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انطالیا حكایة السطور المورقة بلمسات الجمال االلھي واالبداع ، والریفیرا التركیة التي ال تمل ، ینساب السفر إلى 

 انطالیا كنسیاب مائھا الرقراق وشفافیتة فھي قطعة ماسیة على ارض من التاریخ العتیق .
 

وتقع انطالیا على ساحل البحر األبیض المتوسط ، وقد عرفت انطالیا سابقا عند الیونان باسم اتالیا ، ویرجع تاریخ 
 عام قبل المیالد . 150ھذه المدینة إلى 

 
 على ید السالجقة . 13وقد تم افتتاح انطالیا في القرن 

 

 

 انطالیا 
 

Antalya 
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وبالقرب من المدینة العتیقة كالیسي توجد 
بعض المباني التاریخیة والتي تنتشر في 

 انطالیا .
 
 
 

والتي تم بناءھا   Yivliمنارة یفلیف 
بواسطة السلطان السلجوقي عالء الدین 

 . 13قوبات في القرن 
 
 

اما برج الساعة الحجریة والذي  یقع 
بالقرب من یلفیف فقد تم بناءھا في القرن 

 بواسطة العثمانیین . 19
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 وتتكون انطالیا من عدة اجناس سكانیة فمنھا الروماني والبیزنطي .
 
 

وتعتبر انطالیا حالیا من اكبر المدن السیاحیة للمنتجعات في تركیا ، ویتوافد علیھا في  كل عام االلف  السیاح ، ان 
اغلب السیاح الذین یقصدون  انطالیا یعشقون الھدوء والرومانسیة الموجودة في منتجعاتھا  ، لذلك تم توفیر 

 خدمات شاملة ذھاب وایاب من وإلى المطار بواسطة المنتجع المقیم بھ .

 
 كما تقدم المنتجعات العدید من العروض للجوالت داخل انطالیا واطرافھا وھي شاملة ، وتشمل بعض الوجبات .

ان منتجعات انطالیا عالم قائم بذاتھ ، فبعضھا ان لم یكن اغلبھا یجعلك في غنى  تام من الخروج فھي توفر الجو 
 المریح والمناسب لك ولعائلتك باالضافة للخدمات الممتازة .
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اما اطراف الریفیرا التركیة فحدث وال حرج فھي تحتاج لوصف 

اخر لتكتمل صورة ھذا الجمال الخالد ، فالمنتجعات المنتشرة على 
اطرافھا ووجود المدینة العتیقة والتي ال یمكنك حذفھا من سطور 

انطالیا الرائعة ، ومدینة كالیسي العتیقة ھي تاریخ رائع یتحدث 
 عن نفسھ .

 
ویسھل الذھاب إلى ھذه المدینة سیرا على االقدام اما نحن فقد 

سبقنك في مشاھدة ھذا الجمال االصیل المنبعث من طیات 
 التاریخ .

 
وننصحك بمشاھدتھا ، وبعد ذلك یمكنك ان تسال نفسك اذا كانت 

 تستحق المشاھدة ام ال .
 

لیس ھذا كل شيء عن الریفیرا واطرافھا فھناك ایضا مدن 
 تاریخیة اخرى وكھف یستحقان الزیارة مدینتي  

Perge    و Termessos    اما الكھف فھو ،Karain . 
 
 

 

Hadrian   بوابة 
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یعتبر ھذین المكانیین ذات سحر خاص وھي جمیلة جدا للتصویر فھي تظفي لمسات قدیمة رائعة إلى صورك،  فال 
 تنسى الكامیرا .

 
 بقي ان تعرف بان ھذان المكانین یعتبرا رمز النطالیا الریفیرا التركیة .

 
ال زلنا نستعرض مفاتن ھذه العروس الرائعة ، 

فھي تحتوي على ساحلین ، اما االفضل 
 فاستخدام ساحل المنتجع المقیم بھ .

 
اما اذا اردت استخدام السواحل العامة والتي 

 تجسدت في ساحلین فانھا كتالي .
 
 

قبل التوضیح بخصوص ھذه السواحل فان كلمة 
    Plajiبالج بالتركیة تعني ساحل او شاطيء 

وھو یبعد عن   Laraالساحل االول وھو  -1
كیلو متر ، واغلب منتجعات  12انطالیا حوالي 

 انطالیا تقع على محاذاة ھذا الساحل . 
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اما الساحل االخر فھو  -2

Konyaalti   وھو یقع
بالقرب من قلب مدینة 

انطالیا القدیمة ویمكنك 
الذھاب الیھ بالترام ، ففي 

اخر محطات لترام 
وبالقرب من المتحف 
یمكنك السیر قلیال من 

المتحف إلى ھذا 
 الساحل . 

 
 
 

تقریبا قام بزیارة  1335بقیت ھناك نقطة ساطعة ومضیئة في سماء الریفیرا التركیة ، فابن بطوطة في عام 
انطالیا حیث  اشار الیھا بقولھ متناھیة في اتساع الساحة والضخامة، أجمل ما یرى من البالد وأكثره عمارة 

وأحسنھ ترتیباً، وبھا مسجد جامع ومدرسة وحمامات كثیرة وأسواق ضخمة مرتبة بأبدع ترتیب، وفیھا البساتین 
  .الكثیرة والفواكھ الطیبة والمشمش العجیب المسمى عندھم بقمر الدین

 
وكل فرقة من سكانھا منفردة بأنفسھا عن الفرقة األخرى فتجار النصارى ماكثون منھا بالموضع المعروف 
بالمیناء، وعلیھم سور تسد أبوابھ علیھم لیالً وعند صالة الجمعة. والروم الذین كانوا أھلھا قدیماً ساكنون 

بموضع آخر منفردین بھ، وعلیھم أیضاً سور. والیھود 
في موضع آخر، وعلیھم سور، والملك وأھل دولتھ 

وممالیكھ یسكنون ببلدة علیھا أیضاً سور یحیط بھا، 
ویفرق بینھا وبین ما ذكرناه من الفرق وسائر الناس من 

 المسلمین یسكنون المدینة العظمى.
 
 

ھذا بعض ما ذكرة ابن بطوطة وكانھ یشاھدھا اآلن فقد 
 شمل وصفة الریفیرا بكل ما فیھا من جمال .

 ابن بطوطة في انطالیا

 

 


