
 السياحة في جورجيا المسافرون العرب .. أجمل المزارات بالصور

عند اقترح فكرة السفر إلى جورجيا ال يمكنك التفكير مرتين، فال يوجد مجال إلي التردد، فإذا كنت تشعر انك غير مستعد لخوض تلك 
إلي جورجيا ألول مرة بالنسبة إلي المسافرون العرب، فقد التجربة الرائعة فإن عليك قراءة تلك المقالة إلى النهاية، عند الهبوط بالطائرة 

يندهشون من هذا الشعور المفاجئ الذي قد ينتاب البعض منهم، انه شعور باألمن واألمان وعدم الغربة التي يشعرون بها في أول زيارة 
 .في بعض الدول

 السياحة في جورجيا المسافرون العرب .. أجمل المزارات بالصور 

السفر إلى جورجيا للسياحة لعدة عوامل، من أهمها انخفاض رسوم رحالت الطيران إلى النصف، والذي يعد من أحد األسباب  يرجع قرار
السياسية التي قد أدت إلي ارتفاع نسبة السياحة في جورجيا، ويرجع السبب الحقيقي في هذا االنخفاض إلى انتهاء الحروب في جورجيا 

 .ياحة مرة أخري وإعادة بناء البينية االقتصادية التي قد تضررت بسبب تلك الحروبومحاولة الدولة في إعادة الس

أما عن األسباب النفسية التي قد تجعل المسافرون العرب يقومون بتكرار زيارة جورجيا أكثر من مرة، هو االستقبال الحافل الذي يقدمه 
يتصف الشعب الجورجي بالتسامح الديني وحسن المعاملة وكرم  الشعوب الجورجية للزوار األجانب والعرب علي وجه الخصوص، حيث

الضيافة، وقد ترجع هذه الصفات الحميدة إلى امتهان الشعب في جورجيا بمهنة الزراعة، ومن المعروف في بعض التقاليد العربية ان كل 
 .من يعمل في الزراعة يتصف بالكرم وحسن األخالق

 ه في أول مرةأفضل ما في جورجيا والتي يمكن مشاهدت

 االستمتاع بالمناظر الطبيعية في جورجيا

يمكنك من خالل وسيلة التلفريك التي قد قامت وزارة السياحة في جورجيا بتوفيرها للسائحين، االستمتاع بالمناظر الطبيعية مثل مرتفعات 
امخة تنتظر من يقوم بزيارتها لتحاكي عن أسرارها الجبال الشاهقة واألودية التي ال يخلو منها األلوان الخضراء، والقالع التي مازالت ش

 .الخفية

وإذا قمت بالتوغل قليال داخل جورجيا فقد ترى العديد من الكهوف الطبيعية التي تتنوع أشكالها وخطورتها علي حسب المساحة 
ثل القوارب المائية واألضواء الرائعة والتجهيزات، حيث قد قامت الدولة الجورجية بتزويد تلك الكهوف ببعض المعدات التقنية الحديثة، م

 .إلي تعدد ألوانها

 االستمتاع بركوب الخيل والتزلج والقفز بالمظالت في جورجيا

نظرا لوجود الكثير من المساحات الخضراء كما ذكرنا والتي تشغل النصيب األكبر في جورجيا، حيث تبلغ مساحة جورجيا حوالي 
اعية، ولهذا فإن أغلب السكان في جورجيا تعمل علي حرفة الزراعة، فإن أغلب السائحين تكون اغلبها من األراضي الزر 9.7006

يذهبون مباشرة إلى تلك المساحات الخضراء لالستمتاع بركوب الخيول والتمتع بالهدوء النفسي في تلك المناطق، ولقد بدأت بعض 
اء في فصول معينة مثل فصل الربيع، عن طريق ركوب الخيل التنزه المواقع اإللكترونية حاليا بتنظيم بعض الرحالت إلى األودية الخضر

 .به ثم التخييم في تلك المناطق واالستمتاع بالهواء العليل

تعد فكرة التزلج من أحد األفكار الرئيسية التي تجذب انتباه السائحين العرب عند زيارة جورجيا، حيث تعبر جبال وهضاب جورجيا عن 
حيث تكسوها الثلج من كل الجوانب مما أدي إلي توجيه أنظار الدولة إلي إقامة حلبات التزلج الرائعة، وتعتبر  نفسها في موسم الشتاء،

اتخاذ كافة  جبال القوقاز من أهم المرتفعات الجليدية التي يتوافد عليها السائحين للتزلج والتخييم وإقامة الحفالت الليلة، مع العلم انه البد من
 .ثناء ممارسة تلك الرياضة، حيث يتعرض الكثير من المتزلجين إلي اإلصابات نتيجة عدم الخبرة أو االنهيارات الجليديةاالحتياط الالزم أ

