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ال�تغالية ،وتعد مقاطعة فريدة بما
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ال ن
سبا�
أرض يث�ان المصارعة إ ي
ن
سبا�
فيكتسبثورالمصارعة إال ي
ي� ولبة بُعد أك�ث عمقاً من دوره
البطول ف ي�الحلبة.
ي
تــم تجســيده ف ي� العديــد مــن المناســبات
بتاريــخ الموســيقي و الرســم ،فثــور المصارعــة
إ ن
ـبا� يكتســب ف ي� ولبــة بُعــد أكـ ثـر عمقـاً من دور
السـ ي
ف
ت
ـ� تجــري
البطولــة الممنــوح لــه ي� إ
الحتفــاالت الـ ي
ف ي� مناطــق مجــاورة .يختلــط ف ي� هيئتــه كل مــا هــو

ن
ن
�ث
إســطوري ،حقيقــي ،ان وبولوجــي ،ديــ ي  ،وثــ ي
مــع قوتــه ،نبلــه ،إتقانــه ،تفــرده .......
إن مقاطعتنــا ال توفــر فقــط المــأوي الــذي
يحتاجــه ثــور المصارعــة إ ن
ـبا� ف ي� تربيتــه بــل إنها
السـ ي
تقــدم تفاصيــل محــددة ي ز
تم�هــا عــن المقاطعــات
ال بي�وامريكيــة،
االخــري مثــل :إتصالــه بالمناطــق إ
مناظــر طبيعيــة خالبــة و منـ ت ز
ـي�ا.
ـره سـ ي
«إقليــم الثــور» هــو برنامــج يتكــون مــن تســعة
باقــات ســياحية تــم وضعهــا يك تقــدم لــك روح
ت
حــ� يمكنــك
ولبــة بالكامــل مــع عالــم ي
الثــران ي
الثــران ف ي� بيئــة فريــدة
إ
الســتمتاع بمصارعــة ي
بمقاطعتنــا.
ويضــاف يإل ذلــك طــرق اخــري شــيقة تحملنــا
يال م ـزارع الكــروم القديمــة.
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الطبيعة

تنس
مشاعر و تجارب فريدة ال ي
تعــال لتكتشــف جنتنــا الطبيعيــة المليئــة بأماكــن
غـ يـر عاديــة .تعــال لتمــاء نفســك بالقــوة و الحيويــة
النابعــة مــن محميتنــا الطبيعيــة.
تز
ـ� تشــعر بنبــض
ادخــل يال قلــب منــره دنيانــا لـ ي
مســتنقعاتها و شـواطئها و كائناتهــا الحية و إالســتمتاع
بغــروب شمســها الجميــل.
البحــرات،
جوانــب مــن الخيــال ،الممــرات،
ي
الروائــح ،النكهــات و المشــاعر تنتظــرك ف ي�
محميــة جبــال اراثينــا و بيكــوس دي ش
أرو�
ي

ينتظركجوانبمنالخيال
البح�ات،الروائح،
الممرات ،ي
المذاق و االحاسيس

) (Sierra de Aracena y Picos de Arocheحيــث نمط
ت
ال� يعيشــها اهالينا ف ي� إنســجام تام
الحيــاة التقليدية ي
مــع هــذه المحميــة الطبيعيــة المليئــة باالحاســيس.
طقســنا المعتــدل طـوال العــام و عــدد الســاعات
الكب� من ســطوع الشــمس الممتــع يدعونــك للتعرف
ي
ـ� طبيعــة ولبــة النقية.
عـ ي
إســتمتع بولبــة من خــال طبيعتهــا الحيــة الخالبة
فهــو اختيــار ممتــاز ســيجعلك تكتشــف .احاســيس
ـ�.
وتعيــش تجــارب ال تنـ ي

إكتشاف

 525عاماً «لقاء ي ن
ب�
ين
عالم�»

