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المرح واللعب

الطبيعة الجميلة

الرياضات المائية

التسلية بال حدود 

مع اقتراب موسم الصيف، تبدأ العائالت في جميع أنحاء العالم، التخطيط لرحلة، 
يكون محورها األساسي األطفال. فالبحث عن ما يرضي األطفال مهمة شاقة 
لألهل، ألن خياراتهم ليست واضحة تمامًا، كما أن األهل يحتاجون في الوقت 
أبناؤكم في  كان  إن  لذا  بأوقاتهم.  واالستمتاع  والهدوء،  االسترخاء،  إلى  نفسه 
التي تبقي  املائية  األنشطة  الطفولة، فهناك مجموعة كبيرة من  أو  املراهقة  سن 
األوالد منشغلني ومستمتعني خالل إجازتهم، فيما يمكن لألهل أيضا الجلوس 
ولطاملا  األمـــواج.  ركــوب  رياضة  ممارسة  أو حتى  املسبح،  بجانب  واالسترخاء 
كانت العطلة على شاطئ البحر األبيض املتوسط ركيزة لقضاء العطالت العائلية 

لسبب وجيه بالنسبة للعوائل في الكثير من البلدان العربية.

ــدن الــصــديــقــة لــألطــفــال  ــدة مـــن أكــثــر املــ ــ تــعــد الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، واحـ
برفقة  ناما، رحلتها  والعائالت. تصف مديرة موقع Travel mad mum كارين 
البرتغال، بأنها واحــدة من أكثر الرحالت متعة بالنسبة لها وألفراد  عائلتها إلى 
أسرتها. وتنصح متابعيها بزيارة وسط البرتغال الذي يمزج بني أجواء التسلية 
في مدينة لشبونة ورحلة ثقافية وشاطئية مريحة في سينترا. في لشبونة تحديدًا، 
ومع وجود أكثر من 2300 متر مربع من مالعب مخصصة لألطفال يمكن للعائلة 
قضاء عطلة رائعة. إذ تقدم املنتجعات السياحية الكثير من النشاطات، منها ما 
من  تفاعلية،  ألعاب  بممارسة  تتعلق  وأخــرى  املائية،  الرياضات  بممارسة  يتعلق 

ضمنها ألعاب الفيديو. وتحتوي املدينة على فندق »ليغو« الشهير.

منطقة  وهــي  الفرنسية،  مــورزيــن  منطقة  فــي 
واقـــعـــة ضــمــن ســلــســلــة جـــبـــال األلــــــب، يمكن 
لــلــعــائــالت اكــتــشــاف نــمــوذج جــديــد لــلــرحــالت.  
املنتجعات  مــن  الــعــديــد  عــلــى  املنطقة  تــحــتــوي 
السياحية ذات التراث الريفي، إذ تضم العديد 
ــزارع صــغــيــرة خــاصــة بها،  مــن املــنــتــجــعــات مــ
وبحيرات  وخــارجــي،  داخلي  ومجمع سباحة 
اصـــطـــنـــاعـــيـــة مــخــصــصــة لــصــيــد األســــمــــاك، 
إضــافــة إلـــى أنــشــطــة ركـــوب الــخــيــل، والــطــيــران 
الدراجات. يقدم نادي األطفال  املظلي وركوب 
حزمًا من وسائل الترفيه طوال شهري يوليو/
تــمــوز وأغــســطــس/آب لــألطــفــال الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم بني 4 و12 عامًا، بما في ذلك ورش 
واألنشطة  األوملبية  واأللــعــاب  اإلبــداعــيــة  العمل 
املختلفة.  والرياضة  املسبح  وألعاب  املسرحية 
ــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــوفـــر املــنــطــقــة املــحــيــطــة  وفــ
ــات الــصــنــوبــر  ــابــ بـــمـــورزيـــن قــمــم الـــجـــبـــال وغــ
والبحيرات مع ممرات املشاة ومسارات املشي، 
ولـــــذا فــهــي فـــرصـــة رائـــعـــة لـــألهـــل الكــتــشــاف 
الطبيعة، والتأمل. تصل تكلفة اإلقامة في الليلة 

الواحدة إلى نحو 270 دوالرًا.

نادي  يعتبر  إذ  للعائالت،  املتخصصة  السياحية  املنتجعات  أكبر  من  واحــدًا  اليونان،  في  زاكينثوس  منطقة  تضم 
بيليجوني، مركزًا ترفيهيًا أكثر من مجرد كونه فندقًا يجمع أفراد العائلة. يقع املنتجع على ساحل منطقة زاكينثوس، 
وهو محبوب من قبل األطفال، والذين يمكنهم عمليًا القيام بكل الرياضات املائية، واإلبحار وركوب األمواج شراعيًا 
والتزلج على املاء. وتشمل األنشطة األخرى الكرة الطائرة ورحالت القوارب الخالية من اآلباء، وتكون عادة تحت رقابة 
مشددة من عمال متخصصني في الفندق.  للرضع واألطفال الصغار، توجد حضانة كبيرة تضم العديد من األلعاب 
املائية، بينما يحصل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا على برنامج يتضمن أنشطة مثل البحث عن الكنز 
وصنع الطوافة. ما يميز هذا املنتجع، هو أن املوظفني في األساس طالب جامعيون، ما يجعل الرحلة أكثر شبابية. 

تصل تكاليف اإلقامة إلى نحو 2250 دوالرًا ملدة أسبوع تقريبًا.

العديد من  التسلية قد تكون بال حــدود. ففي منطقة دوبروفنيك تقع  الجغرافي، فإن  في كرواتيا، وبسبب موقعها 
املنتجعات السياحية، التي تعرف باملنتجعات الفاخرة والتي تقدم برامج متخصصة أو دورات للترفيه ملدة أسبوع. 
تشمل نادي األطفال الخيالي أو كما يعرف باسم »املستكشفون« والذي يوفر لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني أربعة 
أشهر و11 عاما فرصة، الكتشاف العالم املليئ باملرح والحركة. تتنوع النشاطات بني البحث عن الكنز إلى التدريب على 
تحضير األطعمة البسيطة وصناعة الحلويات. وفي الوقت نفسه، يمكن للمراهقني اكتشاف عالم من الخيال واألنشطة 
املائية، بما في ذلك التجديف، واإلبحار، والغوص.  كما يتضمن برنامج اإلقامة، القيام بدورات تدريبية في كرة القدم 
واالسكواش والسباحة وكرة السلة مما يساعد الطفل على تعزيز الكثير من املهارات. تصل تكلفة اإلقامة في هذا 

املنتجع نحو 600 دوالر في الليلة الواحدة على أساس مشاركة األسرة بجميع النشاطات.
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