
أماكن لم تكتشف بعد

20

الرحالت المائية

الرحلة عبر الهادئ

اسكتلندا الخالبة

القطب الجنوبي

السواحل الروسية

قد يكون من الرائع خوض تجربة السفر عبر السفن في املناطق املائية النائية 
نسبيًا، أو املناطق التي ال نشاهدها سوى في األفالم الوثائقية. »الرحالت البحرية 
العبارات، يصف موقع  الجائحة«. بهذه  تجربة جديدة بعد االنتهاء من كابوس 
في  العالجي،  الطابع  ذات  السياحية  بالرحالت  املعني   Responsible Travel
الرحالت  بالفيروس.  الخاصة  القيود  تخفيف  مع  بالتزامن  نشر  تقرير  أحــدث 
املائية، بحسب مجلة Survival Psychology، تساعد معظم الناس للخروج من 
املياه  أن  دائـــم، كما  تتكرر بشكل  أنها تجربة ال  اعتبار  االكــتــئــاب، على  حــاالت 
الكثير  أن  اعتبار  وعلى  األعــصــاب.  تهدئة  في  تساعد  البرية  الحياة  واكتشاف 
منا، قد أصيب بحاالت من االكتئاب بسبب العزل، وإجــراءات كورونا، ستكون 
هذه الرحالت ملن استطاع القيام بها، أفضل العالجات على األطــالق. )بريسما 

)Getty/بيلداجنتور

تأخذك رحلة الحياة البرية في ميالنيزيا التي تستغرق 12 يومًا عبر جزر سليمان 
وإلى فانواتو في املحيط الهادئ، في جو ال يخلو من اكتشاف الحياة االستوائية بأدق 
تفاصيلها. تتيح لك الرحلة، زيارة القرى املعزولة واالستمتاع بالعروض التي يقدمها 
راقصون يرتدون أزياء متقنة، واكتشاف التقاليد القديمة لهذه األرخبيالت النائية في 
جنوب املحيط الهادئ. تبدأ رحلة ميالنيزيا البحرية في جزر سليمان، حيث يمكن 
االسترخاء في الخلجان املنعزلة. في هذه األرخبيالت النائية، ال يزال البحارة املحليون 
يستخدمون ممارسات املالحة التقليدية للتنقل بن الجزر. أما املسار الثاني للرحلة 
فهو إلى جزيرة فانواتو، حيث يجري التحدث بأكثر من 100 لغة. لقد حرصت كل 
ثقافة على حماية تقاليدها ولغتها عن كثب. يعد مشهد الثقافات هذا من بن أسعد 
البلدان في العالم - واملناظر الطبيعية الخالبة وثروة الحياة البحرية واملياه الفيروزية 
الوقت  مــن  الكثير  هناك  فــانــواتــو، سيكون  عبر  بحرية  رحلة  فــي  بالحياة.  النابضة 
 Million Dollar الختبار عالم ما تحت األمــواج، مع رحالت الغطس إلى مواقع مثل
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ً
قد ال يرى املرء طوال حياته، طبيعة أكثر جماال

أو تألقًا أكثر مما قد يراه في اسكتلندا. الجزر 
الــصــغــيــرة، والــجــبــال الــتــي تــحــيــط بــالــبــحــيــرات، 
قــد تــجــعــل الــرحــلــة الــبــحــريــة عــلــى مــن سفينة 
ــدة مـــن أكـــثـــر الــــرحــــالت الـــتـــي ال  ــ شـــراعـــيـــة واحــ
من  واحـــدة  الــرحــلــة  هــذه  تعد  نسيانها.  يمكن 
الساحل  هذا  استرخاء الكتشاف  الطرق  أكثر 
النائية. يتضمن  البرية والجزر  املذهل والحياة 
خط سير الرحلة زيارة معالم بارزة مثل منارة 

Fladda »فالدا« ومناطق أخرى تاريخية.
فـــي هــــذه الــرحــلــة الــتــي ال تــســتــغــرق أكــثــر من 
الفنادق  فــي  الليل  يتم قضاء  أن  على  أســبــوع، 
املــخــتــلــفــة عــلــى الــســاحــل االســكــتــلــنــدي، يمكن 
للسياح، خوض الكثير من التجارب واملغامرات 
الترفيهية، لعل أبرزها ممارسة رياضة ركوب 
ــثـــر مـــن ذلـــــك، تتضمن  ــطـــس. أكـ ــغـ األمـــــــواج والـ
الرحلة أيضًا فرصة، للتنزه على الشواطئ بعد 
رسو املركب، الكتشاف بعض الطرق الجبلية. 
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الرحلة البحرية هنا، هي واحدة من أفضل الوجهات املفضلة في العام الحالي. تتضمن زيارة املناطق البيئية املختلفة، 
من جزر فوكالند وجورجيا الجنوبية وشبه جزيرة أنتاركتيكا. تستغرق الرحلة ثالثة أسابيع. يبدأ مسار الرحلة 
في بويرتو مادرين في األرجنتن وينتهي في أوشوايا في باتاغونيا األرجنتينية. في جزر فوكالند، يمكن مشاهدة 
مستعمرات أسد البحر وفقمات األفيال، وأكثر من 200 نوع من الطيور النادرة. بالقرب من جزيرة جورجيا، هناك 
محطة لنزول الركاب الذين يقيمون في الفنادق ملدة ليلة واحــدة، قبل البدء بمغامرة جديدة، لتسلق سلسلة التالل 

الجبلية وهي مصدرًا لألنهار الجليدية التي تتساقط إلى الخلجان املحمية، وهناك يمكن لقاء طيور البطريق.
مسار الرحلة ال يقف هنا، يعبر الزائر نقطة التقاء القطب الجنوبي، وعند دخول مياه القطب الجنوبي، ستنخفض 
درجة الحرارة بما يصل إلى 10 درجات في فترة زمنية ال تتعدى 10 دقائق، ما يزيد من حماس الزوار الكتشاف 
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يسيطر الساحل الشرقي لروسيا على شمال املحيط الهادئ مع ما يتضمنه من جمال ساحر، ومع ذلك فإن قلة من 
الناس يعرفون أي شيء عن هذه املنطقة، وما زال عدد أقل ممن خاضعوا تجربة زيارتها، والتعرف عليها. ولعل عزلتها 
وعدم إمكانية الوصول إليها كانت أكثر امليزات التي جعلت الحياة البرية هناك أكثر قيمة. باعتبارها أقرب جزء من 
أنها »منطقة حدودية« خالل  إلى مناطق »كامتشاتكا« و«تشوكوتكا« على  ُينظر  املتحدة، كان  الواليات  إلى  روسيا 

الحرب الباردة. تم منع األجانب من الوصول. اليوم باتت هذه املناطق مناسبة تمامًا لرحلة استكشافية.
تتميز الرحلة، بتنوع املغامرات، ولعل أبرزها، االنتقال عبر قوارب صغيرة بن الخلجان املائية، حيث تأتي آالف الطيور 
تقوم  التي  الدببة  رؤيــة  يمكن  حيث  الجلدية،  الشواطئ  من  القريبة  الغابات  في  مسارها  تستكمل  الرحلة  املهاجرة. 
الرنة. يستمتع املصورون  للتعرف على حيوان  أنها فرصة  الجداول واألنهار، كما  بعمليات االصطياد مباشرة من 

واملؤرخون وعشاق التاريخ الطبيعي بهذه الرحلة. )يلالينا فريشكاال/تاس(
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