ســتحتفل ولبــة ف ي� عــام  2017بالذكــري
ين
المكتشــف�.
الســنوية رقــم  525إلقــاع ســفن
مــن ض
الــروري ف ي� زياراتــك يال مقاطعــة ولبــة
ان تكتشــف «عالــم جديــد» كمــا فعلــوا بحارتنــا
منــذ عقــود عندمــا حملهــم الحمــاس يال مغامــرة
عــر البحــار.
وقادهــم بشــغف ب
مــن المســتحيل الهــروب مــن هــذه المشــاعر
عنــد زيــارة الرابضــة ( )La Rabidaالمــكان الــذي
خطــط فيــه المكتشــف كريســتوفر كولــون لرحلتــه
ـ� القرنـ ي ن
فهــو عبــارة عــن مب ـن تــم بنائــه مــا بـ ي ن
ـ�
ي
ز
عــر و الخامــس ش
الرابــع ش
يتمــر بطــرازه
عــر و ي
القوطــي المدجــن الــذي يٌظهــر جمــال اللوحــات
الجداريــة للرســام باســكيس ديــاز .ويفتــح
الكتشــاف
المــكان عيــون الناظريــن لفهــم هــذا إ
الــذي يُعــد حــدث تاريخــي قــام بتغيـ يـر مفهــوم
ش
الب�يــة.
ث
ت
نز
وبالقــرب جــداً مــن هــذا الكــ الــر يا� أمــام
حديقــة خوســيه سيلســتينو موتيــس النباتيــة
عــ� ضفــاف مصــب نهــر ولبــة ()rio Tinto
و ي

ســتجد  3نســخ طبــق االصــل مــن ســفن مكتشــفي
ين
االمريكتــ� :الســفينة بينتــا ،الســفينة نينيــا و
ســفينة القيــادة ســانتا ماريــا داخــل متحــف
المراكــب ) (Muelle de las Carabelasو ستشــعر
ف ي� هــذا المــكان الفريــد بجــزء مــن عظمــة
المغامــرة.
عــ�
تحــاط بلديــة بالــوس دي ال
ي
فرونتــرا و ي
بعــد قليــل منهــا بأشــجار االنانــاس و حقــول
موغــر
الفراولــة ،كمــا هــو الحــال ف ي� بلديــة
ي
لــ�
فكالهمــا يقدمــان لــك تراثهمــا و ضيافتهمــا ي
تظهــر لــك تفاصيــل المــكان الــذي جــري فيــه كل
الشــه�.
البطــول
احــداث هــذا العمــل
ي
ي
الكتشــاف فعنــد
بالضافــة يال إمكانيــة محــاكاة إ
إ
التــنز ه ف ي� بلديــة موغــر ستشــعر بصحبــة روح و
الشــه� جــداً خــوان
الســف�
ســطور الكاتــب و
ي
ي
يز
عــ� جائــزة نوبــل
رامــون
خيمينــر و الحاصــل ي
أ
لــ�دب.

المأكوالت

ولبة البحرية
استمتع بمذاق الروبيان االبيض الفريد ف ي� ولبة مع الشعور بنسيم
عل أي شاطيء من شواطئنا.
البحر الدائم ي
ين
الســن�
تركــت التقاليــد البحريــة منــذ االف
حيــاة مليئــة بتنــوع االســماك ،المأكــوالت البحرية و
ت
ـ� تظهــر بمطابــخ مدينــة ولبــة .كمــا ان
المحــار والـ ي
الكــوكل ،المحــار ،محــار الحالقــة أو بلــح البحــر كلها
تضفــي حــاوة المــذاق الطيــب.
اســتمتع بمــذاق الروبيــان االبيــض الفريــد ف ي�

ـ� أي
ولبــة مــع الشــعور بنســيم البحــر الدائــم عـ ي
شــاطيء مــن شــواطئنا.
اختـ بـر المــذاق اللذيــذ ألنــواع الســمك المختلفــة
مــوس ،ســمك بليــس المشــوي
كالتونــة ،ســمك
ي
المقــ� ،ســمك الماكريــل و الرسديــن المشــوي
او
ي
مقطــع او مطبــوخ بالطريقــة الســاحلية .طبــق