وأخيرا يعتبر حبس األنفاس والقفز المظالت فوق جبال القوقاز من أحب األنشطة السياحية التي يفضلها الزائرين العرب عند زيارة 
ول فرص أكبر لخوض تلك التجربة بطريقة جنونية، حيث تم االتفاق مع شركات الطيران الخاصة جورجيا ألول مرة، كما وفرت الد

 .بتنظيم بعض الرحالت الخاصة للقفز بالمظالت عن طريق ارتفاعات شاهقة لخوض أفضل مغامرة علي اإلطالق



 االستمتاع بمقابلة السكان األصليين في جورجيا

غاية حيث تمكنت الحكومة الجورجية بتقديم افضل التقنيات الحديثة لتطوير المجتمع بالكامل، ان مظاهر التمدين في جورجيا رائعة لل
ا قد وعلى الرغم من تلك الحداثة إال أننا قد نشعر بعض األحيان بالحنين إلي التقاليد والعادات القديمة التي قد أصبحت في طي النسيان، لهذ

ي تحتوي علي مجموعات من السكان األصليين، الذين قد تمتعوا وكما ذكرنا بالكرم وحب ينجذب السائحين أحيانا إلى بعض المناطق الت
 .جميع األجناس والطوائف األخرى

وكما ذكر علي األلسنة بعض الزوار القدامى إلى جورجيا، فإن الشعب الجورجي ودود بطبعه حيث يمكنه استقبال بعض الزوار في بيته 
الجورجية بثمن قليل أو دون مقابل، أما عن المسافرون العرب المسلمون، فإن الشعب الجورجي يرحب  ويقوم بتقديم أشهى وألذ األطعمة

 .بهم دائما حيث انه وعلى الرغم من انتشار الديانة المسيحية، إال أنه ال يوجد أي تحيز أو عصبية في االختالف العقائدي

 االستمتاع بمشاهدة الهندسة المعمارية في جورجيا

ض األشخاص العرب بالكثير من الشغف فيما يتعلق بالهندسة المعمارية، حيث تستهويهم فكرة كيفية تصميم القالع واألماكن يتمتع بع
األثرية، ولهذا فان جورجيا بوجه عام تعتبر هي الحل األمثل لإلشباع هذا الشغف، حيث ان الحكومة في جورجيا قد حرصت علي إنشاء 

اقية األثرية المعبرة التي تحتوي علي عبق التاريخ وأصالة الحرف الهندسية التي يتمتع بها الخبراء في الطرق الممهدة لزيارة بعض الب
 .الفن المعماري

 أهم المزارات السياحية التي يمكنك االستمتاع بها في جورجيا

 قم بزيارة جورجيا أكواريوم في رحلتك إلى جورجيا

يحتوي علي عشرات اآلالف من اضخم الحيوانات المائية إلي قد تم اصطيادها  جورجيا أكواريوم هو عبارة عن حوض مائي عمالق
ووضعها في حوض جورجيا أكواريوم الذي يقع في الجهة الغربية للدولة، ليصبح حوض جورجيا أكواريوم مزار عالمي لجميع السياح 

 .العرب واألجانب

لقرش والحوض األبيض وبعض الفقمات وغيرها، حيث أنها تعتبر محمية يستمتع الزوار يوميا بمشاهدة أسماك البحر المفترسة كأسماك ا
طبيعية تضم جميع الكائنات الحية، وال يقتصر زيارة هذا الحوض في جورجيا فقط وإنما يوجد أحواض مشابه له في الواليات المتحدة 

لة بتخصيص بعض الغرف الصغيرة المخصصة األمريكية وأتالنتا، ونظرا لتزايد اإلقبال علي حوض جورجيا أكواريوم قد قامت الدو
 .لالستقبال بعض العائالت الوافدة من الخارج لالستمتاع بإقامة رائعة في هذا المكان الخالب

 قم بزيارة جزيرة جيكل إحدى الجزر الذهبية التاريخية في جورجيا

هي من أهم الجزر التي يحلم كبار رجال األعمال بإقامة فندق صغير أو كبير بها، حيث تحتوى جزيرة جيكل علي أروع  جزيرة جيكل
 المتنزهات والشواطئ الطبيعية، حيث يمكنك االستمتاع بالطبيعة الخالبة، واإلقامة في أحد الفنادق العمالقة التي تحتوي علي أكبر مظاهر

 .الترفيه في العالم

ولهذا فقد تسارع رجال األعمال علي جزيرة جيكل لبناء أضخم الفنادق السياحية، ولهذا فاذا كنت من احد الزوار العرب في جورجيا 
عليك الذهاب إلي جزيرة جيكل، حيث أنها من أحد المزارات الهامة التي يمكنك في خالل زيارتها مشاهدة الشواطئ الرائعة والغابات 

