




- المساعدة في الحصول على تأشیرة الدخول؛
- التأمین الصحي للسفر؛

- تنظیم رحالت التصویر؛
- تنظیم رحالت التسوق؛

- تنظیم رحالت الصید؛

- تنظیم الجوالت بالھلیكوبتر؛
- خدمات كبار الشخصیات VIP؛

- تنظیم رحالت الشواء والباربكو – المنقل.

شركة زاخر للسیاحة والسـفر ھي واحدة من الشـركات القلیلة التي تجلب السـیاح من جمیع أنحاء العالم إلى أوكرانیا. إنھا تقدم قصـارى جھدھا لتقدم للسـیاح 
ھذه الدولة التاریخیة والمعاصرة في نفس الوقت، التي تتمیز بالطبیعة الساحرة واآلثار التاریخیة، والمعالم السیاحیة، والتراث الثقافي الغني. 

یمكن للسیاح زیارة أوكرانیا في أي وقت من السنة، ألنھا جمیلة ورائعة، وفاتنة في كل فصول السنة.

تقدم شركة زاخر للسیاحة والسفر خدماتھا التالیة:

- حجز الفنادق في أوكرانیا بأسعار مناسبة؛
- حجز تذاكر الطیران؛

- خدمات اإلرشاد السیاحي (رجالي ونسائي) والترجمة؛

- تنظیم رحالت خاصة لألفراد والمجموعات، والعوائل؛
- تأمین وسائل النقل؛

- جوالت منظمة في أھم مدن أوكرانیا السیاحیة؛

ّنحن شركة منسقة للرحالت الســـــیاحیة وقد أبرمنا عقودا مع أكثر من ٢٠٠ شركة سیاحیة. نقدم خدمات مھنیة ورحالت مصـــــممة إلى زبائننا على أعلى 
مستوى. یبلغ عدد موظفینا أكثر من ١٠٠ خبیر. 

اكتشفوا أوكرانیا مع شركة زاخر للسیاحة 

ّأنشـئت شركة زاخر للسـیاحة والسـفر في عام ٢٠١٦ م. یقع مقرھا في العاصمة األذربیجانیة – مدینة باكو. وخالل فترة وجیزة حققت الشـركة طفرة ھائلة 
في مجال السیاحة، إذ إنھا قد استقبلت آالف السیاح من دول مجلس التعاون الخلیجي ودول أخرى. قد دشنت شركة زاخر للسیاحة فروعھاّ

من نحن في كازاخستان وقیرغیزستان، واإلمارات العربیة المتحدة، وأوكرانیا، وبولندا. 
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2. إن مواطني الدول العربیة التالیة یحتاجون إلى تأشیرة الدخول اإللكترونیة إلى أوكرانیا:

ّإن عملیة الحصول على التأشیرة اإللكترونیة األوكرانیة سریعة ومبسطة للغایة وال تتطلب التوجھ إلى مختلف السفارات.
یجب على الراغبین في الحصــــول على التأشیرة اإللكترونیة األوكرانیة اتخاذ خطوات بســــیطة من خالل استكمال مجموعة من الخطوات عبر 
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الخارجیة األوكرانیة على الرابط التالي /https://evisa.mfa.gov.ua وتعبئة النموذج، وتحمیل صورة شخصــــــیة 
ونسـخة ممسـوحة ضوئیا للمسـتندات المطلوبة (جواز الســفر، الدعوة وإلخ)، ودفع حقوق طلب التأشیرة (٨٥ دوالرا أمریكیا) عن طریق بطاقة مصــرفیة 

(أنظمة الدفع ماستركارد العالمیة أو فیزا الدولیة)، وطباعة تأشیرة إلكترونیة تصل الشخص المعني عبر بریده اإللكتروني.

- تقدیم المستندات عن بعد في أي وقت مناسب والحصول على التأشیرات اإللكترونیة دون الحاجة إلى زیارة القنصلیة؛

- اإلمارات العربیة المتحدة (٩٠ یوما خالل ١٠ یوما)؛

- وقت التسجیل (وقت إصدار التأشیرة) – ما یصل إلى ٩ أیام عمل؛

تأشیرة الدخول إلى أوكرانیا

- تسجیل مركزي لجمیع التأشیرات اإللكترونیة في وزارة الشؤون الخارجیة في أوكرانیا؛

- التكلفة – ٨٥ دوالرا أمریكیا؛

- البحرین؛

ً- فترة صالحیة ھي من  یوم واحد حتى ٣٠ یوما.

مطارنا

ُیعتبر مطار كییف الدولي )Boryspil International Airport – KBP) أفضـــل مطار للوصول إلى أوكرانیا، على مســــتوى سعر التذاكر 
ُأیضا، حیث یســـتقبل الرحالت من جمیع أنحاء العالم. كما أنھ یعد أكبر مطار في أوكرانیا، إذ إنھ یخدم أكثر من ١٠ مالیین راكب سنویا. تعد شركة الخطوط ُ ً

الجویة الدولیة األوكرانیة Ukraine International Airlines أفضل الخیارات للطیران الداخلي بین المدن األوكرانیة وللطیران الخارجي.

- سلطنة عمان؛

- إمكانیة تعقب حالة التسجیل للتأشیرة اإللكترونیة على اإلنترنت؛

1. إن مواطني الدول العربیة التالیة ال یحتاجون إلى تأشیرة الدخول إلى أوكرانیا:

فوائد التأشیرة اإللكترونیة:

- قطر (٩٠ یوما خالل ١٨٠ یوما).

- الكویت؛

؛ evisa@mfa.gov.ua- دعم إعالمي غیر منقطع عبر موقع 

3. أما مواطنو الدول العربیة األخرى فیتطلب السفر إلى أوكرانیا الحصول على تأشیرة الدخول، ویمكنكم مراجعة السفارة األوكرانیة في بلدكم.

- المملكة العربیة السعودیة.
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بما أن السیاحة في أوكرانیا تتطور سنة بعد سنة، فإن كل المدن األوكرانیة تشتھر بوفرة الفنادق والشقق الفندقیة المختلفة. توجد ھنا فنادق اقتصادیة 
وفنادق فاخرة، لذلك یمكنكم اختیار أي فندق على حسب میزانیتكم والتمتع باكتشاف أوكرانیا.

- رقم الھاتف: ٠٠٣٨٠٩٩١٤٩٧٢٠٠ (الواتساب، الفایبر)؛

لمزید من المعلومات واالستفسار یرجى التواصل معنا:
- عنوان مكتب فرع شركة زاخر للسیاحة والسفر في أوكرانیا: شارع أوبولونسكایا ١٢، مدینة كییف، أوكرانیا؛

الفنادق

عن أوكرانیا

العملة الرسمیة في أوكرانیا ھي ھریفنیا ویرمز لھا بـUAH . تتألف ھریفنیا واحدة من مئة كوبیك. 

أوكرانیا ھي جمھوریة تقع في أوروبا الشــرقیة وحظیت باستقاللھا في ٢٤ آب / أغســطس عام ١٩٩١ م بعد انھیار االتحاد الســوفیتي. عاصمتھا 
وأكبر مدنھا ھي كییف .نظام الحكم فیھا جمھوري نصف رئاسي.

ukraine@zakher.travel :عنوان البرید اإللكتروني -

كانت أراضي أوكرانیا مركزا رئیسـیا للثقافة السـالڤیة الشـرقیة في العصـور الوسطى، قبل أن یتم تقســیمھا بین مجموعة متنوعة من القوى. ومع 
ذلك، فإن تاریخ أوكرانیا یعود آلالف السـنین. تعود أقدم اآلثار المكتشـفة على األراضي األوكرانیة إلى العصــر الحجري القدیم إذ وجدت ھذه اآلثار جنوبي 

القرم في موقع كیكـ  كوبا وإبان العصور الالحقة، اتسع نطاق االستیطان حتى شمل مساحات واسعة من أراضي أوكرانیا، وخصـوصا في أحواض األنھار ً
الكبرى  (نھر دنیبر ونھر دنیستر).

 كانت األراضي األوكرانیة دائما لقمة سائغة للدول الكثیرة (من بینھا لیتوانیا وبولندا) واإلمبراطوریات الكبیرة (من بینھا اإلمبراطوریة الروسـیة 
والنمساویة المجریة) التي حاولت غزوھا وفرض سیطرتھا علیھا.

لمحة تاریخیة عن أوكرانیا

ً  تنقســم أوكرانیا إداریا إلى أربعة وعشــرین إقلیما (محافظة)، باإلضافة إلى جمھوریة القرم ذات الحكم الذاتي. وتتمتع اثنتان من المدن األوكرانیة ً
ّبوضع قانوني خاص أال وھما: العاصمة األوكرانیة كییف، ومدینة سیفاستوبول الواقعة في شبھ جزیرة القرم. 

یتحدّث سـكان أوكرانیا باللغة األوكرانیة التي تعدّ لغة رسـمیة في البالد، باإلضــافة إلى تحدثھم باللغة الروســیة، ولغة تتار القرم. مع ذلك، یمكنكم 
مالحظة استخدام اللغة اإلنجلیزیة بین الشباب.

ّ ولكن في نھایة المطاف، كسرت أوكرانیا أغالل العبودیة وفي عام ١٩٩١ أصبحت دولة مستقلة ذات سیادة.
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2. ما مساحتھا؟ – ٦٠٣٫٧ ألف كیلومتر مربع، وتعتبر أوكرانیا دولة ثانیة في أوروبا من حیث المساحة بعد روسیا االتحادیة.ُ
3ّ. كم جارا ألوكرانیا؟ – ١٠ دول. ألوكرانیا حدود بریة مع ٧ دول، وھي: روسیا – من الشــــرق؛ بیالروس –  من الشـــــمال؛ بولندا وسلوفاكیا، ً ٍ

وھنغاریا – من الغرب؛ رومانیا ومولدوفا – من الجنوب الغربي. كما أن لھا حدودا مائیة مع الدول التالیة: روسیا ورومانیا، وبلغاریا، وتركیا، وجورجیا.

1ّ. ما تضــــاریس أوكرانیا؟–  أشكال سطح األرض في أوكرانیا متنوعة جدا، إذ توجد فیھا األودیة والســـــھول، والمرتفعات، والتالل، والجبال. 
تتوزع تضاریسھا على الشكل اآلتي: ٧٠٪ –  سھول؛ ٢٥٪ – ھضاب وتالل؛ ٥٪  –جبال. ّ

– نعم، تســتحم الشــواطئ الجنوبیة ألوكرانیا بمیاه البحر األسود وبحر آزوف. یصــل أدنى عمق للمیاه في البحر  3ّّ. ھل تطل أوكرانیا على بحار؟ 
األسود إلى ٢٢٤٥ متر بینما یبلغ أدنى عمق للمیاه في بحر آزوف حوالي ١٣٬٥ فقط.