ن
الفاصوليــا مــع الحبــار أو الحبــار المشــوي ال غ ـ ي
عنهــم ف ي� مطبــخ مأكوالتنــا الســاحلية.
أدت ايض ـاً الحيــاة الســاحلية يال ظهــور صناعــة
االســماك المعلبــة بدايــةً مــن بطــارخ ســمك التونــة
المملحــة ،الســمك المدخــن يإل الماكريــل و التونــة
(فرقاطــة) المعلبــة ف ي� زيــت زيتــون مســتخرج محلياً.
يعتــر الملــح المســتخرج ف ي� ولبــة أو جزيــرة
ب
كريســتينا واحد مــن المنتجــات الطبيعيــة المنحرسة
عــ� الرغــم مــن ذلــك فيدخــل مــن ضمــن
و ي
المكونــات البحريــة الموجــودة ف ي� جميــع المأكــوالت
الخاصــة بنــا.
اســتمتع بالبحــر ،اســتمتع بالجنــوب ،اســتمتع
بولبــة.
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مث�ة ف ي� قلب االرض
رحلة ي
ـ� لــك
ـ� تحـ ي
تنتظــرك منطقــة كوينــكا مينـ يـرا لـ ي
ف ي� اجــواء مثـ يـرة مليئــة بالطبيعــة الخالبــه حكايــة
احــدي اجمــل المناطــق ف ي� جميــع انحــاء إســبانيا.
لقــد تراكمــت فيها عل مــر السـ ي ن
ـن� الحضارات
ي
العريقــة كالتارتيســية ،الفينيقيــة و الرومانيــة
عندمــا بــدأوا إســتخراج معادنهــا الغنيــة ،و تظهر
لأ
ت
ـ� تركتــه
فالثقافــة الدومينيكيــة مــن خــال ا ثــر ال فـ ي
ي� منطقــة البوثويلــو ببلديــة ثاالميــا .ي� شــمال
المقاطعــة و بالقــرب جــداً مــن محميــات طبيعية
هامــة تضــم المنطقــة بلــدات مليئــة بالتقاليــد
و المأكــوالت الجبليــة طيبــة المــذاق مــن اجــل
زائريهــا.
كبــرة مــن الشــواهد المعماريــة
مجموعــة ي
المختلفــة مــن العــر الفكتــوري تنقلنــا يإل القرن
التاســع ش
عــر حيــث الروعــة االنجلوساكســونية
مــع عظمــة الثــورة الصناعيــة .ومــن المهــم إلقــاء

