محل های زیبا در واتنریکت
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مرکز سیاحتی ناتوروم واتنریکت

 .1نورا لینگینیست

نورا لینگینیست یک جنگل زار زیبا نزدیک شهر کرستیانستاد است .در بهار
زمین به گل ها پوشیده می باشد و پرندگان در درختان نغمه س رایی می کنند.
گشتگاه به یک برج تماشای پرندگان راه می یابد که از آنجا می توان جهیل
آراس لوف را نظاره کرد .اگر خواهان پیاده روی نستبا طوالنی تر باشید
می توانید اعم در چ راگاه و جنگل زار مرطوب به گردش بپردازید .نزدیک به
پارکنگ تشناب و یک میز کالن دارای چوکی ها وجود دارد و همچنان یک
محل کباب پزی با منظره بسیار زیبا میسر می باشد.
راه اینجا را پیدا کنید :نورا لینگینیست به فاصله کم در شمال کرستیانستاد
واقع شده است .شما می توانید بوسیله بایسکل یا موتر شخصی بیایید و
یا سوار بوس شهری شماره  1گردیده اخرین  2کیلومتر را با پاه پیاده طی
کنید.

 .2ایکنابن

ایکنابن نزدیک جهیل هامار در جنوب شرق کرستیانستاد واقع شده است .این
یک محل بسیار مقبول است و می توان در اینجا به صرف غذا ،کباب پزی،
ماهیگیری ،تماشای پرندگان و به گردش در جنگل زیبا پرداخت .راه پیاده
روی از وسط جنگل تقریبا  800متر امتداد دارد و از پلچک چوبی تشکیل
شده است .نواحی بیرونی ایکنابن با درخت های بزرگ و زیبای بلوط آراسته
شده اند .از آنجا یک راهچه تا برج تماشای پرندگان می رود که از آنجا می
توان جهیل هامار را نظاره کرد .در کنار ایکنابن تشناب وجود دارد.
اگر مایل به ماهیگیری هستید ،کارت ماهیگیری را از ناتوروم خریداری
کنید.
راه اینجا را پیدا کنید :محل سیاحتی ایکنابن در کنار هامارسلوند واقع شده
است .از شهر تا به اینجا با پاه پیاده یا توسط بایسکل یا خط بوس  1بیایید.
سهولت پارکنگ ب رای موتر شخصی نیز میسر می باشد.

 .3دریای ورامسون

دریای ورامسون یکی از زیباترین دریاهای منطقه واتنریکت است.
این از تپه بنام لیندیرود سرچشمه گرفته در دریای هیلگی می ریزد .این
دریا دارای منابع غنی صدف خوردنی ،حش رات و ماهی است .شخصی می
تواند در کنار محل آب بازی قدیم در گذر گیردس شوپنگی به لب دریا رسید.
جریان دریا در قالب دیوار سنگی و درختان شاه بلوط در اط راف خود در این
منطقه آرام می باشد .در کنار محل آب بازی محل پارکنگ ،یک چمن و یک
محل کباب پزی وجود دارد .کارت ماهیگیری را می توان از مرکز سیاحتی
کرستیانستاد خرید.
راه اینجا را پیدا کنید :محل سیاحتی ”٬ورامسون” در گیردس شوپنگی واقع
شده است .با بایسکل ،توسط موتر شخصی یا بوس منطقوی  553تشریف
بیاورید .یک تابلو راه پیادی روی را در امتداد راه بایسکل الی ورامسون
عالمت گذاری کرده است.

 .4ایسپیت

در کنار بحر در منطقه اوهوس ،ایسپیت واقع است .عالوه بر یک ساحل
شگفت انگیز یک پهنه آب ایستاده در اینجا وجود دارد که تعداد کثیر پرندگاه
را به خود جلب می کند .در کنار آب ایستاده دو عدد برج تماشای پرندگان
وجود دارند .طرف داخل اراضی جنگل زار زیبای کرونوسکوگن واقع است که
با شمار زیادی از راه های پیاده روی آراسته می باشد .در کنار ساحل یک
محل پارکنگ مجهز به تشناب وجود دارد .از اینجا می توانید به برج تماشای
پرندگان راه یابید 150 .متر به طرف جنوب از پارکنگ کنار سرک در مابین
تپه های ریگ یک محل کباب پزی وجود دارد.
راه اینجا را پیدا کنید :ایسپیت در نواحی جنوب بندر اوهوس موقعیت دارد.
سرک  Åvägenو بعدا  Snickarehaksvägenرا الی ساحل تعقیب کنید.
بوس  551تا مرکز اوهوس می رود.
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