الموقع الجغرافي

1. أین تقع أوكرانیا؟ – في شرق أوروبا.

التضاریس والمیاه

2. أین تقع أعلى القمم الجبلیة في أوكرانیا؟–  تعتبر قمة جبل ھوفرال في سلســــلة جبال الكربات أعلى نقطة في أوكرانیا، ویصــــل ارتفاعھا إلى ُ
٢٠٦١ مترا فوق سطح البحر.ً

 4. ھل أوكرانیا غنیة بالمیاه العذبة؟–  نعم، توجد في أوكرانیا حوالي ٧١ ألف نھـر و٢٠ ألف بحیـرة. من أكبـر األنھار فـي أوكـرانیا: نھـر دنیبـر 
ودنیســـــتر، ودیســـــنا، وبوه الجنوبي. معظم األنھار في أوكرانیا صالحة للمالحة ویســـــتعملھا الناس لتولید الكھرباء. أما البحیرات فمن أجملھا: سفیتیاز 

وسینیفیر، ونیساموفیتي، ویالبوه.

- الشھور الشتویة ھي: كانون األول (دیسمبر، الشھر ١٢)، وكانون الثاني (ینایر، الشھر ١)، وشباط (فبرایر، الشھر ٢)؛

ّّ .1ما المناخ في أوكرانیا؟ – المناخ في أوكرانیا قاري معتدل، ویتنوع وفقا لفصول السنة األربعة: فصل الشـتاء وفصـل الربیع، وفصـل الصـیف، ً
وفصل الخریف. ولكل فصل من فصول السنة األربعة ثالثة شھور.

ّ- تتساقط الثلوج ویتجمد سطح الماء في البحیرات واألنھار؛

- من الجدیر بالذكر أن شمال أوكرانیا أبرد من جنوبھا.

- من أبرد وأصقع فصول السنة – قد تصل درجة الحرارة خاللھ إلى ٢٠-٢٥ درجة مئویة تحت الصفر؛
 -اللیل أطول من النھار؛

المناخ والطبیعة

 -یرتدي الناس مالبس ثقیلة وسمیكة: معطف أو سترة، وقبعة، ووشاح، وجزمة، وقفافیز؛
 -یمارس الناس أنواعا عدیدة من الریاضة الشتویة مثل التزلج على الثلج؛ً

- تنزل األمطار، خاصة في جنوب أوكرانیا؛

فصل الشتاء:

 -الفترة ما بین ١٩ كانون األول (دیسـمبر) و١٤ كانون الثاني (ینایر) تعدّ فترة لألعیاد واالحتفاالت الشــتویة (١ كانون الثاني (ینایر) – عید رأس ُ
السنة المیالدیة).

4



فصل الخریف (فترة انتقالیة ما بین الصیف والشتاء):

- یذھب الناس إلى شواطئ البحار واألنھار طلبا للراحة؛ً

- یرتدي الناس مالبس خفیفة؛

- الطقس دافئ حتى في اللیل؛

ّ -یحب الناس في الصیف السھر حتى الصباح.

- اللیل أقصر من النھار؛

- یأخذ معظم الناس في ھذا الفصل إجازة صیفیة؛

 -غالبا ما تكون السماء مغطاة بالغیوم والسحب؛

- تھاجر الطیور المھاجرة إلى مناطق دافئة؛

- عند التالمیذ والطالب عطلة صیفیة طویلة؛

- ترجع الطیور المھاجرة.

 -فصل الخریف مشھور كموسم الفواكھ والخضروات إذ تنضج فیھ فواكھ وخضروات من كل نوع؛

- تنزل أمطار غزیرة؛

- شھور الخریف ھي: أیلول (سبتمبر، الشھر ٩)، وتشرین األول (أكتوبر، الشھر ١٠)، وتشرین الثاني (نوفمبر، الشھر ١١)؛

- یجمع الفالحون المحصول؛

فصل الصیف:

- تستیقظ الطبیعة من النوم الشتوي؛

ّ- ھو فصل حار إذ تصل درجة الحرارة فیھ إلى ٢٥-٣٠ درجة مئویة فوق الصفر؛

- تسقط أوراق الشجر على األرض؛

 -یذوب الثلج؛

- الشھور الصیفیة ھي: حزیران (یونیو، الشھر ٦)، وتموز (یولیو، الشھر ٧)، وآب (أغسطس، الشھر ٨)؛

- تظھر األوراق والزھور على األشجار؛

- یبدأ موسم الفواكھ والخضروات؛

- تبدأ في المدارس والجامعات سنة دراسیة جدیدة (في ١ من أیلول / سبتمبر)؛

ّ- تھب ریاح؛

ّ- تصفر وتحمر أوراق األشجار، وتصبح بعضھا بنیة وبرتقالیة اللون، لذلك یسمى فصل الخریف بفترة ذھبیة؛ ّ ّ

- تنخفض درجة الحرارة تدریجیا إلى درجة التجمد.ً

فصل الربیع (فترة انتقالیة ما بین الشتاء والصیف):
 -شھور الربیع ھي: آذار (مارس، الشھر ٣)، ونیسان (أبریل، الشھر ٤)، وأیّار (مایو، الشھر ٥)؛

- درجة الحرارة فیھ معتدلة؛
- یعتبره الناس من أجمل وأروع فصول السنة؛
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من الناحیة الثقافیة

سكان أوكرانیا

من الناحیة الروحیة

 2. ھل الطبیعة في أوكرانیا خالبة؟ – خالبة جدا. تشـتھر أوكرانیا بطبیعتھا الخضــراء والجمیلة، إذ توجد فیھا كثیر من الغابات والحقول. الطبیعة ّ
األوكرانیة غنیة ومتنوعة: تغطي الغابات ١٥٫٩ % من مســـــــــاحة البالد، ال سیما في شمال أوكرانیا وغربھا وفي جبال الكربات األوكرانیة، بینما تغطي 
الســھول ٤٠ % من األراضي األوكرانیة، خاصة في وسط البالد وفي منطقة الجنوب والشـــرق. یوجد في أوكرانیا أكثر من ٢٥ ألف نوع من النباتات، من 

أشھرھا: أشجار الصنوبر والشوح، والبلوط، والبتوال، والزیزفون، والصفصاف، والحور، وغیرھا.

1. ما الدیانة الرسمیة في أوكرانیا؟ – المسیحیة األرثوذكسیة الشرقیة.
2. ما األدیان الممارسة في أوكرانیا؟ – في أوكرانیا حریة االعتقاد، واألدیان الممارسة فیھا ھي األدیان السـماویة الثالثة أي المسـیحیة واإلسالم، 

والیھودیة. باإلضافة إلى ذلك، ھناك عدد من البوذیین واآلخرین.

2. ھل أوكرانیا بلد متســامح؟ – نعم، متســامح جدا. أوكرانیا بلد متعدد القومیات، حیث یقطن فیھا ما یزید على ١٠٠ قومیة. تبلغ نســـبة األوكران 
٧٧٫٨ % من تعداد السكان. وتصل نسبة الروس إلى ١٧٫٣ %.

3. كم عدد المسلمین في أوكرانیا؟ – یقدر عدد مسلمي أوكرانیا بنحو ملیون نسمة تقریبا ما یشكل ٢ % من سكان أوكرانیا.

1. كم یبلغ عدد سّكان أوكرانیا؟ – وفقا آلخر اإلحصـائیات في عام ٢٠١٨ یبلغ عدد سكان أوكرانیا حوالي ٤٢ ملیون نســمة (دون جمھوریة القرم 
ذات الحكم الذاتي).

4. ھل تنفع أوكرانیا للمسـلمین؟ – نعم، توجد في أوكرانیا كل شيء یحتاج إلیھ المواطن المسـلم مثل مسـاجد ومصـلیات، ومطاعم حالل، ومتاجر 
منتجات حالل، ومراكز ثقافیة إسالمیة وما إلى ذلك.

ّیتمیّز األوكران بحرفھم الیدویة. الھدایا التذكاریة األكثر شعبیة التي یأخذھا السـیاح من أوكرانیا ھي الفخار واألطباق الخشـبیة الملونة، والمالبس 
األوكرانیة التقلیدیة، والمناشف المطرزة، واألكالیل من الزھور، و"بوالفا" (صولجان أوكراني)، والدمى، والبیض المزخرف، والشـــیالن من األقمشـــة 

الطبیعیة وإلخ.

ٍالمســـتوى الثقافي في أوكرانیا عال جدا. توجد في أوكرانیا كثیر من المســـارح والمتاحف، والمعارض، واآلثار التاریخیة، والمعالم الســـیاحیة، 
والجامعات، والمعاھد، والمدارس. نشـــــــأت الثقافة األوكرانیة وتطورت في ظل ظروف معقدة وتحت الھیمنة األجنبیة، واالضطھاد االجتماعي والدیني. 
وعلى الرغم من ذلك تطور التعلیم والتنویر، والعلوم، واآلداب، والفنون الشــعبیة، والموسیقى، والمســرح، وفن العمارة. وقد افتتحت أول مدرسة أوكرانیة 

في عام ١٥٤٦ م في مدینة لفیف غربي أوكرانیا.
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ً ّ ونظرا ألن أطول الفصول في السنة في أوكرنیا ھي فصول باردة فإن اھتمام الدولة ركز باألساس على السیاحة الشـتویة. خصـوصا إنھا تسـتدعي ً
ّاھتماما كبیرا لصـعوبة ووعورة المسـالك الجبلیة. لذلك نجدھا خصصـت قوات تدخل سریع بالمروحیات والجرافات الثلجیة ومجموعة من المتخصـصــین 
للحد من خطورة االنھیارات الثلجیة والتنظیف الیومي للطرق إن لم نقل المتواصـل أمام حركة المرور. كما عملت على تكوین كوادر في الھندسـة والھندسـة 

المعماریة بما یتناسب مع مناخ البلد وثقافتھ. فنجد المعمار في جبال الكربات تمیزه الخصائص الخشبیة الفریدة والمثیرة في نفس الوقت. 

