
بيالروسيا في  البيئية  السياحة 



ندعوكم للمشاركة في الرحلة البيئية في بيالروسيا!

الغير الطبيعة  أجواء  في   غوصوا 
الملموسة

 استمتعوا بمناظر األراضي المنخفضة
 المستنقعية الفريدة و المسماة »رئتي«

أوروبا

البحيرات و  األنهار  أسرار   اكتشفوا 
العميقة الزرقاء

تنزهوا في أكبر غابة قديمة في أوروبا

و الحيوانات  من  اآلالف   راقبوا 
الطيور في بيئتهم الطبيعية

الزكازنيك و  الحدائق   زوروا 
)المناطق الطبيعية المحمية( الوطنية

المليء و  النظيف  الهواء   استنشقوا 
البرية األزهار  و  اإلبر  من   بعبير 

بصدر رحب

 قوموا بدراسة التضاريس الطبيعية و
 التي تم تكوينها منذ أكثر من 15-20

ألف سنة

 الطبيعة هي أحد الكنوز الثمينة و التي تم منحها لإلنسان. الطبيعة المليئة بالحيوية و الطاقة و الرائعة في
جمالها و طبيعتها قادرة على رفع المزاج و استعادة الوئام و راحة البال.

 تتميز بيالروسيا بمناظرها الطبيعية الفريدة و التي تسر العين باللمعان الغير الملموس لسطح الماء و همسات
الغابات المحمية، التي تداعب األذنين بهمساتها اللطيفة، و الغناء اإليقاعي المخلوط للطيور المدهشة.
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 قدر سكان بيالروسيا منذ القدم الكنوز الطبيعية التي يملكونها  عالم النبتات و الحيوانات في بيالروسيا
 هو حقا عالم فريد من نوعه   الهواء النظيف و الماء الصافي و الهضاب المغطاة بالغابات و المجاورة
 للسهول المستنقعية و أسطح البحيرات الكريستالية و المروج الجافة – هي فقط جزء من قائمة الميزات

الطبيعية لدولتنا 
 تتضمن بيالروسيا ذات العيون الزرقاء أكثر من 20 ألف نهر و 11 بحيرة  تمتاز األنظمة البيئية للغابات و
البحيرات بغنائها و تنوع النباتات و الحيوانات و تعيش فيها عدة أنواع من الحيوانات و النباتات النادرة 

من جمال الطبيعة إلى جمال الروح



دولغوي.  – بيالروسيا  في  بحيرة   أغمق 
متر!  54 حوالي  البحيرة  هذه  عمق   يبلغ 

.سوف يعجب محبي الغطس بهذا المكان
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 ماذا يمكن أن يكون أفضل من الوقت الذي يتم قضاءه بعيدا عن ضجة المدن عن طريق الغوض في
 المناخ السحري للطبيعة الحية؟ ماذا يمكن أن يكون أفضل من ركوب الدراجة الهوائية أو المشي في

الزوايا المنعزلة للغابات القديمة؟
 سوف تسعد المزارع و المحميات و الحدائق الوطنية في بيالروسيا بأن تقدم لضيوفها الرحالت البيئية
 المختلفة ، و التي سوف تسمح لكم بالتوحد مع البيئة و كذلك سوف تسمح لكم بتذوق المنتجات الصديقة
 للبيئة  يمكنكم هنا المشي أو ركوب الدراجة أو الحصان أو الزورق أو الباخرة  سوف تحصلون على

متعة حقيقية من رحالت السفاري البيئية عن مراقبة الحيوانات و الطيور البرية 

اختاروا خيار العطلة المناسب لكم



ال الطيور  مراقبة  بأن  تعرفون   هل 
 تسمح فقط باالسترخاء و إنما تساعد
كذلك في عالج الصداع النصفي الحاد؟

طائر الزرزور 7
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 بيالروسيا هي المكان المثالي لمراقبة الحيوانات و الطيور في بيئتهم الطبيعية  عد مشاركتكم في رحالت
 السفاري البيئية، خذوا معكم المنظار و تجهزوا للمفاجئات! لن تترككم رفرفة جناح اللقلق األسود و

الطيران الجميل للنسر المرقط و رشاقة الوشق األوروبي غير مباليين 

 بيسون أوروبي هو شعار جمال و قوة بيالروسيا  يمكنكم مراقبة هذا العمالق الذكي و الصبور في بيئته
 الطبيعية فقط في غابة بيالفيجسكايا المحيطة بالمثير من األسرار و التي غالبا ما تسمى بطاقة الزيارة

لدولتنا 

 اللقالق السوداء و البيضاء هي رموز السعادة و الصحة و الرفاه و التي يسهل مشاهدتها في المساحات
 المفتوحة في بيالروسيا  رفرفة الجناح و الطيران الرائع في السماء و المشي الغير المستعجل لهذه
الطيور تسحر حقا  يقولون بأن المناطق التي يعيش فيها القلق هي مناطق محمية من المشاكل و القلق 

