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1. ኖራ ሊንገኔሰት
ኖራ ሊንገኔሰት ኣብ ጥቓ ክሪስትያንስታድ ዝርከብ ሓደ ክትርእዮ ባህ ዘብል ኣርጋፊ 
ዱር (ኣቝጽልትቱ ኣብ ቀውዒ ዜርግፍ ዱር) እዩ። ኣብ እዋን ጽድያ እቲ መሬት 
ብዕንባባ ይሽፈን ከምኡ’ውን የዕዋፍ ኣብ ኣግራብ ኴይነን ይዝምራ። እቲ መገዲ ኣጋር 
ንባሕሪ ኣራስሎቭስሾን ተማዕድወሉ ሓደ ናይ የዕዋፍ መዐዘቢ ይመርሕ። ዝነውሐ 
ብኣጋር ክትከይድ እንተ ደሊኻ መገሃጫን ዱር ጥልቁይ መሬትን ዝድህሰስ ኣሎ። 
ኣብ እቲ ቦታ መዓሸጊ ማኪና፡ ዓይን-ምድርን ሓደ ዓቢ ኮፍ መበሊ ዘለዎ ጣውላን 
ኣሎ። ኣብ ጥቓ እቲ መዓሸጊ ማኪና ናብ ክትርእዮ ደስ ዘብል ዘማዕዱ ሓደ መስለዊ 
እቶን ዘለዎ ቦታ ኣሎ። 
ናብ’ዚ ብኸመይ ትመጹ፦ ኖራ ሊንገኔሰት ብቐጥታ ሰሜን ካብ ክሪስትያንስታድ 
ይርከብ። ብብሽክለታ ወይ ብማኪና ምጻእ። ወይ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ቁጽሪ 1 ናብ 
ኣልቡጋታን ወሲድካ እቲ ናይ መወዳእታ 2 ኪ.ሜ ብእግሪ ኪዶ።

2. ኤከናበን
ኤከናበን ኣብ ባሕሪ ሃማርሾን ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ክሪስትያንስታድ ይርከብ። እዚ 
ሰብ ቡን ክሰትየሉ፣ ስጋ ክጠብሰሉ፣ ዓሳ ክገፈሉ፣ የዕዋፍ ክርእየሉን ብማእከል እቲ 
ደስ ዘብል ዱር ብእግሪ ክኸደሉን ዝኽእል ጽቡቕ ቦታ እዩ። ብማእከል እቲ ዱር 
ብእግሪ ምኻድ ንውሓቱ ከባቢ 800 ሜተር ኴይኑ ብልዕሊ ሓደ ድልድል ይኽየድ። 
ኣብ ጫፍ ናይ ኤከናበን ዓበይቲ ጽቡቓት ኰርችያ (ተሪር ዝዕንጨይቱ ዓይነት ገረብ) 
ኣለዉ። ካብኡ ሓደ መገዲ ኣጋር ንባሕሪ ሃማርሾን ክትርእየሉ ናብ ትኽእል ናይ 
የዕዋፍ መዐዘቢ ግምቢ የብጽሕ። ኣብ ኤከናበን ዓይን-ምድሪ ኣሎ። ዓሳ ክትገፍፍ 
እንተ ደሊካ ካብ ናቱሩም ናይ መግፈፊ ዓሳ ካርድ ግዛእ። 
ናብ’ዚ ብኸመይ ትመጹ: መብጽሒ ቦታ ኤከናበን ኣብ ሃማርሉንድ ይርከብ።  
ካብ ከተማ ናብ’ዚ፡ ብእግሪ ወይ ብሽክለታ ወይ ኣውቶቡስ ቁጽሪ 1 ምጻእ።  
ንማኻይን መዓሸጊ ቦታ ኣሎ።

1. ኖራ ሊንገኔሰት

3. ቭራምስኦን
ቭራምስኦን ሓደ ካብ’ቶም ዝጸበቑ ናይ ቫተንሪከት ኣፍላግ እዩ። ካብ ሊንደሮድሶሰን 
ናብ ሀልገ ኦ ጥዑም ማይ ሒዙ ይውሕዝ። እዚ ፈለግ ብሞሉስካ (ናይ ባሕሪ ዛዕጎል 
ዘለዎ ዝብላዕ እንስሳ)፣ ሓሸራን ዓሳን ሃብታም እዩ። ካብ’ቲ ኣብ ጌርድስ ሾፒንገ 
ዝርከብ ናይ ቀደም መሓንበሲ ቦታ ናብ ማይ ትቐርብ። ኣብዚ እቲ ፈለግ በእማን 
ዝተነድቀ ወሰናስንን ኣግራብ ካስታኖን ተኸቢቡ ቀስ እንዳበለ ይውሕዝ። ኣብ’ቲ 
መሓንበሲ ቦታ፡ መዓሸጊ ማኪና፣ ሓደ ናይ ሳዕሪ ሜዳን ሓደ ቦታ መጥበስ ስጋን ኣሎ። 
ካርድ መግፈፊ ዓሳ ካብ ናይ ክሪስትያንስታድ ማእከል ቱሪስት ግዛእ። 
ናብ’ዚ ብኸመይ ትመጹ: መብጽሒ ቦታ “ቭራምስኦን” ኣብ ጌርድስ ሾፒንገ 
ይርከብ። ብብሽክለታ፣ ማኪና ወይ ናይ ከባቢ ኣውቶቡስ ቁጽሪ 553 ምጻእ።  
ሓደ መሓበሪ መንገዲ ብጐኒ እቲ ናይ በሽክለታ መንገዲ፡ ብእግሪ ናብ ቭራምስኦን 
ብኸመይ ከምትኸይድ ዘርኢ ሓደ መሓበሪ መንገዲ ኣሎ። 

4. ኤስፐት
ኤስፐት ኣብ ገምገም ባሕሪ ናይ ኦሁስ ይርከብ። ብጀካ እቲ ዜደንቕ ገምገም ባሕሪ፡ 
ኣብዚ ንብዙሓት የዕዋፍ ዝስሕብ ሓደ ቀረባ ላጉና ኣሎ። ኣብ ጥቓ እቲ ላጉና ክልተ 
ግምቢ መዐዘቢ የዕዋፍ ኣሎ። ካብ ገምገም ባሕሪ ርሒቓ ብዙሕ መተሓላለፊ መገዲ 
ኣጋር ዘለዎ ማራኺ ዱር እኽሊል (ዓይነት ገረብ) ኣሎ። ኣብ ጥቓ እቲ ገምገም ባሕሪ 
ሓደ መዓሸጊ ማኪናን ዓይን-ምድሪን ኣሎ። ካብዚ ናብ ግምቢ መዐዘብ የዕዋፍ 
ይብጻሕ። ካብቲ መዓሸጊ ማኪና 150 ሜተር ንደቡብ ኣብ ጥቓ መንገዲ ዘሎ ኩምራ 
ሑጻ ሓደ መስለዊ ስጋ ቦታ ኣሎ።
ናብ’ዚ ብኸመይ ትመጹ: ኤስፐት ደቡብ ካብ ናይ ኦሁስ ወደብ ይርከብ። ክሳብ 
ናብ’ቲ ገምገም ባሕሪ ትበጽሕ፡ ኦቬገን ድሕሪኡ ስኒካረሃክስቬገን ተኸቲልካ ኪድ። 
ኣውቶቡስ ቁጽሪ 551 ናብ ኦሁስ ሰንትሩም ትኸይድ።
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