ت
ال�
الضــوء عـ ي
ـ� المســتعمرة التاريخيــة العريقــة ي
عــ� نهــر لبلــة ) (Rio Tintoحيــث يمكــن
تقــع ي
عــ� طبيعــة العــادات
التعــرف مــن خاللهــا ي
الـ تـ� خلفتهــا هنــاك عــ� مــر السـ ي ن
ـن�; والدليــل
ي
ي
ـ� لقــب مهــد كــرة
ـ� عر فاقتهــا هــو حصولهــا عـ ي
عـ ي
القــدم ي� بلدنــا.
ـ� التاريــخ و مليئــة بالمناظر
أماكــن شــاهدة عـ ي
الطبيعيــة الخالبــة كأنهــا مــن عالــم اخــر فــا
يمكــن أن يفوتــك زيارتهــا .فليــس مــن المعقــول
ـ� مناطــق التعديــن المكشــوفة
عــدم التعــرف عـ ي
خــال رحلــة ســاحرة بالقطــار يال قلــب المدينــة.
مــ�ء بااللــوان االوكســيديه
منظــر طبيعــي ي
ين
العــ� ويلهــث وراءه صنــاع
الحمــراء يبهــج
ت
ـ� تعـ بـر البلــدة
الســينما حيــث الميــاه الملونــه الـ ي
ت
الــ� تخضــع االن يال
مــن خــال نهــر لبلــة و ي
دراســات وكالــة ناســا الفضائيــة.
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مدينة عربية و من القرون الوسطي
تعتــر مدينــة لبلــة هــي العاصمــة الثقافيــة
ب
للأندلــس الغربيــة ف� الوقــت الحـ ض
ـا� حيــث كانــت
ي
عاصمــة االقليــم الــذي يعــرف اليــوم بمقاطعــة
ولبــة ،وكان يدعــي إقليــم ولبــة ف ي� القــرن الرابــع
ش
عــر.
ـ� تاريــخ هــذا المــكان بشــبه الجزيــرة
ـ
ع
ـرف
ـ
التع
ي
إال بي�يــة يعتـ بـر بمثابــة الدخــول ف ي� اعمــاق التاريــخ
ت
الــ�
حيــث إنهــا المدينــة الوحيــدة بالمقاطعــة ي
ت
تمتلــك ث
كيلومــر مــن االســوار ذات
اكــر مــن 2
الطــراز الموحــدي لحمايــة قلعــة نبــاء لبلــة ف ي�
القــرن الخامــس ش
عــر .إيضــاً يمكــن االســتمتاع
بجمــال مســجد الجماعــه القديــم ) (Aljamaذو
ت
ـ� بمثابة
ـ� و المستشــفي القديــم الـ ي
الطـراز االندلـ ي
جوهــرة معماريــة مــن القــرن الســادس عـ شـر و بقايــا
دور عبــادة ذو طـراز خــاص جــداً فمدخلــه منفصــل

لبلة مدينة تال�حاب و كرم
الضيافةللزائرين
عــن المحــراب بســاحة ف ي� المنتصــف.
إن لبلــة مدينــة ت
ال�حــاب و كــرم الضيافــة
لزائريهــا ،دافئــة طــوال العــام و لكــن ال يمكــن ان
يفوتــك زيارتهــا خــال الصيــف للإســتمتاع بمهرجــان
المــرح و الرقــص المشــهود لهمــا و إيض ـاً ف ي� شــهر
عــر الزمــن و
نوفمــر عندمــا تســافر مدينــة لبلــة ب
ب
تعــود لمــا كانــت عليــه ف ي� القــرون الوســطي.

ت
ـ� تنظمهــا لبلــة للســياحة
الزيــارات الدراميــة الـ ي
ت
ـ� ســتقضيها
) (Turismo Nieblaتجعــل االوقــات الـ ي
ف ي� مدينتنــا عالقــة ف ي� ذهنــك دائمـاً و ابــداً .فــكل فــرد
يتوفــر لــه مســاحة خاصــة ف ي� اكـ ثـر مــن  61هكتــار
تضمهــم اســوار المدينــة.
أبوابهــا العربيــة الخمســة تدعــو الزائــر للدخــول
ف ي� قلــب التاريــخ بإكتشــاف الأثــار الرومانيــة للبلــة
ـ� عــدد هائــل مــن بقايــا أثــار القــوط
و التعــرف عـ ي
ـر� و البحــث ف� حيــاة ســيدة االحجار إلـ ي ن
ـ� ماري
الغـ ب ي
ي
ت
ـ� تنتهــي الجولــة
وايســو ( )Ellen Mary Whisawحـ ي
ـ� نهــر لبلــة
باالســتمتاع بغــروب الشــمس الرائــع عـ ي
(.)Rio Tinto
خــال ت
فــرة الخالفــة ف ي� قرطبــة كانــت لبلــة
مصنفــة كعاصمــة ،كمــا كانت مركــز لملــوك الطوائف
بكثــر مــن االن.
اكــر ي
و ذات مســاحة ب