 النسر المرقط الكبير هو حيوان مفترس فخور و تتم مصادفته بشكل نادر في الطبيعة  تفتخر بيالروسيا
 عن حق بأكبر عدد من أكبر الطيور الجارحة في أوروبا  تعتبر إمكانية مراقبة طيران النسر المرقط و

التي توفرها المحميات الحيوية لزوارها حظا كبيرا 

رحالت  جمال  سبب  هو  ما 
السفاري البيئية؟
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األكثر الطير  هو  الرمادي   الكركي 
أنه يقولون  بيالروسيا.  في   غموضا 
ينشر و  الهواء  في  يرتفع   عندما 
 جناحيه فإنه يحمي ذات العيون الزرق

.من األعداء
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 غابة بيالفيجسكايا هي أكبر العابات القديمة التي تم
 الحفاظ عليها في أوروبا و قد تم إدخال هذه الغابة
لليونيسكو  يمكنكم هنا العالمي  التراث  قائمة   في 
 في الحصول على المشاعر التي ال يمكن وصفها
"بوشانسكي الحصري  الطريق  في  المشي   عند 

روبينزوني" 

braslavpark.by

npbp.by

 يدخل ضيوف الحدائق العامة و المحميات إلى عالم سحري من الطبيعة البرية، حيث يمكنهم المشاركة
 في رحلة بيئية ال تنسى  تم إنشاء الفنادق و مرافق البنية التحتية و مناطق االستجمام النشط ضمن منطقة
 الزكازنيك لتأمين اإلقامة المريحة للضيوف  تمتلك كل حديقة وطنية على جو و خصائص فريدة من

نوعها و التي إن تعرفتم عليها فسوف تحصلون على مشاعر ال يمكن وصفها 

جمال الطبيعة المحمية

مجموعات أكبر  أحد  هي  براسالفسكي   بحيرات 
 البحيرات في البالد و التي تشتهر بثروتها السمكية
 و تفتح أمام الضيوف العديد من اإلمكانيات لقضاء
الصيد و  اإلبحار  و  التجديف  النشط:   االستجمام 

الترفيهي و أكثر من ذلك بكثير 

https://braslavpark.by/
http://npbp.by
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 بريباتسكي هي أمازون بيالروسيا المعبقة برائحة
 األزهار البرية و التي تسحر بجمال القيم التاريخية
 و الثقافية لتوروفشينا و التي يتم التمتع بمشاهدتها

من سطح قارب الرحالت 

 ناروتشينسكي هي حديثقة فريدة من نوعها للنباتات
 النادرة و مناطق الغابات التي تخترقها شبكة من
البحيرات العميقة و التي تضم جوهرة بيالروسيا – ب
 حيرة ناروتش و التي تدخل في قائمة أكبر منطقة

سياحية في بيالروسيا 

npp.by narochpark.by

 سوف تفتح لكم سرا: الماء
نقي ناروتش  بحيرة   في 
 لدرجة أنه يقطنها األنقليس

األوروبي.

http://npp.by
http://narochpark.by
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التذكاري النصب  األساطير   و  األسرار  من  العديد  على  الغامضة  البيالروسية  المستنقعات   تحتوي 
 للعصر الجليدي المليء باألساطير و الجمال الغير الملموس للمناظر الطبيعية و النظام البيئي الفريد ذات

الحياة البرية الغنية – هي فقط جزء من التحديدات المتعلقة بهذه المناطق السحرية 

العجائب الغامضة في بيالروسيا

أولمانسكي

إيلنيا
فيتبسك

غرودنو

بريست
غوميل

مينسكماغيليف

موروتشنو
ديكوي

زفانيتس
سبوروفسكي

المستنقعات التي ينصح بزيارتها:
أولمانسكي

إيلنيا
موروتشنو

ديكوي
زفانيتس

سبوروفسكي
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 تقول األسطورة أن المخلوقات
 األسطورية تخرج في شهر نيسان

 )أبريل( من المستنقعات و تعود إليها في
 شهر أيلول )سبتمبر(. هل ترغبون في
 لقاء روح المستنقعات و تتمنون رغبة؟

ال تضيعوا هذ الفرصة!
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 يحافظ سكان بيالروسيا على عاداتهم و يفتخرون بالميراث التاريخي الغني  يمكن لكل ضيف بأن
جو في  الغوص  طريق  عن  مدهش  حدث  من  جزءا  يصبح  أن  و  الوطني  باللون  بلدنا  في   يشعر 

األساطير البيالروسية خالل أحد المهرجانات البيئية التي يتم تنظيمها على مدار العام 
 يمكنكم خالل العرض الخاص االستمتاع بالموسيقى الحية و المشاركة في مسابقة صيادي السمك و
 الفوز في السباق النهري و اإلعجاب بجمال الطبيعة في معرض األزهار أو المشي في المستنقعات

باستخدام األحذية الخاصة للمستنقعات 

الرحلة البيئية النشطة
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