
أماكن خالبة في ڤاتانريكيت

Naturum Vattenriket  www.vattenriket.kristianstad.se 044-13 23 30 هاتف Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad

1. نوررا لينغيناسيت
إن نوررا لينغيناسيت هي غابة مورقة خالبة بالقرب من كريستيانستاد. 

ففي فصل الربيع تكون األرض مغطاة بالزهور وتغرد الطيور على 
األشجار. ويؤدي الطريق الذي تمشي خالله في الغابة إلى أحد أبراج 

مراقبة الطيور الذي يطل على بحيرة آراسلوف. وإذا أردت السير لمسافة 
أكبر، فتوجد المراعي والمستنقعات التي يمكنك استكشافها. وتجدر 

اإلشارة إلى وجود مرحاض وطاولة كبيرة ومقاعد للجلوس بجوار موقف 
السيارات. كما يوجد مكان جميل مخصص للشواء بالقرب من موقف 

السيارات. 
كيف يمكن الوصول إليها: تقع نوررا لينغيناسيت إلى الشمال من 
كريستيانستاد. يمكنك الوصول إليها بالدراجة الهوائية أو السيارة 

أوالحافلة العامة رقم 1 التي تتجه إلى آلبوغاتان )Albogatan( ثم 
السير قليالً لمسافة 2 كيلومتر.

2. إكنابان
تقع إكنابان بجوار بحيرة هامار في الجنوب الشرقي من كريستيانستاد. 

فهو مكان خالب حيث يمكنك احتساء القهوة والشواء وصيد األسماك 
ومشاهدة الطيور والتجول خالل تلك الغابة الجميلة. تصل المسافة التي 
يمكن السير فيها خالل الغابة إلى 800 متر يليها جسر للمشاة. وتجدر 

اإلشارة إلى وجود أشجار البلوط الجميلة في منطقة صغيرة عند نهاية 
إكنابان. وهناك مسار يؤدي إلى أحد أبراج مراقبة الطيور والذي يطل 
مباشرة على بحيرة هامار. كما يوجد مرحاض في إكنابان. قم بشراء 

بطاقة صيد األسماك من مركز الزائرين والمعلومات البيئية )ناتوروم( 
إذا كنت ترغب بصيد األسماك. 

كيف يمكن الوصول إليها: يقع المركز السياحي إكنابان في 
هامارسلوند. يمكنك القدوم إلى هنا من المدينة سيراً على األقدام أو 

بالدراجة الهوائية أو خط الحافالت رقم 1. يوجد موقف للسيارات.

3. ڤرامسون
ڤرامسون هو أحد أجمل األنهار الموجودة في ڤاتانريكيت. حيث تدفق 

المياه العذبة من البرية في لينديرودسوسن إلى نهر هيلج. كما أن النهر 
غني بالمحار والحشرات واألسماك. ففي منطقة السباحة القديمة تلك 

في قرية يارد شوبينجه تكون على مقربة من المياه. وهنا يتدفق النهر 
ببطء لألمام محيطة به حواف صخرية وأشجار كستناء كبيرة. كما يوجد 

موقف للسيارات ومساحة خضراء ومنطقة مخصصة للشواء بجوار 
منطقة السباحة. يمكنك شراء بطاقة صيد األسماك من المركز السياحي 

في كريستيانستاد.
كيف يمكن الوصول إليها: تقع المنطقة السياحية "ڤرامسون" في 

يارد شوبينجه يمكنك الوصول بالدراجة الهوائية أو السيارة أو الحافلة 
المحلية رقم 553. في حال تفضيل السير على األقدام فإنه توجد الفتات 

إرشادية بطول مسار الدراجات الهوائية وصوالً إلى ڤرامسون. 

4. آسبيت
تقع آسبيت على البحر في أوهوس. فباإلضافة إلى الشاطئ الرائع 

توجد هنا بحيرة ضحلة تجتذب أنواع عديدة من الطيور. كما يوجد 
برجين لمراقبة الطيور بالقرب من البحيرة. وداخل آسبيت توجد غابة 

كرونوسكوغن الجميلة والتي بها العديد من مسارات المشي. ويوجد 
موقف للسيارات ومرحاض بجوار الشاطئ. ويمكنك الوصول من هنا إلى 
أبراج مراقبة الطيور. كما يوجد مكان مخصص للشواء في منطقة رملية 

بجانب الطريق على بعد 150 متر إلى الجنوب من موقف السيارات.
كيف يمكن الوصول إليها: تقع آسبيت إلى الجنوب من الميناء في 

أوهوس. خذ طريق أوڤاجن )Åvägen( ثم طريق سنيكارهاكسڤاجن 
)Snickarehaksvägen( حتى تصل إلى الشاطئ. تتجه الحافلة 

رقم 551 إلى مركز أوهوس.
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