
 ً و أنت ذاھب إلى عــالم الخیــال الـذي سـوف تظــل مــا حییــت أسیــرا
 فــي شبــاكھ یــراودك تــارة وتشتــاق إلیھ تـارة آخرى .

تحمـل الورود وتلقیھـا فـي البحـر فتفـوح رائحتھــا الجمیلـة وتعلـن عـن 
الذھــاب إلى جـزیرة األحــالم ومــا أن تطأ قــدمیك السفینــة التــي 

تــزاحمك علیھــا اآلف األقـــدام والتــي تسعــى أن تكــون األولى ومــا 
أن تستقـر فــي داخلھــا وعلى ظھــرھا المفتــوح حتــــى تأتـــي إلیــك 

نسمـــات الھــواء مقبلة إیــاك دون إذن وتنتظـــر ھـــذه النسمــات كــي 
 تعبــر معـــك عبــاب البحـر وما أن تتحـرك السفینة حتـى یتحــرك قلبــك فــرحاً وشـــوقاً ولكــن لمـاذا ال تــدري .

ضحكـــات تنطلـــق بــالقـرب منــك 
وأمــامك وخلفــك وسعــادة غــامرة تعلــو 

الوجــوه فــال یصــادفك القــدر بوجھ 
حـــزین بــل الجمیــع مــع نفحــات البحــر 

 یتغیـیـــر .

الفــالشات تصبــح مثــل البــرق فالكــل 
یــرید أن ینتھـــز ھــذه الفــرصة 

المــذھلــة والمثیـرة والكـــل على حــق 
 فـــربما ال یسعـفك القــدر مـــرة آخـــرى.        

أینمـــا تنظــر تشــاھد السفــن العمــالقة 
ٍ لھــدوء البحــر وھیجانھ  مــع تحــد

أشیــاء تجعـــل عینــــــیك كأنــك أمــام 
عــدسة مصــور أو رســام فھــي ال 

تتحــرك بــل وقفــت على منظــر مـــــذھل 
ً حیـث یقتـــرب منــك طــائر النــورس الـ یق ولكنــھ ـرقال یتصــور و ھــا أنت فــي وســط البحــر تشــاھد فیلمــا سینمائیــاً حیـاً ومبــاشرا

ً حیــث تستطیــع لمســھ وكــم ھــو جمیــل ھــذا الطــائر فحــاول لمســھ وال تتــردد .  ھــذه المــــرة كطائر عمـــالق جــدا

 ـاردة .لبـو أمــا الشاي التـــــــركي والقھــوة التــي تبــاع على متــن السفینــة فــإنھا ال تفــوت ومــا ألذھا مــع نسمــات البحـــر ا

كــذلك یمكنــك مشــاھدة محطة حیــدر بــاشا على الجانب األیسر وكــذلك مسجـد السلطــان أحمـد ومتحـف أیـا صـوفیا أحساس ال یـوصف 
ذه إلى أن تصـل إلى جـزر األمیـرات (بیـوك آطــة) ومــا أن تصــل حتــى تــرى الكــل یتســارع ثــانیة للنــزول والتجــول داخــل ھــ

ـك الـوقت إذا علمالجــزیرة فــال تتعجــل أعطـِ نفســك الــــــراحة الكــافیة وھــا أنــت قــد نــزلت وأمــامك الجـــزیــــرة ووسطھــا ســاعة ت
نسیت لكـي ال تــذھب عنـك سفینــة الـعودة وتظــل فــي انتظــــار 

 اآلخــرى .

شـيء مـذھل ال سیـارات وھـواء نقـي تنفـس فـي أول وصـولك 
 فـأنت بحـاجة إلى ھـذا الھـواء. 

للمتعـة فــي ھــذه الجــزیرة فــإنھ توجد عـربات الخیول حیـث  
لیــرة  40تأخذك  في جـولة بیـن معـالم ھذه الجــزیرة وقیمـــتھا 

تــركیة وھنــاك كــذلك العجــالت الھــوائیة والتــي یمكنك إیجارھا 
لیـــرات تــركیة ویــوجد بھا أســواق متعــددة  4لمدة ســاعة ب

وجمیلــة وكـذلك مطـاعم ممتازة وقـد اخترنــا لكـــم مـــن المطـــاعم 
 .مطعـم على بـابا وھــو من المطاعم الموجودة فـي الجزیرة 

 

 جــزر األمیـــــرات      
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ً ویطل ون على قــیــوجد محــل بالقرب مــن الســاعة یبیـــع لقمــة القــاضي أو{ اللقیمــات} بــالطریقة التــركیة وھــو حقیقة لــذیذ جــدا
 .  لقمــة القــاضي{ لقمـــة }

 



بیــوك آطــة أو جــزر األمیــرات مـا ھــي مــن النــاحیة 
 -التــاریخیة والجغــرافیة :

 

تقـــــع جـــزر األمیــرات فــي بحــر مــرمرة بـالقــرب 
مــن الخــط الســاحلي لمــدینة إسطنبــول ویعـود سبـب 

تسمیتھـا للعھـد البیـزنطي حیـث كـانت ھـذه الجـزر منفـى 
 لألمـراء واألمیـرات .

 

 

یستغـــــرق الــوصول ســاعتین وعـدد الجــزر ثمـان جـزر وتمــر السفینــة مــــن أسفــل جســر البوسفــــــــور وھــو األشھــر 
ـــي العــالم ر فعــالمیاً لكــونھ الجســــــــــر الوحیــد الــذي یــربط بیـن قــارتین ھــما آسیـــــــا وأوروبــا وھـــو رابــع أطـــول جســ

 متــرا لیسمـح بمــرور أعلى البــواخــر وأكبــــر النــاقالت . 64مــن حیــث االرتفـــاع حیــث یــرتفع عــن سطــح المــاء 

 -كیــف یمكنكــم الــذھاب إلى ھــذه الجــزیرة :

 

عن طــریق مینـاء كباتاش یمكنكـم 
الذھاب إلى جـزر األمیرات وھنـاك یمكنك 

رؤیة مواعید السفن بالنسبة للـذھاب 
والعودة، بعـد ذلك تتوقف عنــد الجانب 

األسیوي بعــدھا وبعد الوصول إلى حیدر 
بـاشا تتوقف السفینة عنــد ثالث 

محطــات ، آخــر محطــة ھي محطــة 
 بیوك آطـة . 

 
عنــد  أشیــاء نذكـــرك بھا عنــد العودة :

العودة حـاول الـذھاب  قبــل الموعـد ب 
دقیقــة لكي تتمكــن من الجلوس في   30

 السفینــة.
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 فـــي السفینــة الطــابق العلــوي أفضــل وأجمــل .: أوال 

 لیــرات تــركیة . 3یمكنــك استخدام األكبیــل أو أن تشتــري تـذكرة وقیمة التــذكرة :ثــانیا 

فــي الجــزیرة األسعــار مبـالغ فیھــا كثیـرا فـال ننصحــك بشـــراء سلـع غیر األكــل والمشــاھدة فنفــس السلــع خــارج  ثــالثـا:
 الجـزیرة أسعــارھا أرخــص .

 تــوجد فطــائر جبــن ولحــم على متن السفینــة وكــذلك بعـض أنواع البسكویــت .: رابعــا

 ال تضیــع وقتــك دون تصــویر أو ذكــرى لھــذا المكــان البـدیع سواء فــي الجزیــرة أو على متن السفینــة . خــامسا:

 

 