شمس و شواطيء

ت
ث
أك� من  120كيلوم� من
الجنة

ئ
ث
ـا� مــن شـواطيء
اكــر مــن  120كــم لعــدد ال نهـ ي
الرمــال الرائعــة ،الناعمــة و الذهبيــة حـ ت
ـ� انهــا تصــل
ي
ف ي� بعــض االحيــان لدرجــات اللــون االبيــض; يداعبهــا
البحــر المالــح الــذي يتغلغــل ف ي� شــخصية ســكان
بلدتنــا البحــاره و صيــادي االســماك نظـراً للتقاليــد و
تاريــخ المنطقــة.
نمــر خــال العــام بحـو يال  3000ســاعة لســطوع
الشــمس ذات درجــات ح ـرارة معتدلــة تصــل يال 19
درجــة مئويــة و تمــاء جوانــب قــري بلدتنــا بضــوء ال
ئ
ـا�.
نهـ ي
ت
ت
المونــ� ،كارتايــا ،إســا كريســتينا،
أيامونــ�،
ي
ي
أوم�يــا
ـ� ،بالــوس دي ال فرونتـ يـرا ،موغـ يـر و بونتــا ب
ليـ ب ي
يتولــون تلطيف جــو مقاطعتنــا بشـواطئهم الفريدة.

تحظيالشواطيء ت
بإع�اف
الجودة االوربية و توفر فنادق
الك�ي و
بها كافة المطاعم ب
الفاخرة

ش ـواطيء معـ تـرف بهــا اوروبي ـاً و تحمــل شــهادة )(Q
ن
ـبا� ،حيــث تقــع
مــن معهــد جــودة الســياحة إالسـ ي
تلــك الشـواطيء ف ي� قلــب الطبيعــة مــع توفـ يـر افضل
الخدمــات إليــك.
قائمــة كبـ يـرة مــن الفنــادق و المطاعم الواقعــة ف ي�
مناطــق ســاحرة ،مالعــب الغولــف الرائعــة ،م ـو ن يا�ء
رياضيــة ،مراكــز معــارض و مؤتمـرات ،مراكــز تســوق
ئ
ت
ـ� تجعــل مــن
و عــدد فال نهـ ي
ـا� مــن وســائل الراحــة الـ ي
إقامتــك ي� شـواطئنا مغامــرة ممتعــة.
اكـ ثـر مــن  120كــم مــن الجنــة ينتظــرك ف ي� ولبــة
فهــي مليئــة بالمناظــر الطبيعيــة ،غــروب الشــمس
الخــاب ،احــام و ضحــكات بطعــم البحر ،مشــاعر
و لحظــات ال يمكــن نســيانها.
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الرياضات

يُلعــب الغولــف ف ي� ولبــة منــذ عــام  .1916و قــد
مــض ي زمــن طويــل منــذ أن قــام رجــال التعديــن
إالنجلـ ي ز
ـر اللذيــن كانـوا يعملــون ف ي� مناجــم نهــر ولبــة
بإنشــاء ملعــب بيونــرو للغولــف )� (Golf Pioneroف
ي
ي
ولبــة و كان أ
الول مــن نوعــه ف ي� شــبه جزيــرة بإي�يــا.
إمكانيــة ممارســة هــذا النــوع المثـ يـر مــن الرياضــة
ف ي� أي وقــت مــن العــام و ف ي� منطقــة إســتثنائية كهــذه
قــد ســمح بتطــور رياضــة الغولــف ف ي� ولبــة برسعــة
غـ يـر عاديــة.
وبعــد مائــة عــام ينتظــرك أ
الن ف ي� ولبــة تســعة
مالعــب غولــف ذات طبيعــة متنوعــة يمكــن ممارســة
المثــرة فيهــا ،حيــث يمكــن لعــب
هــذه الرياضــة
ي
ـ� جبــال ولبــة مــروراً بجميــع س ـواحلها
الغولــف عـ ي
ف ي� مالعــب مــن ط ـراز )(linksمغطــاه بكثبــان رمليــة
ف
ت
ـ� تلعب
طبيعيــة أو ي� وســط غابــة مــن الصنوبــر والـ ي

