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أماكن استثنائية

جزيرة صقلية الملونة

طرابزون الخالبة

سيدي بوسعيد 

منالي الهندية

C

صحيح أن حب زيارة واكتشاف مدن وعواصم جديدة يشكل متعة عند الجميع، لكن 
لبعض األماكن رمزية خاصة في قلوب كبار السن. هذه الفئة العمرية، ال يستهويها 
أماكن  زيــارة  الجبال. تفضل  لتسلق  السير لساعات  أو  الشبابية،  املغامرات  خوض 
طبيعية، االستمتاع بالحقول واملراعي الخضراء، أو االسترخاء أمام الشواطئ، سماع 
تقاليد وثقافات  التعرف على  إلى  التراثية، وتناول وجبة صحية، إضاقة  املوسيقى 
مختلفة، تمدهم بالطاقة اإليجابية، وتشعرهم بالسعادة، وفي الوقت نفسه تكون ذات 
تكاليف مادية بسيطة. ومنذ سنوات، بدأت معظم وكاالت السياحة في تحضير برامج 
مدينتي  فــإن  العاملية،  السياحة  منظمة  وبحسب  الــســن،  لكبار  مخصصة  سياحية 
سيدي بوسعيد التونسية، منالي الهندية، كانتا من ضمن الوجهات املحببة، واألكثر 
جذبًا ملن تخطوا سن الستني. ما رأيكم بالتخطيط لرحلة استثنائية، يتخللها الكثير 

)Getty( من املرح، واالسترخاء، والصفاء والهدوء النفسي؟

جديدًا  نمطًا  السياح  يجد  أهلها،  وتقاليد  بثقافات  واملتنوعة  امللونة،  الجزيرة  تلك  في 
للحياة، واللهو، والترفيه. تجذب صقلية كبار السن، نظرًا ملوقعها الجغرافي املطل على 
التي ال تنتهي،  البحر، وهدوء فنادقها، هندسة بيوتها، قصص شوارعها وساحاتها 
إضافة إلى ترحيب سكانها بالضيوف. تتميز الجزيرة باحتوائها على مئات املحميات 
لكبار  السياحي  البرنامج  العامة. يضمن  إلى تنوع حدائقها  الخالبة، إضافة  الطبيعية 
الشرقي  الساحل  على  املتواجد  آتنا  بركان  زيــارة  منها  متنوعة،  كثيرة  أماكن  السن 
للجزيرة، والذي يعد واحدًا من أهم عوامل جذب السياح للجزيرة وهو أكبر بركان نشط 
في أوروبا، كما يقصد السياح الكثير من املعابد اليونانية، واإليطالية القديمة. وبالتأكيد 
الطعام  النشاطات املمتعة. ويعتبر  البحر من أكثر  الجزر لالسترخاء قبالة  فإن زيــارة 
املميزة، وترحيب أصحاب  بنكهته  يتميز  إذ  السياحة،  أهم معالم  املحلي من  الصقلي 

)Getty( .املطاعم بالسياح واالعتناء بهم

السن في قرية  العود، يجلس كبار  أنغام  على 
بــلــدان،  أوزنــجــول. جنسيات مختلفة مــن عــدة 
التقليدية  واألناشيد  األغاني  بسماع  ُيطربون 
التركية، حتى العربية واألجنبية في تلك القرية 
الــواقــعــة شــمــال تــركــيــا. تــجــذب قــريــة وبــحــيــرة 
التقليدية  لألجواء  نظرًا  السن،  كبار  أوزنجول 
ــتـــي تــلــبــي رغــبــات  الـــتـــي يــقــيــمــهــا الـــســـكـــان، والـ
هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة. تتميز الــقــريــة، بــأجــوائــهــا 
الوقت،  طــوال  األجـــواء  يغطي  الضباب  اللطيفة. 
البحيرة في  تقع  املكان.  يزيد من روحانية  ما 
خضراء.  جبلية  مرتفعات  تحدها  عميق،  واد 
بــإيــالء االهتمام  بــدأت السلطات فــي طــرابــزون 
لسياحة كبار السن منذ 4 سنوات وفق بيانات 
أماكن  املدينة من  به  تتمتع  ملا  صحافية، نظرًا 
ترفيهية وطــبــيــعــة خــالبــة، إضــافــة إلـــى وجــود 
الكثير من مراكز العالجات الطبيعية. هذا ليس 
كل شيء، في طرابزون تتنوع األماكن الجاذبة، 
كمرتفعات السلطان مراد، حيث تقام احتفاالت 
منتجع  إلــى  إضافة  تراثية،  ليلية  ومهرجانات 
حيدر نبي الطبيعي، ودير سوميال التاريخي. 

)قدرية أيدن/األناضول(

على سواحل البحر املتوسط، تطل مدينة سيدي بوسعيد التونسية، مدينة فريدة بأهلها، هندستها، حتى برائحتها 
تمنحهم  ألنها  السن،  كبار  املدينة  هــذه  تالئم  تألقها.  من  ويــزيــدان  مبانيها  على  يطغيان  واألزرق  األبيض  الذكية. 
الصفاء، واالسترخاء أمام البحر لساعات. في املقاهي واملطاعم املنتشرة هناك، يقضي كبار السن أوقاتهم في تذوق 
املأكوالت التونسية التقليدية، والتعرف على تراث وثقافة مختلفة. األنشطة الترفيهية ربما محدودة، لكنها مبهجة 
جدًا. السير والتجوال في الشوارع التقليدية الضيقة، زيارة املدينة القديمة، تبادل األحاديث مع السكان والتجار، شراء 
املنتجات اليدوية، من األشياء الجميلة واملفرحة عند السائح. يقضي السياح فترات بعد الظهر، بالجلوس في املقاهي 
الخشبية القديمة، بالقرب من خليج تونس. وتخصص رحالت بحرية على منت قوارب صغيرة، تأخذ السياح إلى 
منتصف البحر. ومن يحب اآلثار، فإن سيدي بوسعيد تحتوي الكثير منها، وأبرزها، قصر دار نجمة الزهراء، متحف 

دار العنابي، وغيرها الكثير. )فتحي بلعيد/فرانس برس(

في أعالي جبال الهماليا، تطل مدينة منالي. يطلق عليها الوردة الساحرة في البستان الهندي. تتميز بمناظرها 
الطبيعية الخالبة، بالهدوء واالسترخاء. في وادي سوالنغ، يمضي السياح، أوقاتهم بني أحضان الطبيعة، يسيرون 
املطاعم  والبحيرات، حيث  الــشــالالت  بالقرب من  الــراحــة  يــأخــذون قسطا من  والــغــابــات،  الخضراء  األوديـــة  ضمن 
املدربني، حيث يحلقون على  املظالت مع  االستمتاع بركوب  الترفيهية،  النشاطات  املنتشرة هناك. ومن  الشعبية 
التلفريك الذي يأخذهم بجولة فوق منطقة  علو منخفض، وهي تجربة رائعة بالنسبة لهم. أيضًا يقصد السياح 
هيماتشال براديش املكسوة بالغابات وحقول األزهار. تساعد االحتفاالت واملهرجانات التي تقام في جذب السياح، 
خاصة أن معظمها له طابع قروي، حيث يتم تقديم مزيج غني من ثقافة وتاريخ هذه املدينة الهادئة. أما بالنسبة إلى 
املبيت، فإن الفنادق الخشبية املبنية على الطراز الهندي القديم، تساعد في االسترخاء، قبل البدء بمغامرة جديدة 

)Getty/في اليوم التالي. )فيشال باتناغر
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