تعد أوكرانیا من أشھر دول العالم في السیاحة الجبلیة أو الشتویة نظرا لنوعیة تضـاریسـھا خاصة في المنطقة الغربیة للبالد، وكذلك الكم الھائل من ً
ً الثلوج المتسـاقطة على كل مدنھا وبال استثناء. تولي الدولة اھتماما كبیرا للریاضات الشـتویة في اآلونة األخیرة. یتجلى لنا ذلك من خالل التجھیزات الفاخرة ً

والتقنیات المتطورة التي تنعم بھا كل المنتجعات والمرافق الســـیاحیة الشـــتویة كمحطات التزلج والتلفریكات، والفنادق المتوفرة. أغلب الفنادق بالقرب من 
منتجعات التزلج واقعة على ینابیع المیاه الساخنة التي تشھد إقباال منقطع النظیر في الشتاء. ّ

من الجدیر بالذكر أن أوكرانیا تحتفل بعید رأس السنة المیالدیة بجدیة وبشكل ممتع. تستغرق الفترة االحتفالیة لألعیاد الشـتویة في أوكرانیا من ١٩ 
ّدیسمبر إلى ١٤ ینایر. خالل ھذه األیام كل المدن األوكرانیة مزیّنة ومضاءة بألوان مختلفة، وفي ساحة مركزیة لكل مدینة یتم نصب شجرة عید رأس السـنة، 

وأكشاك ودكاكین مؤقتة تبیع منتجات متنوعة من المواد األغذیة والتحف التذكاریة، والحلویات وما شابھ ذلك.

تشــتھر أوكرانیا بكثرة المســاحات والحدائق الخضـــراء والجبال الشـــاھقة التي تغطیھا األشجار، كما تتوافر فیھا الســـواحل البحریة واألنھار، 
والبحیرات الغنیّة بالمناظر الطبیعیّة الخالبة. ویعتبر البناء وفن العمارة في أوكرانیا متمیزا وفریدا من نوعھ، حیث یعتبر قدیم الطـراز. عالوة علـى ذلك، ال ً

تخلو أوكرانیا من المنتجعات العالجیة التي تسـاعد على االسترخاء وعالج الكثیر من األمراض. كما توفر الفنادق الراقیة خدمات متمیزة. من أبرز المناطق ّ
السیاحیّة التي تبھر السائح بمواقعھا السیاحیة وطبیعتھا الجمیلة – محافظة كییف ومحافظة لفیف، ومحافظة أودیسا، ومحافظة إیفانو فرانكیفسك.

ھل ترغبون في تجربة رؤیة تساقط الثلج والتزلج علیھ، وركوب التلفریك المعلق فوق جبال مغطاة بالثلوج في منظر خالب وفي اللعب بالثلج؟ تعدّ ّّ
أوكرانیا من أفضــل المناطق التي تتوفر فیھا جمیع مقومات الســیاحة الشـــتویة في العالم حیث إن ھناك منطقة جبال الكربات غرب أوكرانیا فتعتبر االتجاه 

األول للكثیر من السیاح الراغبین في التمتع بالثلج.

ّقد تحولت أوكرانیا كلھا إلى وجھة سیاحیة بارزة على المســتوى الدولي في الســنوات األخیرة ألنھا غنیة بالمعالم التاریخیة والســیاحیة، والثقافیة 
المثیرة لالھتمام، وباألماكن الترفیھیة. وفقا إلحصـائیات منظمة السـیاحة العالمیة، تدخل أوكرانیا قائمة الوجھات السـیاحیة العشـر األولى في أوروبا، حیث 

تحتل المرتبة الثامنة في ھذا التصنیف. كل عام یزور أوكرانیا أكثر من ٢٠ ملیون سائح.ّ
تصلح أوكرانیا لجمیع الناس، إذ إنھا تلبي أذواق الكبار والصغار، والعائالت والشباب، واألطفال، وكذلك لقضاء شھر العسل، وللعالج.

السیاحة في أوكرانیا

السیاحة الشتویة
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السیاحة الصیفیة

ً  توفر أوكرانیا بفضـــــل موقعھا الجغرافي ومناظرھا الطبیعیة عددا النھائیا من خیارات الترفیھ والریاضات الرائعة. على وجھ التحدید، یتیح لكم ً
الســفر إلى أوكرانیا في فصــل الصــیف الفرصة للســباحة في البحر األسود وبحر آزوف، وللجلوس في الھواء الطلق وعمل المشــویات، وجني الفطر في ُ

الغابات، واالستماع إلى تغرید الطیور، والتمتع بالطبیعة الخضراء، ومشـاھدة النوافیر الراقصـة الموسیقیة الملونة التي ال تعمل في الشـتاء، وأخذ الرحالت 
ً النھریة والبحریة إلى جانب رحالت عبر منطاد الھواء الســـاخن مما سیمكنكم من رؤیة أوكرانیا الجمیلة من منظور فرید، عندما تقدم الطبیعة آفاقا نابضـــة ّ

بالحیاة ومشرقة مع مناظر بانورامیة ال تقارن. 
ً فوق ذلك، یعتبر فصل الصیف فترة غنیة بالفیتامینات، إذ تنضـج فیھ كثیر من الفواكھ والحبوب، وحبوب الغابات، والخضـروات. في ھذه الفترة ال ً

بد لكم من تذوق التفاح، والكمثرى، والعلیق األحمر، والفراولة، وعنب األحراش، والكرز، والتوت، والكشــــمش األحمر واألبیض، والشــــمام، والبطیخ، 
ّوالمشمش، والدراق، والبرقوق، والكرنب، والشمندر، والجزر، والطماطم، والخیار، والبطاطس وما إلى ذلك.

إلى جانب ذلك، في فصل الصیف تجرى في أوكرانیا معظم المھرجانات والحفالت الموسیقیة، والمعارض مثل سوق "سوروتشـینتسـي" الدوریة ُ
التي تقام منذ القرن التاسع عشر في نھایة فصل الصـیف والتي تعدّ الحدث األبرز واألكثر زیارة في أوكرانیا بین السـكان المحلیین والسـیاح الذین یقصـدونھ 
لشـراء مختلف الحرف الیدویة والســلع الحدیثة والقدیمة، والطعام األوكراني. وباإلضافة إلى التســوق، یمكن للزوار المشــاركة في العروض المســرحیة 

والحفالت الموسیقیة الرائعة، والرقصات الشعبیة التي تقام خالل ھذا المعرض.

السیاحة العالجیة

یقصـــد الكثیر من المرضى من كل دول العالم إلى أوكرانیا للعالج للعدید من األسباب التي تخول البلد أن یصـــبح قبلة للمتشـــافین، وأھمھا الكادر ً
البشــري ذو الكفاءة العالیة في اختصـــاصھ والموارد الطبیعیة للبلد مثل الطین والمیاه المعدنیة الحارة التي تســـاعد على التشـــافي من كثیر من األمراض. 

باإلضافة إلى ذلك، تكلفة العالج رخیصة مقارنة بدول أخرى.

1. محافظة كییف

أفضل الوجھات السیاحیة في أوكرانیا

ال یخفى على أحد أن معظم السیاح یفضلون الدفء والخضـرة على البرودة والبیاض، لذلك یختارون فصـل الصـیف للسـفر. یمثل فصـل الصـیف 
فرصة رائعة لزیارة أوكرانیا واالستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب السیاحیة الممتعة، فضال عن زیارة العدید من األماكن التي ال تنسى.

مدینة كییف ھي عاصمة أوكرانیا. اشتق اسمھا من اسم "كي"، وھو واحد من المؤسسـین األربعة األسطوریین للمدینة. تقع كییف على ضفاف نھر 
دنیبر في شمال أوكرانیا، وھي واحدة من أكبر وأجمل وأقدم المدن في أوروبا الشــــرقیة. یعود تاریخھا إلى القرن الخامس المیالدي. تبلغ مســـــاحتھا ٨٣٦ 

كیلومترا مربعا. تعتبر مدینة كییف مركزا سیاسیا وإداریا، واقتصادیا، صناعیا، ومالیا، وعلمیا، وثقافیا، ودینیا، وسیاحیا، وتاریخیا للبالد.
تحظى كییف بلقب "المدینة البطلة" نظرا لصمودھا األسطوري إبان الحرب الوطنیة العظمى (١٩٤١-١٩٤٥ م).ً

بفضل التضاریس الخالبة من التالل ونھر دنیبر العظیم، والكنائس ذات القبات الذھبیة تشكل كییف منظرا خالبا وسحرا فریدا من نوعھ.
بفضل موقع كییف بین الشـرق والغرب أصبحت ھذه المدینة ملتقى للحضـارات، فھي تمتاز بتعدد الثقافات والتسـامح االجتماعي، واللطف، وكرم 

الضیافة.
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ساحة حدیقة باسم حیدر علییف – أنشــئت ھذه الســـاحة في عام ٢٠١٣ م تكریســـا للرئیس األذربیجاني الثالث والناشط الســـیاسي في أذربیجان 
واالتحاد السوفیتي السید حیدر علییف. في ھذه الساحة یوجد شالل اصطناعي، ونسخة من جدران قلعة باكو، وسجادة فسیفساء شرقیة. 

كما أن كییف رائعة في الربیع، خاصة في شھر مایو / أیار (الشـــھر الخامس)، عندما تزھر أشجار اللیلك والماغنولیا، وخاصة أشجار الكســـتناء ً
ُالساحرة. یقال: من زار كییف في أیار ال یمكن أن ینسى ھذا المشھد الطبیعي الخالب، فیدرك أن اللع عز وجل وحده ھو من خلق ھذا الجمال الرائع.

إن كییف مدینة فریدة من نوعھا. بالرغم من عدد الســكان الذي یبلغ ٣ مالیین شخص، یمكن أن تنفردوا في الطبیعة التي تتمثل بالحدائق المنتشــرة 
في جمیع أنحاء المدینة، وبالبحیرات المنتشــــرة في مناطق الحدائق والغابات. تعد كییف من أكثر عواصم العالم خضــــرة، إذ توجد فیھا أكثر من ٧٠ حدیقة ً

كبیرة و٢٠٠ حدیقة صغیرة. 

ساحة االستقالل – ھي ساحة رئیســــــــــیة للعاصمة األوكرانیة كییف وقلب ألوكرانیا، وأحد األماكن األكثر شعبیة للزیارة من قبل سكان المدینة ً
والسیاح، خصوصا في عطلة نھایة األسبوع. تجمع ساحة االستقالل بأبنیتھا وتماثیلھا بین الماضي والحاضر، وتشتھر باحتضـانھا ألحداث الثورة البرتقالیة 

(عام ٢٠٠٤ م) وثورة الكرامة (٢٠١٣-٢٠١٤ م). تقام في ساحة االستقالل مســـــــیرات مختلفة وحفالت موسیقیة، ومھرجانات، ومعارض، وغیرھا من ُ
الفعالیات الترفیھیة. تحتوي الساحة على النوافیر وعمود االستقالل، والشالل االصطناعي على السـاللم، والنصـب التذكاري لمؤسسـي كییف، وغیرھا من 

عوامل الجذب.

بعض األماكن السیاحیة في كییف

تجذب كییف السـیاح ورجال األعمال في جمیع فصـول الســنة. في الشــتاء تتألق القبات الذھبیة على الخلفیة البیضــاء من الثلج. في الخریف تلبس 
العدید من الحدائق فستانھا من أوراق الشجر الذھبیة والصفراء، والحمراء.

