سیاحتی اوهوس و توسط پیام تیلفونی انجام دهید. در 
مورد اینکه کدام انواع ماهی را می توان شکار کرد و اوقات معیین ماهیگیری 
مقررات ویژه وجود دارند. برخی از ماهیان کمیاب هستند، بطور مثال اسبله 

که این را نباید گرفت. 
راهنمایی در باره محل ها: کانال هوست، کافرو برو و گروپاهولت.

گشت و گذار
طبیعت همجوار واتنریکت است. در یکی از محل های سیر و سیاحت 

واتنریکت از گردش لذت ببرید. پایه های رنگدار راه را نشان می دهند. در 
محل های نمدار پلچک های چوبی وجود دارند که سهولت در طی کردن راه 
فراهم می سازد. هر گاه داخل چراگاه گاوها می شوید باید سگ تان با تسمه 

بسته باشد و از نزدیک رفتن به گاوها خودداری کنید. 
راهنمایی در باره محل ها: لینی روندان، نورا لنگینیست و هرکولیز.

تماشای پرندگان
واتنریکت محل بسیار مناسب و درست برای نظاره کردن پرندگان است. در 
زمستان می توان عقاب های بحری را پیرامون دریای هلگی تماشا کرد. در 
فصل بهار هزاران درناها به محل سیاحتی واتنریکت بنام پولکین وارد می 

شوند. شمار زیادی از برج های تماشای پرندگان در نواحی واتنریکت وجود 
دارند. دوربین را باخود ببرید و یا از ناتوروم قرض بگیرید. 

 راهنمایی در باره محل ها: لینی روندان، هوسلوفس اینگار، هرکولیز 
و ایسپیت.

تماشای پرندگان

مصرف غذا و کباب پزی

گشت و گذار

طبیعت یک منبع ساده برای بهره برداری از خوشالی و استراحت به شمار می رود. و محلی است جای که می توان با دوستان 
خویش همنشینی کرد و یا محض از خلوت لذت برد. مناطق طبیعی سویدن در اختیار همه مردم و در همه فصل های سال می 

باشد، تابستان، زمستان، خزان و بهار. هر فصل رویداد های مختلف را عرضه می دارد. به واتنریکت خوش آمدید!

حق دسترس به طبیعت فرصت گشت و گذار آزادانه در طبیعت را در اختیار عموم قرار می دهد. ولی طبیعت، صاحب زمین و سایر مراجعین را باید مورد مالحظه قرار دهیم. 
افتدانی ها بیندازید و یا وقتی که محل را ترک می کنید آن را باخود ببرید.  یعنی از مزاحمت و تخریب باید خودداری صورت گیرد. به خاطر بسپارید که همه کثافات را در کث

برای کسب معلومات بیشتر در باره مقررات که باید رعایت شوند، به وبسایت سازمان حفاظت از طبیعت مراجعه کنید.
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