لي أماكن الترفيه التي يمكنك االستمتاع بها في النهار حيث مراكز التسوق والملعب الرياضة والمتنزهات وفي الليل الكثيفة، باإلضافة إ
حيث إقامة الحفالت والمسارح والمخيمات الليلة، حيث تعتبر جزيرة جيكل من إحدى الجزر التي ال تنام بسبب كثرة أعداد السياح 

 .الوافدين إليها

 أكبر الجزر الذهبية في جورجياجزيرة كمبرالند هي 

عاما تقريبا، ولقد تم اختيار الموقع بدقة فائقة مما ساعد علي جذب السياح إلى تلك الجزيرة  40تم بناء جزيرة كمبرالند منذ أكثر من 
ت شهرتها مؤخرا بشدة، حيث أنها تقع علي شاطئ البحر الوطني في جورجيا، وتعد جزيرة كمبرالند من إحدى الجزر العالمية التي زاد

بسبب الطبيعية الخالبة التي جعلتها تشبه إلي حد كبير المحميات البرية التي تضم أكبر عدد من البحيرات الرملية والشواطئ السياحية 
 .الممتدة علي أطراف الجزيرة مما يجعلها من المعالم الطبيعية الرائعة



رى مجموعة رائعة من الخيول البرية رائعة المنظر، وكما ذكرنا من قبل عند التجول في جزيرة كمبرالند سيرا علي األقدام، سوف ن
يمكنك امتطاء أحد الخيول واالستمتاع بجولة سياحية متميزة عبر الوديان واألودية الطبيعية، كما يمكنك التنزه عبر الطرق البرية عن 

 .طريق الدراجات الرياضية في حالة عدم وجود خبرة في ركوب الخيل

 يق بانكيسي للعرب المسلمين في جورجيازيارة مض

من األمور المتعارف عليها لبعض الزوار الدائمين لمضيق بانكيسي ان المضيق يتع إلى مدينة بانكيسي اإلسالمية، التي ينتشر بها األكبر 
منية معينة، وقد نري علي من المسلمين العرب، وعند التجول داخل المضيق فإننا قد نرى بعض القالع العريقة التي تنتمي إلى حقب ز

الجانب اآلخر من المضيق بعض الكنائس التي لها تاريخ يرجع إلى القرن السادس عشر أو اكثر، وأثناء السير في تلك المناطق فإننا نرى 
 .بعض التجمعات السكنية التي تحتوي علي عدد من السكان األصليين الذين يقابلون الجاليات العربية بكل حفاوة وترحيب

 ننصح ممارسة رياضة السير السريع في مضيق بانكيسي إال في حاالت معينة، حيث ان مسافة السير داخل المضيق طويلة للغاية، لهذا ال
فان من األفضل ركوب دراجات رياضة للتمتع بجميع المناطق إلي تقع علي جانبي المضيق، حيث يمكنك مشاهدة المنطقة بالكامل دون 

 .الشعور بأي تعب

 جورجيا  إلى أديرة كهف دافيد كاريجا في زيارة

يمكنك االستمتاع بإحدى الجوالت الرائعة في احدى كهوف جورجيا التاريخية، تم بناء الكهف في القرن السادس الميالدي، وما زال يعد 
متنازع عليها إلي وقتنا  واحد من أهم الرموز التاريخية في جورجيا، وعلى الرغم من وقوع الكهف في منطقة حساسة بين منطقة مازالت

 ..هذا، مما يجعل األمر صعب للغاية علي بعض الزوار العرب واألجانب زيارته

ولكن قد يسمح في بعض األحيان لبعض السياح بعمل زيارة سريعة للكهف، ومن خالل جولة تفقدية داخل الكهف فإننا قد نجد بعض 
دير أغلبهم ال يحتوي علي عدد كبير من السكان، ويرجع  13شورية والتي يبلغ عددها األديرة التاريخية التي يعود بنائها إلى الدولة األ

 .السبب في عدم وجود سكان في تلك األديرة إلي كثرة الحروب التي قد وقعت علي مر العصور في تلك المنطقة

 قلعة انانوري في جورجيا

رن السابع عشر، عند التجول في القلعة قليال فإننا نجد إحدى الكنائس التي تم بناء قلعة انانوري في نهاية القرن السادس عشر إلى بداية الق
تنتمي إلي السيدة مريم العذراء وهى تعتبر في الكنائس الصغيرة علي عكس الكنيسة األخرى داخل القلعة التي تشير إلى للمسيح، ولقد تم 

 .أنشاء واالنتهاء من تلك الكنائس في القرن السابع عشر

من خالل التجول عبر ممرات القلعة، فإننا نجد بعض اللوحات األثرية التي تعبر عن تلك الحقبة من الزمن، وعند النزول إلى كما يمكنك 
اسفل القلعة فإننا نجد بعض القبور التي تختص ببعض الدوقات الذين قد حكموا تلك المنطقة، وفي حالة الصعود مرة أخري إلي أعلي قمة 

 .المناطق الخالبة رائعة المنظر القلعة فإننا نجد افضل
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