دیر القدیس میخائیل ذو القبة الذھبیة – ھو دیر أرثوذكسي شرقي یقع مقابل كاتدرائیة القدیسة صوفیا. تأسس في بدایة القرن الثاني عشـر، وكانت 
ُقبابھا على األرجح األولى في كییف التي تم طالؤھا بالذھب، السبب الذي جعل الدیر یلقب بدیر القباب الذھبیة للقدیس میخائیل. 

كاتدرائیة القدیسة صوفیا – ھي كاتدرائیة أرثوذكسـیة وواحدة من أھم المعالم في أوكرانیا. تقع في قلب العاصمة األوكرانیة كییف. تم إدراجھا من 
قبل منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسـكو) ضمن مواقع التراث العالمي. تنسـب الكاتدرائیة إلى كنیسـة آیا صوفیا بالقسـطنطینیة (إسطنبول ُ

حالیا) التي یرجع تاریخھا إلى القرن السادس. شیّدت كاتدرائیة القدیسة صوفیا في بدایة القرن الحادي عشـر (عام ١٠٣٧ م) في أوج قوة كییف روس، إحدى ُ
الكیانات السیاسیة التي قامت في ما یعرف الیوم بأوكرانیا. تعتبر كاتدرائیة القدیسـة صوفیا من األمثلة البارزة للفن المعماري األوكراني. تحتوي على العدید ُ

من اللوحات الجداریة والفسیفساء، مما یجعل لھا تأثیرا كبیرا على المشھد الحضاري في أوكرانیا.

حدیقة "تل فولودیمیر" – أنشـــئت ھذه الحدیقة على أحد تالل كییف في منتصــــف القرن ال١٩ . یقع على ھذا الجبل النصــــب التذكاري لألمیر 
فولودیمیر العظیم الذي قام بتعمید دولة "كییف روس" القدیمة في عام ٩٨٨ م . 

محطة نھر دنیبر – أنشئت محطة نھر دنیبر في منتصـف القرن العشـرین في ساحة "بوشتوفا" (ساحة البرید) على الضـفة الیمنى للشـریان المائي 
الرئیسي في أوكرانیا أي نھر دنیبر. ھي عبارة عن میناء نھري رئیسـي في كییف. یقع ھذا المیناء في منطقة "بودیل" القدیمة التاریخیة. تظھر في ھذا المكان 

كییف مدینة مشرقة مدھشة مفتوحة على الشمس والسماء، والمیاه، وتمتلك طاقة إیجابیة وحیویة.

تعد العاصمة األوكرانیة بشقیھا التاریخي والحدیث قبلة للزوار والسیاح في المنطقة والعالم، وموضع فخر واعتزاز لكافة أبناء الشعب األوكراني. ً

ُشارع "كریشـاتیك" – شارع رئیسـي للعاصمة األوكرانیة كییف یؤدي إلى ساحة االستقالل. یعتبر "كریشـاتیك" أعرض شارع في كییف، حیث 
یبلغ عرضھ ٧٥ مترا. یصل طولھ إلى ١٬٣ كیلومتر. یشتھر ھذا الشارع بوفرة المحالت التجاریة.
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ُتمثال "الوطن األم" ومتحف تاریخ أوكرانیا في الحرب العالمیة الثانیة – یعتبر تمثال "الوطن األم" من أھم رموز كییف – إنھ رمز إلى صـــمود 
ُالشـعب الذي تغلب على الغزاة الفاشیین. یعد ھذا التمثال أطول تمثال في أوكرانیا، إذ یبلغ طولھ ١٠٢ متر. كما أنھ یدخل قائمة أطول خمسـة تماثیل في العالم 

(إنھ أطول حتى من تمثال الحریة الواقع في نیویورك). تم تدشینھ عام ١٩٨١ م. یشــــكل تمثال "الوطن األم" جزءا علویا لمتحف تاریخ أوكرانیا في الحرب ّ
ُالعالمیة الثانیة أو ما یسمى أیضـا بمتحف الحرب الوطنیة العظمى (الحرب بین االتحاد السـوفیاتي وألمانیا – ١٩٤١-١٩٤٥ م). یعتبر ھذا المتحف من أكبر 
المتاحف في البالد، حیث یضم أكثر من ٣٠٠ ألف قطعة أثریة. من بین المعروضات یمكن إیجاد القفافیز النسائیة المصنوعة من الجلد البشـري وكذلك قطعة 

الصابون المصنوعة من الدھن البشري في أحد معسكرات االعتقال النازیة. 

قصــر "ماریینســكي" – تم بناء ھذا القصــر الرائع الذي صممھ المھندس المعماري الروسي ذو األصل اإلیطالي بارتولومیو راستریلي في عام 

مجمع "كییف بیتشـیرسكا الفرا" الدیني (معروف أیضـا ك"دیر الكھوف") – ھو مجمع دیني للكنائس والمعابد، تأسس في عام ١٠٥١ م في عھد 
ُاألمیر یاروسالف الحكیم. یعد مھدا للدیانة المسیحیة األرثوذكسیة في شرق أوروبا. لعب دیر الكھوف دورا ھاما في تنمیة الثقافة المحلیة من خالل احتضـان 
ُأول دار للنشــر في كییف، واستضــافة المؤرخین والمؤلفین، واألطباء، والعلماء، والفنانین المشـــھورین. یعد ھذا المجمع الدیني أھم المزارات األوكرانیة 

الوطنیة وقبلة للســالفیین بصـــفة عامة. یضـــم المجمع مجموعة متنوعة من المعالم المعماریة، بما في ذلك الكھوف تحت األرض التي عاش فیھا الرھبان، ً
وأبراج الجرس، والكاتدرائیات، وجدران الحجر المحصـــنة، والمتاحف. فیما یتعلق بالمتاحف، یوجد ھنا متحف المنمنمات المصــــغرة، حیث یمكن رؤیة ّ

أصغر شطرنج في العالم، وأصغر كتاب في العالم، والوردة الموضوعة في شعرة اإلنسان، والبرغوث الناعل، وقافلة الجمال في عین اإلبرة وما إلى ذلك.

ُتلفریك كییف (قطار جبلي مائل) – بنیت وســــیلة النقل ھذه في عام ١٩٠٥ م، وحتى اآلن توفر فرصـــــة ممیزة ومثیرة، وغیر مكلفة لالنتقال من 
المدینة السفلى إلى المدینة العلیا. یمتد طریق القطار لمسافة ٢٢٢ مترا فقط، وھو أقصر طریق لوسیلة النقل الموجودة في كییف.

حدیقة "كریشاتي"– حدیقة جمیلة وقدیمة. تم افتتاحھا في عام ١٧٤٣ م. تبلغ مساحتھا ١١٬٨ ھكتارا. یقع في ھذه الحدیقة قوس "صداقة الشعوب" 
الذي یعتبر واحدا من المعالم السیاحیة في كییف.

سوق "بیسارابسكي" الشعبیة – ھذه السـوق داخلیة، تقع في وسط كییف في ساحة بیسـارابسـكا. تباع فیھا الخضـروات والفواكھ، والمكسـرات، ُ
ّوالســــــــمك، واللحوم المتنوعة، ومأكوالت أخرى. شیّدت في ١٩١٠-١٩١٢ م. صممت من قبل المھندس المعماري البولندي ھنریك جولیان غاي. تتمیز ُ ُ

السوق بمساحة ٨٩٦ مترا مربعا. ھنا یمكن االنغماس في روح التسوق الشعبي األوكراني.
منحدر "أندریفسـكي" – شارع تاریخي أسطوري وطریق قدیم یصـل بین كییف السـفلى (منطقة "بودیل" القدیمة) وكییف العلیا (كییف القدیمة). 
یبلغ طولھ ٧٣٥ مترا. یعد ھذا المنحدر ثاني أشھر شارع في كییف بعد شارع "كریشــاتیك"، وھو یمثل المكان المثالي للتســوق. یســـتعرض الرسامون فیھ 
لوحاتھم، وتكثر فیھ محالت بیع التحف التذكاریة التقلیدیة والزخارف، والرموز األوكرانیة القدیمة والحدیثة، واألعمال الفنیة والیدویة األصــــــلیة. عالوةً 

على ذلك، یعتبر ھذا الشارع شارعا للمتاحف واآلثار التاریخیة، واألنصاب التذكاریة، والمسارح.

مناظر طبیعیة خالبة بفضل میاه نھر دنیبر واألشجار الخضراء، وجزیرة "تروخانیف"، وجسـر الحدیقة للمشـاة. في فصـل الصـیف یمكن أخذ رحلة نھریة 
ھنا. 

زقاق المناظر الخالبة – یعد ھذا الحي من أجمل أماكن السیاحة في كییف واألروع في أوكرانیا حیث یجذب العدید من السـیاح لمشـاھدة المنحوتات 
الحدیثة والممیزة على طول الطریق في أروع تصمیم إبداعي یدل على جمال وعبقریة النحت. ّ

"البوابة الذھبیة" – ھي ممر رئیســي لكییف القدیمة. یقع ھذا الجدار المحصـــن في وسط مدینة كییف خارج محطة مترو "زولوتي فوروتا". تم 
بناؤھا في عھد األمیر یاروسالف الحكیم لیكون حصــنا وقائیا ضد الغزاة في القرون الماضیة. تعود "البوابة الذھبیة" إلى عام ١٠٣٧ م، وقد تم إعادة تھیئتھا 

إلى حالتھا الحالیة في عام ١٩٨٢ م، وھي اآلن بمثابة متحف تاریخي یستحق االكتشاف.
محطة "أرسینالنا" للمترو – أعمق محطة لقطار األنفاق في العالم. یصل عمقھا إلى ١٠٥٬٥ أمتارا تحت سطح األرض.
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مبنى ھورودیتســـــــكي "بیت المخلوقات الخیالیة" – یعتبر مبنى ھورودیتســـــــكي أحد المباني األكثر إثارة لالھتمام. بناه المھندس المعماري ً
األوكراني البولندي المعروف ھورودیتسكي كمقر خاص في ١٩٠٣ م. 

حدیقة "فیوفانیا" – ھي المنطقة التاریخیة التي تحولت في عام ١٩٩٢ م إلى حدیقة وطنیة في غایة الجمال. یمكنكم ھنا االستمتاع بمشــــــــــاھدة 
المناظر الطبیعیة الخالبة واالستماع إلى تغرید الطیور. ھذا المكان مثالي لمن یرید االسترخاء والھروب من المدینة الصــاخبة، ولمن یرید الشـــعور براحة 

البال. ستشعرون ھنا بطاقة إیجابیة جدا. توجد ھنا أشجار وشحیرات، وبحیرات، ودیر، وینابیع الماء.

