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سياحة

جزيرة مافيا
جزيرة «مافيا» هي الجزيرة األقل ازدحامًا وتأثرًا بجائحة كورونا في تنزانيا .تحتوي الجزيرة املرجانية على العديد من
الشواطئ التي تراعي معايير التباعد االجتماعي ،نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها .يعد كل من شاطئ بوتياما بالقرب
من العاصمة الساحرة ،كيليندوني ،أو الشاطئ الجنوبي لخليج تشول ،من ضمن الخيارات األمثل لزيارتها ،فكالهما
يتمتعان بوجود أنواع نادرة من الشعاب املرجانية النادرة ،إضافة إلى احتوائهما على ممرات مائية ،تسمح للغواصني
باكتشاف أعماق البحار .إضافة إلى ذلك ،فإن محبي العروض املائية ،سيكونون على موعد ملشاهدة الدالفني ،واألسماك
الكبيرة التي تطفو على وجه املياه خالل فترات مختلفة من النهار .ما يميز هذه الجزيرة ،أن عملية االنتقال من مكان
إلى آخر تتم من خالل ما يسمى «تاكسي البحر» أي من خالل القوارب .تبدأ أسعار اإلقامة في الفنادق واملنتجعات
السياحية من  20دوالرًا وال تصل إلى أكثر من  70دوالرًا في الليلة الواحدة( .أندريو أيتشيسون)Getty /

القارة الساحرة
لطاملا ارتـبــط اســم الـقــارة األفريقية بــرحــات الـسـفــاري ،والتخييم ،واملـغــامــرات
الخطرة ،إال أن للقارة السمراء وجهًا آخر ،قد ال يعرفه الكثير من رواد ومحبي
أفريقيا .تضم القارة األفريقية 38 ،دولة ساحلية ،تحتوي على مجموعة كبيرة
من الشواطئ الخالبة ،وأمــاكــن قد ال يراها الــزائــر إال في األفــام الوثائقية .في
موزامبيق ،كينيا ،غانا ،تونس ،وأماكن أخرى ،قد تنقل الزائر من الواقع إلى عالم
من األح ــام .هــذه الشواطئ ،وعلى الرغم من شــدة جمالها ،فهي تشكل أيضًا
معالم تاريخية ،نظرًا لكونها شاهدة على غرق مئات السفن منذ قرون ماضية،
وهي تجذب الغواصني الكتشافها .جمال القارة األفريقية ال يقف عند حدود
دولــة واح ــدة ،فعلى سبيل املـثــال ،تتمتع مدغشقر بــأطــول خــط ساحلي ،بينما
ً
تتميز جمهورية الكونغو الديمقراطية بمسافة  40ميال من الساحل ،وهي كافية
لجذب محبي االسترخاء .جولة تقودنا إلى التعرف على أفضل شواطئ القارة،
والتي لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا( .محمود سيردار/األناضول)

شواطئ أفريقيا جواهر غير مكتشفة
منتزه لوانجو
تعد دولة الغابون واحدة من الدول الساحرة في
القارة األفريقية ،نظرًا لطبيعتها االستثنائية،
ومنحدراتها وجبالها الـخـضــراء ،إضــافــة إلى
جـمــال غاباتها .وإضــافــة إلــى كــل هــذه اللوحة
الـطـبـيـعـيــة ال ـخ ـض ــراء ،ت ـضــم الـ ـب ــاد ،شــواطــئ
مـخـصـصــة ملـحـبــي امل ـغ ــام ــرات .يـعـتـبــر مـتـنــزه
 Loangoالوطني في غــرب أفريقيا واح ـدًا من
األم ــاك ــن الـسـيــاحـيــة الـصــديـقــة للبيئة بحسب
ت ـص ـن ـي ــف م ـج ـل ــة .Travel and leisure
فباإلضافة إلــى كونه مــركـزًا سياحيًا فاخرًا،
إال أن تجول الحيوانات البرية ،كالفيلة ،والقردة،
يعد أم ـرًا طبيعيًا ج ـدًا ،إذ يمكن أن يصادف
الــزائــر أحــد هــذه الحيوانات بينما يأخذ قسط
م ــن الـ ــراحـ ــة ع ـل ــى الـ ـش ــاط ــئ ،أو ع ـن ــد ت ـن ــاول
الـفـطــور ،أو حتى خــال جلسات الـبـخــار التي
تقام بالهواء الطلق .يستضيف املتنزه سنويًا
احتفاليات عديدة ،أبرزها تلك الخاصة بمحبي
ركوب األمواج ،خاصة خالل شهري أغسطس
وسبتمبر .تـتــراوح أسـعــار اإلقــامــة فــي املتنزه
بني  45دوالرًا وتصل إلى  140دوالرًا ،في حال
كــانــت شاملة العديد مــن األنشطة الترفيهية.
(جوستني تاليس/فرانس برس)

لواندا
أصبحت أنغوال معزولة عن السفر الدولي لعقود في أعقاب الحرب األهلية ،لكنها باتت اليوم واحدة من أكثر الوجهات
ً
ً
سهولة لزيارتها ،وذلك بفضل السياسات السليمة وأنظمة التأشيرات املريحة .تعد مياه أنغوال موطنا ألكثر من 100
نوع من األسماك النادرة ،وفي مقدمتها األسماك الشفافة ،بحسب ما رصدته مجلة  .Travel and leisureتنصح املجلة
السياح بزيارة ،منطقة «كابو ليدو» التي تتميز بجمال شواطئها املائية ،املغطاة بأشجار النخيل .يتميز الشاطئ بقربه
من القرى التقليدية ،ما يسمح للزوار بالتعرف على السكان األصليني .كما يضم شاطئ العاصمة لواندا سلسلة من
املنتجعات السياحية ،توفر فرصة للسياح للقيام بالعديد من النشاطات السياحية في مقدمتها ركوب األمواج ،إضافة
إلى سباق القوارب ،والغطس .في الليل ،تقام احتفاالت فلوكلورية وفنية ذات طابع تراثي .تبدأ أسعار اإلقامة في املنتجعات
السياحية من  60دوالرًا وترتفع تدريجيًا ،بحسب الخدمات التي يحتاجها الزائر( .رودجير بوش /فرانس برس)

بحيرة مالوي
قد تكون الشواطئ البحرية من الوجهات السياحية املهمة في الدول األفريقية ،لكن
ذلك ال يمنع أن هناك جزءا آخر غير مكتشف ،يتعلق بما تضمه القارة من بحيرات
ضخمة ،قد توازي شواطئ وسواحل عديدة حول العالم .بحيرة مالوي ،واحدة من
أكثر البحيرات جذبًا للسياح في تنزانيا .تعتبر منطقة ومنتجع ،Cape Maclear
مالذًا رائعًا ملحبي االسترخاء على بحيرة مالوي .فهي تعد ً
نوعا من األماكن التي
تمكن الزائر من تــرك غرفته أو بيته الخشبي والتنزه سيرًا على األقــدام إلــى أي
وجهة يرغبها الزائر .ومن أكثر النشاطات التي تستقطب الزوار ،رياضة التجديف
والسباحة .كما تضم املنطقة أيضًا متنزهًا كبيرًا يعرف باسم «حديقة بحيرة
مالوي الوطنية» ،وهي أول محمية طبيعية للمياه العذبة في العالم .األسعار داخل
هذه املنطقة مرتفعة نسبيًا ،إذ تبدأ من  120دوالرًا في الليلة الواحدة وقد تصل إلى
 300دوالر ،عند استئجار بيت كبير مع حديقته الخاصة)Getty( .

