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جبل إيالن داغ في ناختشيفان
وال تحتاج الي شيء من الخارج فكل شيء متوفر به وأسعاره
مقبولة..
تشتهر بــاكــو بـأسـواقـهـا الـتـقـلـيـديـة فـكـل مــا تــريــده في
التسوق يوجد تحت سقف واحــد مـع توافر خـيـارات المراكز
التجارية الكبرى إضافة إلى وجود المطاعم المختلفة التي تقدم أشهي
المأكوالت األذربيجانية المقاربة من المأكوالت التركية المعروفة.
يقصد الـقـطـريـون أذربيجان إضافة إلـــى المـمـيـزات السابقة
لـلـتـمـتـع بـــرحـــالت الــقــنــص في فصل الشتاء وقــــد هـــيـــأت
الــحــكــومــة هـــنـــاك كل متطلبات التمتع برحلة القنص وتوفير كل
السبل لراحة الصيادين.
لقد بلغ عــدد القطريين الـذيـن زاروا أذربيجان في سنة  2019ما
يقارب  12000سائح .
أذربيجان إحـدى الــدول المهمة على الخريطة السياحية التي
تستقطب سياحا ً من كل دول العالم ،وتتميز بمقومات سياحية رائعة
ومتنوعة ،إضافة إلـــى عـبـق الــتــاريــخ الـــذي يـعـود إلـــى مـئـات
اآلالف مــن السنين ..لتجعل وجهتك القادمة أذربيجان.
ahmed_almohannadi@hotmail.com
www.irs-az.com
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اكتشاف أذربيجان
 .سباق “الفورموال  ”1في باكو يجتذب آالف المشاهدين من كل أنحاء العالم.

 .قصر الشروانشاهيين في باكو في القرنين الخامس
عشر والسادس عشر.

باالنتقال إلى محافظة قوصار شمال أذربيجان في الجانب
األوروبي والتي تبعد ساعتين عن العاصمة باكو حين تصل هناك
تالحظ وجود نصب تذكاري يدل على ما تشتهر به المحافظة وتلك
الرموز توجد في أغلب مداخل المدن .
في منتجع شاه داغ بقوصار هناك أربعة فــنــادق راقية ذات
الخمس نجوم .وتستطيع في هــذا المنتجع االسـتـمـتـاع بالتزحلق
على الثلج واالســـتـــرخـــاء لوجود المصحات العديدة بفنادقه.
في الــعــاصــمــة بــاكــو يمكن للـزائـر التسوق مـن أرقــى
المـاركـات الـعـالمـيـة والــجــلــوس فــي المــقــاهــي الــعــديــدة
فــي شــــارع نظامي الـشـهـيـر فــي وســـط العاصمة ويـسـتـطـيـع
زيــــارة المــديــنــة القديمة وقد أعجبني مقهي فيها اسمه (شاي باغي
 )145وهو متميز في تقديم الشاي وكذلك الوجبات المختلفة وملتقى
جيد للعائلة والعشاق لما به من أجواء رومانسية جميلة..
بشكل عام تتمتع أذربيجان بالمستوى العالي من الطعام والذوق
الرفيع في تصنيعه وتناوله.
يمكن كذلك زيارة متحف حيدر علييف ذي التحفة المعمارية
الرائعة ،وجبل النار الذي تشتعل به النار منذ آالف السنين إلى اآلن..
وزيارة معبد الهندوس القديم والتمتع بالمشي على البلوفارد الكورنيش
وانصح بالسكن في فندق البلوفارد المحاذي للكورنيش وتتوفر به كل
خدمات الخمس نجوم مع وجود شركات السياحة فيه والبنوك وغيرها
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الصورة العلوية .جبال القوقاز الكبرى

من الفنادق الخمس نجوم ويتمتع بالحداثة والرقي والجو الجميل وإن
كانت درجة الحرارة تحت الصفر ولكنك تستمتع بنقاوة الهواء
وروعة بياض الثلج والتزحلق عليه لمحبي التزحلق..
الغرف في المنتجع كبيرة جدا وتطل على مناطق التزحلق
مباشرة..
وكذلك يمكنك ركوب التلفريك من الفندق نفسه..
ومن القرى الجميلة والتي أنصح بزيارتها في الطريق إلى
“قاباال” قرية (لهيج) وستجد طيبة الناس وتستطيع دخول المنازل
الشعبية وتتعرف على أهلها وتشتري من الصناعات والمنتجات
المحلية بأسعار زهيدة وذات قيمة عالية.
مدينة “قاباال” تتمتع بـاألجـواء الخالبة في فصل الصيف كذلك
حيث كانت لي زيارة سابقة لها فيمكن للسائح استئجار فيال صغيرة
لـه ولعائلته مـع الخصوصية الـتـامـة ذات الـخـدمـات الفندقية الراقية..
وإنني أنصح بها لقضاء شهر العسل للمقبلين على الزواج .
أسعار الفنادق في أذربيجان عموما رخيصة مقارنة بالدول
األخرى..ويـمـكـن للسائح أن يـسـتـأجـر مــن أصحاب المـــنـــازل
أنـفـسـهـم في المناطق الجبلية حيث يعرض البعض منازلهم لإليجار.
www.irs-az.com

مدينة “شاكي” :من أقدم المدن في القوقاز
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اكتشاف أذربيجان
الكاتب /أحمد المهندي
كاتب وصحفي قطري

الوجهة القادمة
أذربيجان
بأقل

من ثالث ساعات تكون في باكو عاصمة أذربيجان

فصل الصيف وخاصة في المدن السياحية الجبلية مثل “قاباال”

اذا كنت مسافرا من الدوحة أو عبرها مع وجود

و“قوبا” وغيرها ..

رحلتين مباشرتين يوميا للقطرية إلى هناك..

الحياة واإلقامة في أذربيجان رخيصة مقارنة بالدول السياحية

حيث تجد الجو البارد المنعش النقي واألمان والهدوء في بلد
إسـالمـي جميل.

األخرى وتوجد بها خــيــارات مـتـعـددة للتمتع بـوقـت جميل فـي بلد

زرتها قبل توقف المطارات بسبب كورونا وكم رأيت بـــأن

يتميز باألمان والهدوء والنظافة والحرية وطيبة شعبه الودود الذي

الـسـفـر إلـــى هـــذه المـنـاطـق فــي فـصـل الـشـتـاء رائـــع وجميل.

يرحب بالسياح من كل مكان.
يقصد أذربيجان العديد من القطريين للتمتع بجوها الجميل في

في “قاباال” وهي تبعد أربع ساعات تقريبا بالسيارة من باكو يوجد
منتجع توفنداغ في جبال القوقاز  Tufandag Resort Hotelوهو

جبال القوقاز الصغرى وسفوحها
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