متحف الطیران – متحف في الھواء الطلق، ویعرض عشــرات الطائرات الســوفیتیة المخصــصــة لنقل الناس ونقل الدبابات، إضافة إلى عدد من 
طائرات الھلیكوبتر. ویمكنكم تسلق الطائرات وتفحصھا، والتقاط الصور التذكاریة.

١٧٥٠ تحت إشراف المھندس المعماري الروسي إیفان میشورین ویقع على قمة تل في حدیقة "ماریینسكي" جمیلة. فقد تم استخدام المبنى الرائع كمقر إقامة 
ألسرة القیصر، والیزال یستخدم الیوم لحفالت االستقبال الرسمیة مثل االجتماعات الرئاسیة والمؤتمرات الدولیة.

كاتدرائیة القدیس نیكوالس الكاثولیكیة – ذات أسلوب معماري قوطي فرید. یقع في أحد الشوارع المركزیة في المدینة.

بعض األماكن السیاحیة في ضواحي كییف

متحف العمارة واألعراف الشعبیة في أوكرانیا – متحف الفن المعماري الشـعبى والطبیعة. ھو متحف فى الھواء الطلق یقع في ضاحیة جنوبیة من 
كییف. یبرز جمال الطبیعة وغناھا، وتعدد ألوانھا في أوكرانیا، وجوانب عدة من تطور طرق وفن بناء البیوت والمؤسســــــــــات في مدنھا وقراھا على مر 
الزمان. ھذا المتحف عبارة عن قریة أوكرانیة قدیمة. ویطلق علیھ باألوكرانیة اســم متحف "بیروھوفو" ألنھ یقع في حي "بیروھیف". وقد تأســس المتحف 
عام ١٩٦٩ م، ویضـم ما یقرب من ٣٠٠ قطعة تمثل العمارة الشـعبیة التى تم جلبھا من جمیع أنحاء أوكرانیا وتجمیعھا فى ھذا المكان. وھو نوع من المتاحف 
اإلثنوغرافیة التى تصـحبكم فى رحلة للتعرف على أسلوب معیشــة وحیاة األفراد من خالل المعروضات التى تمثل األزیاء والمنســوجات، وأدوات الطھي 

والطعام، واألثاث. تبلغ مساحة المتحف ١٣٣٬٥ ھكتارا.

حدیقة "ھریشـكو" النباتیة الوطنیة –  تعتبر ھذه الحدیقة النباتیة المركزیة واحة حقیقیة من الســالم في قلب مدینة كییف الضــخمة والصــاخبة، ُ
حیث تمتد بھا المساحات الخضراء في مشھد رائع مع إطاللة جمیلة على نھر دنیبر. فضال عن ذلك تضـم الحدیقة أكثر من ١٣ ألف نوع مختلف من األشجار 
والزھور، والشجیرات، وغیرھا من النباتات من جمیع أنحاء العالم كالزنابق والورود، والفوانیا وإلخ. ولعل أفضل وقت للزیارة من السنة ھو فصـل الربیع، 
عندما تزھر األشجار وتتفتح الزھور لتبھر الزائرین بألوان نابضة بالحیاة. یعود تأسیس الحدیقة إلى عام ١٩٣٥ م لتكون أحد أجمل أماكن السیاحة في كییف. 

تبلغ مساحتھا حوالي ١٣٠ ھكتارا.
دار كییف الوطنیة لألوبرا والبالیھ – مســرح یقع في وسط مدینة كییف بالقرب من شارع كریشــاتیك، ویتمتع بتصـــمیم معماري مذھل سواء من 

الداخل والخارج.

ّحدیقة "كونتشـا زاسبا" – ھي المنطقة التاریخیة الجمیلة التي تعج بأشجار الصـنوبر الشـاھقة والخضـراء. تشـتھر ھذه المنطقة بالغابات الواقعة 
على طول الضفة الیمنى لنھر دنیبر.

حدیقة "میجیھیریا" الوطنیة – تعد میجیھیریا أحد معالم الجذب الســـــیاحي الموجودة فى ضواحي مدینة كییف األوكرانیة. وھي عبارة عن مقر 
إقامة الدیكتاتور والرئیس األوكراني الرابع فیكتور یانوكوفیتش الذى أطاحت بھ ثورة الكرامة (یورومیدان) في عام ٢٠١٤ م. تبلغ مســـاحة القصـــر ١٣٦ 
ھكتارا وقد تكلف إنشاؤه مالیین الدوالرات. وقد تحول قصر میجیھیریا الیوم إلى حدیقة وطنیة تضـم حدیقة الحیوانات، وإسطبالت الخیل، ومالعب التنس، 

وملعب للغولف، ومتحف للسیارات وإلخ.
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ُّأخدود "بوكي" (محافظة تشـیركاسي) – یسـمى ھذا المكان الفاتن في أوكرانیا ب"سویســرا الصــغیرة". تكون األخدود من الغرانیت الذي یقدّر 
عمره بملیوني عام. تبلغ مساحتھ ٨٠ ھكتارا. ستجدون ھنا الصخور والشالل، واألحجار، والطبیعة الخضراء.

تمثل عربات الترام القدیم أحد رموز المدینة التي تستقطب أعدادا كبیرة من السیاح. تعمل بعض العربات منذ عام ١٨٨٠ م. 

حدیقة "بوشتشـــــا فودیتســــــیا" – ھي المنطقة التاریخیة الجمیلة التي تمنح زائریھا فرصة االستمتاع بالغابات الكثیفة الســــــاحرة واألنھار، 
والبحیرات.

حدیقة "بوكي" ذات المناظر الطبیعیة الخالبة – تأسســت ھذه الحدیقة الرائعة عام ١٩٩٦ م. یتمیز ھذا المكان بالكمیة الكبیرة من المیاه والنباتات 
المختلفة، واألحجار، والمنحوتات، والمعبد الكبیر، والنافورة.

حدیقة الحیوانات "١٢ شھرا" – تسـمى أیضـا ب"حدیقة الحیاوانات الســعیدة". ھذه الحدیقة جمیلة وواسعة جدا. ھنا یمكنكم رؤیة الحیوانات من ُ
جمیع أنحاء العالم. عالوة على ذلك، تتیح لكم الحدیقة فرصة للمس بعض الحیوانات واللعب معھا.  

ً ً تقع محافظة لفیف في غرب أوكرانیا، ومركزھا مدینة لفیف التي تعتبر عاصمة ثقافیة للبالد. مدینة لفیف ھي إحدى المدن الســـــــــــــیاحیة الھامة ُ
الموجودة في أوكرانیا، فھي من المدن التاریخیة القدیمة. 

إلى جانب ذلك، تعرف لفیف بأنھا مدینة القھوة والشـــوكوالتة. ھنا یأكلون الشــــوكوالتة ویشــــربونھا، وینحتون منھا تماثیل، ویھدونھا لألقارب ُ
ًّ واألحباء. تنتج في لفیف ألذ شوكوالتة لیس في أوكرانیا فقط بل في أوروبا كلھا أیضـا. تقع ھنا ورشة لفیف لصـناعة الشـوكوالتة یدویا، ولھا فروع ومحالت ُ

بیع الشوكوالتة والقھوة في كل المدن األوكرانیة. تدعى ھذه المدینة أیضا بعاصمة الشوكوالتة في أوكرانیا.ُ

2. محافظة لفیف

تشـتھر مدینة لفیف األسطوریة بالمباني التاریخیة العریقة، كما أن شوارعھا المرصوفة بالحصـى تحمل الكثیر من األسرار التي تعود إلى القرون 
الوسطى، حیث إن مدینة لفیف فیھا أكثر من ٥٠ متحف وأكثر من ١٠٠ كاتدرائیة وكنیسة.

مدینة لفیف ھى أكبر مدینة في غرب أوكرانیا وإحدى أجمل الوجھات الســیاحیة األوكرانیة التي تســتحق الزیارة، إذ تتمتع بالتاریخ الغني والثقافة 
الممیزة، والھندسة المعماریة الجمیلة، والطبیعة الخضراء الخالبة، والحیاة الحضریة، والسـكان المحلیین الودودین، عالوة على المطاعم والمقاھي الفریدة ً

من نوعھا.

 تم تصـــنیف منطقة وسط مدینة لفیف ضمن قائمة مواقع التراث العالمي للیونیســـكو لما تحویھ من المباني األثریة الفخمة وتاریخ عریق یعود إلى 
القرن الثالث عشر.

ٌحدیقة "صوفییفكا" الوطنیة (محافظة تشیركاسي) –  تعتبر من أشھر المعالم السیاحیة المھمة في أوكرانیا، وھي نصـب من الفن الطبیعي خالل 
القرنین ١٧-١٩. وفقا آلراء الخبراء، تدرج ھذه الحدیقة على قائمة أجمل حدائق أوروبا كلھا. تبلغ مســــاحتھا ١٦٠ ھكتارا. یتوافر في الحدیقة أكثر من ألفي ُ

ٍنوع من النباتات. توجد ھنا بحیرات وشالالت، ومبان معماریة، وتماثیل، وصخور، وشرف المراقبة وما إلى ذلك.

ً كما تشتھر لفیف بكونھا مركزا علمیا وثقافیا، حیث تضم عددا من الجامعات الحكومیة المرموقة إضافة إلى عدد من المسارح.ً

تحظى مدینة لفیف بشعبیة كبیرة في أوروبا الشرقیة، وھي تحمل بكل فخر لقب "باریس الشرق الصـغیرة"، حیث تسـتضـیف لفیف أكثر من ١٠٠ 
مھرجان سنوي ومناسبة ثقافیة في الھواء الطلق، من بینھا مھرجان الشوكوالتة ومھرجان الفن الموسیقي، ومھرجان الثقافة األوكرانیة وما إلى ذلك.
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أھم األماكن السیاحیة في لفیف

المبنى األسود – من أبرز مباني ساحة السوق. یوجد داخل ھذا المبنى األسود اللون متحف تاریخ لفیف.

مبنى البلدیة – ھو مبنى إداري یقع في وسط ساحة الســــــوق. تم تشـــــــییده في ١٨٢٧-١٨٣٥ م. یبلغ طولھ ٦٥ مترا، وھو أطول مبنى بلدیة في 
أوكرانیا. توجد حول مبنى البلدیة ٤ نوافیر (آبار). 

ُتل "القصـر العالي" – ھو أحد تالل لفیف، ویعتبر أعلى نقطة في المدینة، إذ یبلغ ارتفاعھ حوالي ٤١٣ متر فوق سطح البحر. یرجع تاریخ القصـر 
ُالذي بني على ھذا التل إلى القرن الثالث عشر، وقد كان ذلك القصر العالي موجودا حتى القرن التاسع عشر. وقد عمل كحصـن دفاعي عن المدینة طوال مدة 
ُتواجده، ولكنھ تعرض للخراب والتدمیر. والیوم یســتخدم التل كمنصــة یمكنكم منھ إلقاء نظرة على كامل مدینة لفیف من األعلى. لتخلید ذكرى ذلك القصــر  ّ

الجمیل تم غرس األشحار فوق التل، لذلك یمكنكم االستمتاع بمشاھدة الحدیقة الخالبة والتجول فیھا.

