
  
 
 

الجزر ھي شغف المغرمین بالطبیعة ، فھي دائما تقدم 
 .قلب الطبیعة الخالص ، الذي یبھر الزائرین الیھ 

 
 
 

فالجزر مقصد االغلبیة ، لما لھا من قدرة على جعلك 
تعیش حالة من االسترخاء ، على الرغم من ترك باب 

 .افكارك مفتوح 
 
 
 
 

ھناك جزیرتین ھن االكثر شعبیة ، تقعان بالقرب من 
كان ، وھن یستحقن الزیارة ان حالفك الحظ ، فھو 

مكان مثالي للھروب من الزحام وزحام االفكار كذلك ، 
 .خاصة في فصل الصیف 
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 Iles de Lérinsجزر لرانس                                                     



 -:ونتحدث اوال عن جزیرة  
 
1– Île Ste-Marguerite 
 جزیرة مارغریت   
 
 

ھذه الجزیرة عبارة عن حدیقة كبیرة ، یحظر على 
السیارات دخولھا ، او التدخین بھا ، فھي بعیدة كل البعد 

 عن ادوات التلوث البیئي ، ومحاطة بطریق بحري مع 
 
 
 
 

اشجار النخیل ، التي تجعل من الطبیعة الصامتة، طبیعة ذات جمال خالب ، فما 
بالك اذا كان الجمال اصالً موجود ووجدت النخیل ، البد ان ھناك اروع حكایة 

لالسترخاء على ارض ھذه الجزیرة ، ناھیك عن المطاعم والمقاھي والمحالت 
 .التي تنتشر على ارجاء الجزیرة 

 
 
 

 :یوجد في ھذه الجزیرة متحف ھو 
 Musée de la Mer: متحف البحر 
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 :الجزیرة االخرى التي البد من تسلیط الضوء علیھا 

 
 Honoratجزیرة  –2
 
وھي اصغر بكثیر من جزیرة مارغریت المجاورة  

لھا ، وقد ضمت ھذه الجزیرة دیر یعود  للقرن 
الخامس  بداخل ھذه القلعة  ، اي انھا جزیرة تحمل 

 .التاریخ على ارضھا الصغیرة 
 

 .ویمكنك شراء الھدایا التذكاریة من محل الدیر 
كما یوجد ھناك ایضا مطعم للماكوالت البحریة ، 

 .واطباق رائعة جدا 
 

 .دقیقة  90و 30من میناء كان ، ھناك القوارب الیومیة إلى الجزر على فترات ، تتراوح بین 
 

 -:للجوالت نذكر الشركات التالیة 
 
 Planariaشركة  -1
 

ً ،   Honoratتنقلك إلى جزیرة  ، ذھاباً وایابأ
 -:التذكرة 
 .یورو  6: اطفال .   یورو  13: بالغین 

 
 -:الشركة االخرى للجوالت 

 
 Rivieraشركة  -2
 
تنقلك إلى جزیرة مارغریت ، ذھاباً وایاباً ،  

 -:قیمة التذكرة 
 .یورو  9.50: اطفال .  یورو  16.50: بالغین 

 
 

الجدول الزمنى والمعلومات متوفرة ، لدي 
معظم الفنادق ، لذلك الذھاب إلى وحدة منھن  

یفي بالغرض ، ویجعلك في حالة رائعة من 
 .االسترخاء 

 
 

 .دلل  نفسك ان حالفك الحظ ، واستمتع 
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