تعال للعب الغولف ف ي� ولبة
و إالستمتاع حيثتداعبك
الشمسوتشعربنسيم
المحيطاالطلسالعليل�ف
ي
ي
سواحلنا.
حينهــا دور البطولــة ف ي� نتائــج اللعبــة.
ش
ـ� العشــب اللــذي يلقــي عنايــة فائقــة
ـ� عـ ي
المـ ي

ئ
إســتثنا� يمكــن مقارنتــه
ف� مالعبنــا هــو شــعور
يفقــط بالتـنز ه الهــاديء اللــذي نقـ يـوم بــه عــادة حــا�ف
ي
ين
عــ� الجــروف الموجــودة ف ي� شــواطئنا
القدمــ� ي
الشاســعة.
الكثـ يـر مــن الســياح و اله ـواه يت�نز هــون ممسـ ي ن
ـك�
ـ� ض�بــة ) (Bunkerوهي
بعصــا الغولــف للتــدرب عـ ي
حفــرة الرمــل الـ تـ� يهابهــا الكثـ يـر مــن الالعبـ ي ن
ـ�.
ي
يقــدم لنــا هــذا الجــرف ملعــب مــن الرمــال
الناعمــة المضغوطــه حيــث تشــكل الكثبــان و البحــر
حــدود الملعب و يمكن تنظيــم دورات كبـ يـرة لغولف
الشــاطيء ف ي� هــذا المــكان الطبيعــي الغـ يـر نمطــي.
ولهــذا فــان الغولــف ف ي� ولبــة يعتـ بـر بمثابــة حكاية
اخــري ،فبيئتها الطبيعية ،طقســها ،أهلهــا ،مأكوالتها
و التســعة مالعــب المملــؤة بالجمــال جعلــوا مــن
ممارســة هــذه الرياضــة متعــة كاملــة.

دنيانا

ف
مغامرتك ي� الطبيعة
الرياضــة هــي إرادة ،عزيمــة و تســلية ولكنهــا
فــوق ذلــك وســيلة إلكتشــاف و إدارك المشــاعر و
االحاســيس.
ولهــذا فــأن ممارســة الرياضــة ف ي� بيئــة طبيعيــة
ت
ـ� نحظــي بهــا ســيحرك المشــاعر و
خالبــة مثــل الـ ي
االحاســيس بشــكل اكـ بـر مــن المعــروف عند ممارســة
تماريــن بدنيــة.
تتمتــع مقاطعــة ولبــة بعــدد مــن أ
الماكــن
الطبيعيــة المثاليــة لممارســة العديــد مــن الرياضــات
و ف ي� تواصــل ش
مبــا� مــع الطبيعــة ،كونهــا أماكــن
أ
مفتوحــة كالســاحل ،سالســل الجبــال ،النهــار،
ض
ت
ال� تســمح
الغابــات الشــجرية و الطرقــات الخــراء ي
كبــر مــن الرياضــات المختلفــة
إ
بالســتمتاع بعــدد ي
مثــل :رياضــة الدرجــات الجبليــة ،التســلق ،وايــت
ش
الشــمال (بالعصــا)،
المــ�
ووتــر التجديــف،
ي
ي
المالحــه ،الهبــوط بالمظــات ،إالســتغوار ،التســلق
ش
المــ� لمســافات
بالحبــال ،مســارات الفروســية،
ي
طويلــة ،االســاك المعلقــة ) ، (Zip Lineالقفــز
بالحبــال ) ، (Puentingالغولــف ......