الفناء اإلیطالي – ھو أحد أماكن لفیف السـیاحیة التي تعود إلى عصـر النھضـة، ذلك الفناء الممیز الذي ال یصـلھ ضوضاء المدینة الصـاخبة. الیوم 
غالبا ما یتم إقامة الكثیر من الحفالت الموسـیقیة مثل الجاز وبعض الحفالت الموســیقیة الكالســیكیة، كما یمكنكم شــرب فنجان القھوة في ذلك المكان الرائع ً

وزیارة متحف الشوكوالتة الذي یقع في ھذا الفناء.

ُمسرح لفیف لألوبرا والبالیھ – یعد ھذا المسـرح من أھم أماكن السـیاحة في لفیف التي تسـتحق الزیارة. دائما ما یتم مقارنتھ بدار األوبرا الموجودة 
في فیینا، وذلك لضـخامة حجمھا وروعة معمارھا. قد تم بناء المسـرح في عام ١٩٠٠ م. من أغرب القصـص عن المسـرح أن المھندس المعماري للمسـرح 
حاول االنتحار في العام التالي من بناء المبنى، وذلك ألنھ أدرك أن المیاه الجوفیة لنھر بلوتفا تصــل إلى أساس المبنى، ولكن البناء الرائع حتى یومنا ھذا ثبت 

قوتھ، فھناك یعرض الكثیر من العروض والمسرحیات الممیزة.

شارع الحریة – ھو شارع مركزي ومحور الحیاة فى مدینة لفیف، خاصة في فصــل الصـــیف، حیث یتجمع دائما ما الســـیاح والزوار لمشـــاھدة 
المناظر الجمیلة والتقاط الصــور لتمثال "تاراس شیفتشــینكو" – الكاتب والشــاعر األوكراني الشــھیر. كما یضــم الشــارع عددا من الحدائق واألنصــاب 

التذكاریة.

متحف الصـــــیدلة –  ھو متحف رائع یقع فى متجر للمواد الكیمیائیة (األدویة). یرجع تاریخھ إلى عام ١٧٣٥ م. عند زیارتكم لمتحف الصـــــیدلة 
یمكنكم التعرف على المواد الكیمیائیة التى استخدمت قدیما فى الوصفات العالجیة المختلفة. كما یضـــم المتحف بعض األدوات واألجھزة، واآلالت المتعلقة ً

بالصـــیدلة، وبعض أواني تخزین األدویة. یتكون ھذا المتحف من ١٦ قاعة، ویتم فیھ عرض أكثر من ٣٠٠٠ معروض. باإلضافة إلى ذلك، یوجد في إحدى 
قاعات المتحف مكتبة فیھا كثیر من الوثائق والكتب الفریدة، والمجالت الطبیة القدیمة.

ساحة السـوق – ھي میدان مركزي في لفیف وقلب تاریخي للمدینة الحدیثة. تقع ساحة السـوق في وسط مدینة لفیف، وقد أعلنتھا منظمة الیونسـكو 
واحدة من مواقع التراث العالمى عام ١٩٩٨ م. یعود تاریخھا إلى عصـر النھضـة، إذ تم تشـییدھا في القرن الرابع عشــر. وقد أعید بناء الســاحة تدریجیا فى 
القرن الســادس عشــر بعد أن تعرضت لحریق كبیر. وتضــم الســـاحة ٤٥ مبنى معماریا تارخیا تتكون جمیعھا من ثالثة إلى أربعة طوابق. كما توجد ھنا ٤ 

نوافیر (آبار). تعد ساحة السوق واحدة من الساحات التى یمكنكم االستمتاع بالتجول فیھا، خاصة فى فصل الصیف.

متحف لفیف "آرسـنال" ("الترســانة") – ھو متحف األســلحة الوحید الموجود في أوكرانیا. یوجد فیھ الكثیر من األســلحة القدیمة مثل الفؤوس 
ُواألواني القدیمة، والعدید من األشیاء العسكریة التي تم جمعھا من حوالي ٣٠ دولة مختلفة حول العالم. ویعد المتحف من أبرز أماكن السیاحة في لفیف.
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سوق "فیرنیســــاج" – ھي سوق شعبیة عشـــــوائیة في لفیف. یمكنكم ھنا شراء اللوحات الفنیة والتحف التذكاریة، والتحف القدیمة، والمنتجات 
الیدویة المختلفة المصنوعة من الخشب والزجاج، والقماش وإلخ.

الكاتدرائیة الالتینیة – تقع الكاتدرائیة الالتینیة فى الجزء القدیم من لفیف، وتدخل قائمة أقدم سبعة معابد للمدینة. تأسســـت الكاتدرائیة على الطراز 
القوطي في القرن ١٤-١٥. وھي تعد واحدة من أكثر وأقدم الكاتدرائیات إثارة لإلعجاب فى لفیف نظرا لفخامة وعظمة تصمیمھا الداخلي و الخارجي.

قصـر "بوتوتسـكي" – قد تم بناء ذلك النصـب التذكاري الممیز في القرن التاسع عشــر. وقد تم بناؤه على الطراز الكالسیكي الفرنســي. وقد كان 
لعائلة رجل أعمال شھیر من بولندا. یتمیز القصــر ببوابتھ الضـــخمة والشرفات الرائعة، وتتمیز الدیكورات الداخلیة والخارجیة بالرقة. في الوقت الحاضر ُ

یقام في القصر كثیر من الحفالت والتنظیمات االجتماعیة الھامة، وقد كان ذلك في العھد السوفیتي أیضا.

متحف االثنوغـرافیا والفنون والحـرف – یعد متحف االثنوغـرافیا والفنون والحـرف واحدا من المتاحف المثـریة لالھتمام نظـرا لما یتمیـز بھ من 
تنوع المعروضات. فعند زیارتكم لھ یمكنكم مشــاھدة عدد كبیر من قطع األزیاء التقلیدیة األوكرانیة، إضافة إلى قطع أثاث واألدوات الحرفیة التى استخدمھا ً

الصناع فى الحرف المختلفھ. كما یضم المتحف عددا من اللوحات الفنیة التى یرجع تاریخھا للقرن التاسع عشر .

3. محافظة أودیسا

ُأودیسا مدینة من المدن الكبرى في أوكرانیا، وھي أكبر میناء بحري تجاري للبالد. تقع مدینة أودیسا الساحلیة في جنوب أوكرانیا ویطلق علیھا اسم 
"لؤلؤة البحر األسود"، إذ إنھا تطل علیھ مباشرة. یعود تاریخھا إلى القرن الخامس عشر (عام ١٤١٥ م).

توجد في أودیســــا كثیر من المتاحف والمســــارح، والمكتبات العامة، والمقاھي، والمطاعم، والفنادق الفخمة. أودیســــا ھي أحد المراكز الثقافیة 
والحضاریة، والعلمیة، والصناعیة، والسیاحیة، والتجاریة في أوكرانیا.

شاطئ "النزھیرون" ("النجیرون") – من أجمل وأشھر شواطئ أودیسـا المذھلة المنتشــرة في جمیع أنحاء المدینة. ھو أقرب شاطئ من مركز 
أودیسـا. یجذب شاطئ "النزھیرون" السـكان المحلیین والسـیاح خالل أشھر الصـیف لقضـاء یوم ال یقارن بین المیاه الفیروزیة الصــافیة والرمال الناعمة، 

والشمس المشرقة.

سوق "بریفوز" – ھي سوق المواد الغذائیة التي تقع في الجزء التاریخي من مدینة أودیسا. یعود تاریخ ھذه السـوق األسطوریة إلى عام ١٨٢٧ م. 
یقول المحلیون إن أودیسـا تبدأ من سوق "بریفوز" وإن ھذه السـوق ھي قلب وروح ألودیسـا العظیمة. ھنا یمكنكم شراء الفواكھ والخضـروات، والمأكوالت 

ّالبحریة، واللحوم، والجبن وإلخ. تضم السوق أكثر من ألفي محل تجاري.

بسبب موقعھا االستراتیجي، اشتھرت أدیسا منذ القدم كمركز للصناعة والتجارة والعبور؛ وبقیت كذلك حتى یومنا ھذا.

سوق "الكیلومتر الســابع" – تعتبر سوق الســـلع ھذه أكبر سوق في أوكرانیا وأوروبا الشـــرقیة كلھا. تم افتتاحھا في عام ١٩٨٩ م على أراضي ُ
حقول الذرة.  توجد ھنا أیضا مقاٍه ومطاعم.

من الجدیر بالذكر أن أودیسا أدفأ مدینة أوكرانیة في فصل الشتاء لتواجدھا على البحر.

تشتھر أودیسا بشواطئھا الرائعة وطبیعتھا الخالبة، وھندستھا المعماریة التاریخیة، وشوارعھا القدیمة الجمیلة، وأسواقھا الشـعبیة، وكثرة معالمھا 
السیاحیة، والكثیر من الفرص الترفیھیة. تمنح زوارھا السعادة والبھجة بین األیام المشمسة، والمناخ المعتدل والمیاه الدافئة. 

أبرز األماكن السیاحیة في أودیسا
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قصـر "فورونتسـوف" – تم افتتاحھ في عام ١٨٢٦ م، وھو مقر محافظ أودیسـا میخائیل فورونتسـوف الذي بذل قصـارى جھده لتطویر أودیسـا. 
ُیعتبر القصر أحد أبرز المعالم المعماریة الموجودة في شارع "بریمورسكي". 

شارع "دیریباسیفسكا" – ھو شارع للمشاة في وسط أودیسا، ویعدّ شارعا رئیسیا للمدینة. تمت تسمیتھ تخلیدا ل"جوزیب دي ریباس" الذي ساعد 
على بناء المدینة وكان العمدة األول لھا، وعاش في ھذا الشــارع. ھذا مكان مثالي لمحبي التســـوق، ألنھ یزخر بالعدید من المحالت التجاریة، بحیث یمكنكم 

قضاء یوم كامل في شراء ما تحتاجون إلیھ من ھدایا تذكاریة أنیقة ثم االستراحة في أحد المطاعم أو المقاھي مع مشاھدة السكان المحلیین عن قرب. 