يضــم شــمال مقاطعــة ولبــة منطقــة ي ز
ممــرة
ش
ـ� لمســافات
ـارس المـ ي
يقصدهــا المســافرين و ممـ ي
طويلــة حيــث تتمتــع بأكـ ثـر مــن الــف كيلومـ تـر مــن
ت
ش
ـ� إقليــم
ـ� تســمح بالتعــرف عـ ف ي
ـ� الـ ي
مســارات المـ ي
ـ� نمــط الحيــاة التقليديــة ي� تواصل
ـ
ع
مــازل يحافظ ي
مــع الطبيعــة.
ف
ومــن المدهــش ثــراء ت
الثقــا� ،االثــري و
الــراث
ي
المعمــاري للقــري و البلــدات الـ تـ� تمـ ي ز
ـر كل طريــق
ي
عــن االخر .فــكل زاويــة تعج بقــاع القرون الوســطي،
الكنائــس الجميلــة و معالــم الحيــاة اليوميــة مثــل
أ
البــار ،الصوامــع وطواحـ ي ن
ـ� النهــر و أضــف يإل ذلــك
ز
المأكــوالت الممـ يـرة.
لقــد أعــادت الطبيعــة خلــق نمــط ال مثيــل لــه
ف ي� الجمــال و التنــوع البيــئ ي الــذي يســمح للزائــر
تنــ�.
إالســتمتاع بتجربــة ال
ي
ـ� ولبة مــن خالل ممارســة الرياضــة ف ي�
التعــرف عـ ي
قلــب الطبيعــة الخالبــة يعتـ بـر بمثابــة إختيــار ممتــاز
ت
ـ� يصعــب الوصول
يتيــح لــك اكتشــاف الجوانــب الـ ي
إليهــا و خــوض مغامـرات رائعــة.

ُد ّرة علم االحياء
ال�يــة النابعــه مــن ســحر الطبيعــة
الحيــاة ب
الخالبــة تنتظــرك ف ي� هــذه الماســة المفعمــة
ت
ـ� تُدعــي دنيانــا .فهــي ماســة تعكــس
بالحيــاه و الـ ي
ـ� و الميــاه العذبــة
كل يــوم بريــق محيطنــا االطلـ ي
لنهرنــا العظيــم (ريــو غرانــدي) .يــوم بعــد يــوم
تثبــت دنيانــا ســبب تجســيدها لســحر الطبيعــة
بحــرات ،مســتنقعات،
الدائــم لمــا تحويــه مــن ي
انهــار ،شــواطيء ،محميــات و قــري .إنــه مــكان
خــاب يســتدعي كل حواســك.
وكموقــع يحافــظ عــ� الـ تـراث العالمي إ ن
ـا�
النسـ ي
ي
تقــدم لنــا دنيانــا لوحــه فنيــة طبيعيــة ت
والــ�
ي
عــ� جمالهــا الحــي كال ً مــن التارتيســيون،
شــهد ي
الفينيقيــون ،اليونانيــون ،الرومــان ،العــرب و

عل تال�اث
كموقع يحافظ ي
ن
نسا�تقدملنا
العالمي إال ي
دنيانالوحهفنيةطبيعيةليس
لجمالهامثيل

االندلســيون...ثقافات عريقــة تركــت ف ي� دنيانــا عبق
الســطورية و خيــول النســيم
تاريخهــا ،يث�انهــا إ
ت
ت
ألمونــ�.
بلديــة
الــ� تُرعــي ف ي�
ي
ي
دنيانــا أرض رطبــه تحتضــن الطيــور المهاجــرة
مــن افريقيــا و اوروبــا ،فســمائها دائمــاً ممتلئــة
باالجنحــة الضخمــة حيــث تأخــذ الطيــور مــن
بح�اتهــا مــأوي لهــا و تتغــذي مــن مســتنقعاتها و
ي
كثبانهــا المليئــة بالحيــاة ،فيهبــط أ
الوز المهاجــر
عــ� ارضهــا عنــد بــزوغ الشــمس ،و بمجــرد
ي
ت
إق�ابــك مــن دنيانــا الجميلــة و الرائعــة ســتتمكن
مــن الشــعور بســحرها.
دنيانــا ،حيــوان الوشــق ) (Lynxوالنــدي هــم
ضــوء و نبــض للقلــب.