میناء أودیسـا – ھو میناء بحري رئیسـي وأكبر میناء في أوكرانیا، وأحد أھم الموانىء على البحر األسود. وھنا ستسـتمتعون كثیرا بحیویة المدینة 
والتجول سیرا على األقدام على طول المیناء مع مشـاھدة السـفن، والبحارة، والتماثیل، والمارة في حركة نابضــة بالحیاة حتى أنكم ستســتمرون في الســیر 

لتصلوا إلى نھایة ھذا الھیكل الذي یوفر إطاللة رائعة على البحر مع مشھد رائع السیما عند شروق الشمس أو غروبھا.

حدیقة مدینة أودیسـا – تقع في شارع "دیریباسیفسـكا" في وسط أودیسـا، حیث تم تأسیسـھا من قبل "فیلیكس دي ریباس" (وھو أخو "جوزیب دي 
ریباس") في عام ١٨٠٣ م، وھي أقدم حدیقة في المدینة. كان "فیلیكس دي ریباس" یملك أغلبیة األراضــي في ذلك الجزء من المدینة آنذاك، لكن لم تكن لدیھ 

المصادر الكافیة لدعم حالة تلك القطعة األرضیة. لذلك سلم مسـاحة الحدیقة لملكیة بلدیة أودیسـا في ١٠ نوفمبر / تشـرین الثاني عام ١٨٠٦ م. تشـمل الحدیقة ّ
مسرح أودیسا الصیفي ألوركسترا وعدة تماثیل أخرى.

شارع "بریمورسكي" – شارع جمیل تصــطف على جانبیھ األشجار على طول المنحدرات فوق المیناء. یقع على مســافة قصـــیرة من  قصـــر 
"فورونتســــوف"، ومجلس المدینة، والعدید من المواقع األثریة والمباني الكالسیكیة. یمكنكم ھنا قضــــاء یوم رائع من التنزه مع إطاللة رائعة على المیناء 
ُوالبحر األسود. یعتبر ھذا المكان واجھة أنیقة لمدینة أودیسـا. ھذا الشـارع عبارة عن ممشـى واسع، وھو أنســب مكان إن قررتم ممارسة المشــي أو ركوب 
الدراجات الھوائیة، أو حتى االسـترخاء على أحد المقاعد الموجودة. بالقرب من شــارع "بریمورســكي"  یقع متنزه إســطنبول والمتنزه الیوناني، وســاللم 

"بوتیومكین".

ً ساللم "بوتیومكین" – تعد ساللم "بوتیومكین" العمالقة مدخال لمدینة أودیســـا من جھة البحر، وھي من أشھر معالمھا الســـیاحیة. تم بناؤھا بین ُ
١٨٣٧ و١٨٤١ م. تصـل السـاللم مركز المدینة بالمرسى والمیناء البحري. تتكون من ١٩٢ درجة ویبلغ طولھا ١٤٢ مترا، لكنھا تبدو أطول بســبب طریقة 

تصمیمھا. یوجد بالقرب من الساللم تلفریك.

ُمسـرح أودیســا الوطني لألوبرا والبالیھ – یعتبر أقدم مســرح أوبرا في أوكرانیا وواحدا من المشــاھد األكثر شعبیة في المدینة لیس فقط لھندستھا 
المعماریة الفریدة وتصامیمھا الداخلیة الفاخرة التي تجذب الزائرین، بل أیضا لعروضھا الفنیة الشھیرة. تأسست دار األوبرا في عام ١٨٨٧ م.

سرادیب أودیســـــــا – تحت أودیســـــــا تقع شبكة ضخمة من األنفاق المعروفة باسم سرادیب الموتى، وھي جزء كبیر من تاریخ المدینة. ظھرت 
السرادیب األولى خالل البناء النشط لمدینة أودیسا في النصف األول من القرن التاسع عشـر، إذ استخرجت منھا مادة البناء الرخیصـة – الصـدیفیة (صخور 

رسوبیة). خالل الحرب السوفیتیة األلمانیة (الفترة ما بین ١٩٤١-١٩٤٥ م) كانت السرادیب مالذا للبارتیزان السوفیتي (ھم أفراد منتمون إلى قوة عسـكریة ً
غیر نظامیة أي فرق المقاومة الشـــعبیة للدفاع عن وطنھم وأراضیھم) وكانت مالذا للمھربین في وقت الحق. في بدایة القرن الحادي والعشـــرین یســــتمر ً

ُاستخراج الحجر الجیري في بعض المناجم. في الوقت الحاضر یقدر طول سرادیب أودیسا بحوالي ألفین وخمسمئة كیلومتر. 

متحف أودیسا للفنون – یعد واحدا من المعارض الفنیة الرئیسیة في مدینة أودیسا، ویقع المتحف فى قصـر بوتوتسـكي. والقصـر فى حد ذاتھ تحفة 
معماریة یرجع تاریخھ إلى القرن التاسع عشر. و یضم المتحف ما یقرب من ١٠ آالف قطعة فنیة ألشھر الفنانیین األوكران والروس فى أواخر القرن التاسع 

عشر وأوائل القرن العشرین.
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حدیقة أودیســا للحیوانات – ھي من أھم األماكن الســـیاحیة في أودیســـا، فھي مكان خاص للحفاظ على عدد كبیر من الحیوانات النادرة والمھددة 
باالنقراض في البالد. ھذه الحدیقة باألصل محمیة طبیعیة تحتوي على تشـــكیلة ھائلة من شتى أنواع وفصــــائل الحیوانات التي یبلغ عددھا نحو ١٦٠٠ من 
٢٥٢ فصـــــــــیلة مختلفة. تم افتتاحھا في عام ١٩٢٢ م. توجد ھنا كثیر من المالعب لألطفال واألراجیح، والمحالت التجاریة. تقدم الحدیقة خدمات ترفیھیة 

مختلفة من بینھا ركوب الجمل والفرس القزم، والالما. كما یمكنكم زیارة معرض الحشرات ومعرض الدیناصورات وما شابھ ذلك. 

ُحي "أركادیا" – یعتبر جزءا تاریخیا وترفیھیا من مدینة أودیســــا. یشــــتھر بالمنتجعات الموجودة فیھ. یقع "أركادیا" على شاطئ البحر األسود. 
وتمت تسمیتھ على نمط مقاطعة "أركادیا" الیونانیة التي ھي، وفقا لألسطورة، مكان للسعادة الكاملة والسـالم، والراحة. توجد في ھذا الحي حدیقة "أركادیا" 

وشاطئ البحر "أركادیا".

 4.  محافظة إیفانو فرانكیفسك
ٌ مدینة إیفانو فرانكیفســك مدینة أوروبیة وھي مركز جمیل فاتن لمنطقتھا. قد جمعت إیفانو فرانكیفســك التناغم بین العصـــور القدیمة والعصـــور ٌ

الحدیثة، وتنوع آثار مختلفة الحقب الزمنیة. ھذه المدینة لیست كبیرة جدا.

تقع محافظة إیفانو فرانكیفسك في الجنوب الغربي للبالد، وھي جزء من المنطقة التاریخیة والجغرافیة "غالیسیا"، في أقصـى الجنوب من  الحدود 
مع رومانیا (٥٠ كم).

توجد في المدینة ما یقرب من ٥٠٠ نصــب معماري، بما في ذلك كنائس وكاتدرائیات، ومتاحف، ومســارح، ومكتبات. تعتبر إیفانو فرانكیفســـك ُ
ً واحدة من المدن األوكرانیة المحافظة على منظرھا القدیم، والتي یقع في قلبھا قصــر المدینة أي مبنى البلدیة البالغ ارتفاعھ ٤٩٬٥ مترا، وھو ذو سقف مقبّب ً

ٌمطلي بالذھب، وتقع ساحة السـوق قربھ. إن لقصـر المدینة منظر الصـلیب، وقسـم تحت األرض خدم كسـجن في القصـر وھو اآلن متحف. توجد في المدینة 
حدائق أعجوبیة عدیدة.

تعتبر سلسـلة جبال الكاربات مكانا سیاحیا جمیال وجذابا طوال كل فصـول الســنة. ففي الشــتاء یقدم الناس إلى ھنا للتزلج على الثلج وقیادة عربات 
التزلج الجلیدیة، وفي الصیف یقدمون للسیاحة في الھواء الطلق وتسلق الجبال، ومشاھدة المناظر الطبیعیة الخضراء الخالبة.

 إن محافظة إیفانو فرانكیفسـك ھي أنسـب مكان لالستمتاع بمشـاھدة المرتفعات الشـاھقة الجمیلة وبالتجول بین جبال الكربات وفي غاباتھا. سیرى 
المســافر ھنا أجمل المناظر الطبیعیة في أي فصــل من فصــول الســنة: جبال الكربات األوكرانیة ھي جبال خضــراء فاتنة مكســـوة بســـجاد من األشجار 

 تقع جبال الكربات األوكرانیة في الغرب األوكراني على مســـــــــــاحة تقدر بـنحو ٤٪ من اإلقلیم األوكراني، وھي تؤوي أربع محافظات إداریة 
أوكرانیة أال وھي: محافظة زاكارباتیا، ومحافظة لفیف، ومحافظة إیفانو فرانكیفســك، وجزء من محافظة تشــیرنیفتســـي. وإن أعلى قمة في جبال الكربات ّ

األوكرانیة ھي جبل "ھوفیرال" الذي یبلغ ارتفاعھ ٢٠٦١ مترا (بین محافظة إیفانو فرانكیفســــك ومحافظة زكارباتیا)، ویبدأ نھرا "دنیســـــتر" و"بروت" ً
بالتدفق من جبال الكربات األوكرانیة.

جبال الكربات األوكرانیة

تتمیز محافظة إیفانو فرانكیفسـك بطبیعتھا الخضـراء الخالبة، إذ إنھا تطل على جبال الكربات الشـاھقة التي تعانق السـماء. كما توجد فیھا كثیر من ّ
الغابات واألنھار، والبحیرات، والشــــــالالت. من أكبر أنھار محافظة إیفانو فرانكیفســــــك نھر "دنیســـــــتر" ونھر "بروت". من أجمل بحیراتھا بحیرة 

"نیساموفیتي" وبحیرة "ماریتشیكا".
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ً ّتعرف جبال الكربات بأنھا أفضل منطقة لالستجمام، فالھواء علیل فیھا ونقي جدا، وكذلك مناخھا جید لصحة القلب والرئتین.ُ

والشجیرات، واألزھار. وفي الشتاء سیستمتع المسافر بمشاھدة لمعان أشعة الشمس المنعكسـة على السـطح الثلجي المغطي للجبال. وفي كل مرة تأتون فیھا 
إلى ھنا سوف تندھشون بمزیج القصص الخیالیة واألحداث الغامضة.

منتجع "تاتاریف" – تشـتھر قریة تاتاریف بمناخ المنتجع الصـحي، وسیشـعر كل شخص أمضـى استراحة ھنا بالمناخ المحلي الفرید لھذا المكان 
الرائع. تقع تاتاریف على ضفة نھر بروت على ارتفاع ٧٥٠ مترا فوق مســــتوى سطح البحر. تشــــتھر ھذه القریة بالھواء الجبلي النقي والمیاه الشـــــفافة، 
والغابات العظیمة. في فصــــل الخریف ھذه الغابات غنیة جدا بالفطر والحبوب، لذلك یمكنكم االستمتاع بجمعھا. یوجد بالقرب من ھذه القریة شالل "ھوك" 

البالغ طولھ ١٥ مترا، والذي یمكنكم الوصول إلیھ سیرا على األقدام.

ً ّھنالك عدید من األساطیر والقصص الغامضة حول الحیاة في جبال الكربات، كما أن أشعارا وقصصا كثیرة كرست لجمال طبیعتھا. ًُ ِ

منتجع "بوكوفیل" للتزلج – من الوجھات المحببة للعائالت والشـباب في أوكرانیا. وال یقصـده الناس بھدف التزلج فحسـب بل أیضـا لالحتفال في 
فترة األعیاد ورأس السـنة نظرا لألنشــطة المرحة والحیویة التي تكثر فیھ. من الجدیر بالذكر أن ھذا أكبر منتجع للتزلج في أوكرانیا. یقع على بعد ٣٠ كم من 

مدینة یاریمتشـــي و١٠٠ كم من مدینة إیفانو فرانكیفســـك. یوفر المنتجع منحدرات للتزلج مناسبة لكافة المســــتویات، باإلضافة إلى حدائق ومالعب مغلقة ّ
ً ٍلألطفال. تعتبر ھذه المنطقة السیاحیة فریدة لطبیعتھا وظروفھا المناخیة. ترقد مسارات التزلج على انحداراٍت مجھزة خصوصا ذات أرضیة عشبیة. وجمیع ً

المسـارات مزودة بمدافع ثلجیة تحمیھا من أشعة الشـمس المباشرة، مما یجعل الثلج یدوم أطول من المناطق األخرى. یبلغ الطول الكامل لكل المسـارات ٥٠ ٌ
كم. وتنقسم المسارات على المنحدرات. یتمیز منتجع "بوكوفیل" لیس بالسیاحة الشتویة فقط بل بالسـیاحة الصـیفیة أیضـا، إذ إن تلك المنطقة الجبلیة في غایة 
الجمال. یمكنكم ركوب التلفریك المعلق في "بوكوفیل" على مدار الســـنة. في فصـــل الصـــیف سیتیح لكم المنتجع فرصة لركوب الخیل وتســــلق الجبال، 

والسباحة في البحیرات، وصید السمك، وركوب الدراجات الھوائیة وما إلى ذلك. ال شك أن طبیعة بوكوفیل ستبھر أنظاركم بروعتھا من أول لحظة.

من أشھر المعالم السیاحیة في محافظة إیفانو فرانكیفسك

ُ متحف "بیسانكا" (بیض عید الفصح) – یقع في مدینة كولومیا في محافظة إیفانو فرانكیفسـك. یعتبر ھذا المتحف متحفا وحیدا لبیض عید الفصـح 
في العالم، وھو فرید من نوعھ. تأسس في عام ٢٠٠٠ م. ھنا یمكنكم استكشـــــاف أقدم تقالید الشـــــعب األوكراني ومشــــــاھدة البیض الملون والمزخرف، 

صخور "دوفبوش" – معلم تاریخي وطبیعي، وسیاحي یسـتحق االستكشـاف، وھو واقع بالقرب من مدینة یاریمتشـي. ھذه الصــخور الفریدة من 
نوعھا عبارة عن مجمع الكھوف والصخور الضخمة التي یصل ارتفاعھا إلى ٨٠ مترا.

منطقة جبال الكربات األوكرانیة غنیة باآلثار الطبیعیة، فھناك عدید من الصـخور والكھوف واألمالح المترسبة، والشـمع المعدني (أوزوكریت)، ٌ
ومصادر معدنیة أیضا، وینابیع الماء، وأنھار الجبلیة السریعة، والشـالالت، والغابات الغنیة بأشجار الفاكھة والتوت وما إلى ذلك. تغطي الغابات الخضـراء ً

العظیمة ٥٠ % من جبال الكربات مما یشكل ٢٠ % من إجمالي مساحة الغابات في أوكرانیا، لذلك یطلق على جبال الكربات اسم "رئات أوكرانیا".

مدینة "یاریمتشي" – ھي "لؤلؤة جبال الكربات األوكرانیة" ومركز سیاحي شعبي في منطقة ما قبل الكربات. تبعد ٧٠ كیلومترا عن مدینة إیفانو 
فرانكیفســـك، وتقع في غابة الكربات على ضفة نھر "بروت"، حیث یصـــل ارتفاعھا إلى حوالي ٥٥٠ مترا فوق سطح البحر. إنھا مدینة صغیرة جدا، لذلك ً

غالبا ما یسمونھا بقریة كرباثیة تقلیدیة لفن عمارتھا المدھش، والذي یتضمن كل عناصر الكربات. سوف تندھشـون بالمناظر الجبلیة الفریدة، وستسـتمتعون ّ
بمشــاھدة شالل "بروبي" من فوق الجســـر البالغ طولھ ٢٠ مترا، وبزیارة سوق التحف التذكاریة التقلیدیة ومحمیة الحیوانات البریة، ومتحف اإلثنوغرافیا ً

والبیئة، وحدیقة "منطقة الكربات المصغرة"، ومشاھدة المباني الخشبیة المختلفة، وشالل "دموع الفتاة" وغیرھا من األماكن الفاتنة.ّ
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2. تمثال" الوطن األم" ) 102متر(، متحف تاریخ أوكرانیا في الحرب العالمیة الثانیة، حدیقة" المجد األبدي"؛

2. ساحة حدیقة باسم حیدر علییف؛

4ّ. البوابة الذھبیة؛

5. حدیقة النباتات الوطنیة.

7. تلفریك كییف – قطار جبلي مائل، ( حدیقة" تل فولودیمیر")؛ّ

الیوم األول (سیرا على األقدام):

جولة حول مدینة كییف

والمنقوش، والمنحوت، والبیض القدیم والحدیث، والبیض الخشــبي والحجري وإلخ. یضـــم المتحف ١٢ ألف قطعة معروضة من مختلف العصـــور ومن 
مختلف أنحاء أوكرانیا، وحتى من دول أخرى. من الجدیر بالذكر أن أمام مبنى المتحف توجد بیضـة مزخرفة كبیرة یبلغ ارتفاعھا ١٣ مترا بینما یصــل قطر 

دائرتھا إلى ١٠ أمتار. 

البرامج السیاحیة في أوكرانیا

1. النزھة إلى محطة" بوشتوفا بلوشتشا "للمترو( محطة نھر دنیبر) وركوب قطار األنفاق إلى أعمق محطة للمترو في العالم" – أرسینالنا  "

 (105.5متر تحت سطح األرض)؛

3. مجمع "كییف بیتشیرسكا الفرا" الدیني؛

4ّ. "كریشاتیك – "شارع رئیسي في كییف، ممر كییف؛

5.  میدان االستقالل؛

6.  ساحة صوفیا؛

 قریة "فوروختا" – تعد مركزا مشـــھورا بأنواع الریاضات الشـــتویة وتقع في جبال الكربات األوكرانیة قرب جبل "ھوفیرال". تبعد ٩٠ كم عن 
مدینة إیفانو فرانكیفســـك، و٣٠ كم عن مدینة یاریمتشـــي. یوجد في فوروختا المركز التدریبي "للمتزحلقین المحلقین". وھنا یبدأ االرتفاع إلى أعلى قمة في 
أوكرانیا – جبل ھوفیرال، الذي یقع على بعد حوالي ٢٥ كم عن القریة. باإلضافة إلى ذلك، تشتھر فوروختا بطبیعتھا الخالبة في كل فصـول السـنة، لذلك تنفع 

للسیاحة الصیفیة أیضا.

8. منحدر أندریفسكي؛

9. زقاق المناظر الخالبة؛

الیوم الثاني (بسیارة):

1. جبل شیكافیتسیا؛

3. حدیقة" كریشاتي( "قوس" صداقة الشعوب")؛
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1. “ھلوبوس مول"؛

3ّ. حدیقة" میجیھیریا "الوطنیة ( المقر السابق للرئیس األوكراني الرابع فیكتور یانوكوفیتش)؛

الیوم الخامس (ضواحي كییف):

2. حدیقة "بوشتشا فودیتسیا"؛

الیوم الثالث (التسوق في كییف):

2. “أوشن بالزا"؛

3. “غولیفیر مول"؛

4. سوق" بیسارابسكي"؛

5. “الفینا مول".

الیوم الرابع (ضواحي كییف):

1. متحف العمارة واألعراف الشعبیة في أوكرانیا؛

2. حدیقة" فیوفانیا"؛

4. مجمع "القریة األوكرانیة".

1. حدیقة الحیوانات " 12شھرا"؛

3. حدیقة "كونتشا زاسبا".

الیوم السادس ( ضواحي كییف ) – منطقة أومان.

1. حدیقة "صوفییفكا" الوطنیة في أومان.

 الیوم السابع (جبال الكربات):

1. جبل "فیسوكي فیرخ" والتلفریك؛

3. منتجع "بوكوفیل" (أكبر منتجع تزلج في أوروبا الشرقیة).

1. مسرح لفیف لألوبرا والبالیھ؛

- مبنى البلدیة؛

الیوم الثامن (جولة حول مدینة لفیف):

2. ساحة السوق ( 45مبنى معماریا قدیما و 4نوافیر):

2. بحیرة "سینیفیر" (أكبر بحیرة في جبال الكربات األوكرانیة) والتلفریك؛
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- المبنى األسود؛

- الفناء اإلیطالي (متحف الشوكوالتة)؛

- متحف الصیدلیة؛

لمزید من المعلومات واالستفسار یرجى التواصل معنا:

4. قصر "فورونتسوف"؛

6. مسرح "أودیسا" الوطني؛

- عنوان مكتب فرع شركة زاخر للسیاحة والسفر في أوكرانیا: شارع أوبولونسكایا ١٢، مدینة كییف، أوكرانیا؛

4. سوق "فیرنیساج".

الیوم التاسع (محافظة أودیسا):

2. ساللم "بوتیومكین"؛

8. حدیقة أودیسا للحیوانات؛

9. سوق "بریفوز".

- رقم الھاتف: ٠٠٣٨٠٩٩١٤٩٧٢٠٠ (الواتساب، الفایبر)؛

ukraine@zakher.travel :عنوان البرید اإللكتروني -

5. شارع "دیریباسیفسكا"؛

3. تل "القصر العالي"؛ّ

1. میناء أودیسا؛

7. سرادیب أودیسا؛

3. شارع "بریمورسكي"؛






	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

