توریسم در روسیه

جهانگردی
روسیه با داشتن میراث فرهنگی غنی ،طبیعت بکر و متنوع ،قیمت های مناسب ،یکی از جذاب ترین کشورهای جهان برای
بازدید توریست ها می باشد .
مسکو و سن پترزبورگ به عنوان دو پایتخت روسیه ،شهرهایی هستند که مورد توجه و عالقه توریست های خارجی می
باشند .آشنایی با این شهرها این امکان را می دهد تا سفری به گذشته روسیه داشته باشید ،پیشرفت روسیه را از حکمرانی
مسکو تا امپراتوری بزرگ روس ببینید و جو حکمفرما در دوران اتحاد جماهیر شوروی را لمس کنید .اوقات فراغت را با
بازدید از موزه های مشهور دنیا سپری کن ید .بازدید از زیباترین متروی جهان ،دیدن باله روسی و شنیدن اپرا در زیباترین
سالنهای تاتر اروپایی ،لذت بردن از غذاهای متنوع روسی و هزاران موارد متنوع و دلپذیر دیگر.

موزه ای آرمیتاژ ،بزرگترین موزه ی
میدان سرخ یکی از منحصرترین و
حتما به یک رستوران خوب که غذای سنتی روسیه دنیا است که در کاخ امپراتوری قرار
را طبخ می کند بروید
دارد که توصیه می شود حتما از این معروفترین میدان های جهان بشمار می رود

موزه بازدید کنید

فستیوال "بادبانهای قرمز" (جشن فارغ التحصیلی
در خیابان های مسکو و سنت
دانش آموزان) در سنت پترزبورگ در شبهای سفید
پترزبورگ پیاده قدم بزنید ،چرا که یک صد البته که دنیای هنر تاتر در دوپایتخت به
در ماه ژوئن که تنها در شبانه روز دو ساعت
روی شما لبخند می زند
خورشید خود را از دیدگان پنهان می کند ،از دست تجربه ی فراموش نشدنی در انتظار
شماست
ندهید

شهر مسکو به تنوع سبکهای معماری
معروف است .در اینجا شما می توانید
ساختمان هایی با سبک قرون وسطی پیدا
مترو تنها یک وسیله حمل و نقل آسان و
کنید ،که با ساختمان به یاد ماندنی از
قایق سواری در رودخانه ونیز شمالی در سنت
محبوب نیست بلکه یادگاری زیبا از معماری
پترزبورگ هر فرد بی تفاوتی را به وجد می آورد
شده
عجین
شوروی
جماهیر
اتحاد
دوران
به یادماندنی روسیه است
است .در عین حال در سبک مدرن
معماری معاصر با ساختمان هایی از
جنس شیشه و بتن همزیستی می کند
گشت روی رودخانه های عریض مسیرهای مشهور حلقه طالیی روسیه و شمال روسی با کشتی های زیبای کروز لذتی
تکرار نشدنی را برای شما فراهم می آورد .این امکان را می دهد تا بتوانید با طبیعت متنوع و معماری ساختمان های زیبای
روسیه که همچون مرواریدی در شهرها می درخشد ،آشنا شوید.

برای توریست هایی که از کشورهای مسلمان به روسیه می آیند ،شهر قازان ،پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان با
داشتن ملیت ها و قوم های مختلف مورد توجه قرارگرفته است .مکانی که تاریخ بیش از هزارساله دارد .در شهر قازان،
سنت های اسالمی تاتار ها  ،با سنت های ارتُدکس روس ها در هم آمیخته و هماهنگ شده اند .مهمانان عزیز ایرانی می
توانند ازغذاهای لذیذ تاتاری که همگی بر اساس قوانین حالل اسالم تهیه می شوند لذت ببرند
عالقمندان به آشنایی نزدیک با فرهنگ روسیه می توانند با قطار در طوالنی ترین راه آهن جهان سفری داشته باشند .از
شهر های مهم تاریخی روسیه ،از میان جنگلهای سربه فلک کشیده روسیه و از میان روستاهای کوچک و زیبا ،کنار دریاچه
ها عبور کرده و ازغرب به شرق آن و به سرتاسر کشور سفر کنند.

در روسیه آثار طبیعی منحصر به فرد زیادی وجود دارد .یازده آثار طبیعی که ثبت جهانی یونسکو شده است .عمیق ترین
دریاچه ی آب شیرین جهان ،دریاچه بایکال ،که از دوران باستان از هرگوشه و کنار دنیا بازدید کننده ها را با امواج زاللش
به سمت خود کشانده است .مکانی بکر و آرام با سکوتی آرامش دهنده .امروزه توریست ها می توانند راز خفته ی این مکان
زیبا را لمس و حس کنند و در هتل ها و کلبه ها و استراحتگاه های اطراف دریاچه اقامت کنند .

مناطق کوهستانی اراضی وسیعی را در روسیه شامل می شوند .قسمت جنوبی روسیه بلندترین کوهای اروپا  -قفقاز را دارا
می باشد .جایی که رودخانه های کوهستانی با موج های پرتالطم و آبشارهای زیبایی خروشان را در جلوی چشمان بینندگان
به نمایش می گذارند .دره های زیبای کوهستانی ،جایی که حیوانات مختلف در آن زندگی می کنند .قفقاز مکانی است که
کوهنوردان را از سراسر جهان به خود جذب می کند .

منطقه کامچاتکا ،مکانی خاص و بکر بر روی زمین .اگر بخواهیم زیبایی این منطقه را با مکانی مقایسه کنیم شاید مکانهایی
مثل یلوستون آمریکا یا پاتاگونیا آرژنتین را بشود نام برد .در کامچاتکا ،آتشفشانهای فعال معروف جهان و دره ی بی نظیر
گی زر قراردارد .در این منطقه از دیرباز زیستگاه خرس بزرگ قهوه ای است ،که از نظر خارجی ها سمبل روسیه می
باش د .اکثر رودخانه های کامچاتکا از کوهپایه ها و کوه های یخی می گیرد  ،که این گواهی بر زاللی و کیفیت آب این رودها
است .کامچاتکا همچنین مکانی بکر و وحشی برای جذب توریست هایی که عالقمند به ماهیگیری هستند ،می باشد.

در روسیه ،بیش از  100مکان تفرجگاهی توریس تی وجود دارد .به طور مثال شهر سوچی مکانی با تردد زیاد توریست ها و
منطقه ای منحصر به فرد در ساحل دریای سیاه ،در منطقه نیمه گرمسیری است .در سال  2014میالدی این شهر میزبان
المپیک زمستانی بود .همچنین در سال  2018میالدی میزبان چندین بازی جام جهانی فوتبال خواهد بود .یکی از بخش های
فرمول  1نیز در این شهراست .در تابستان سوچی میزبان میهمانان با ویالها و پالژ های درجه یک است و در فصل
زمستان مکانی برای ورزش زمستانی اسکی در پیست المپیک است.

شبه جزیره ی کریمه که تفرجگاه خانواده ی امپراتوری روسیه بود .کاخ های زیبای امپراتوری ،مناظر کوهستانی منحصر
به فرد ،عطر و طعم غذاهای ملیتهای متنوع و هوای پاک جنگل و صد البته ،دریا که مانند زمردی در دل این طبیعت می
درخشد ،تعطیالت شما را به یک ماجراجویی فراموش نشدنی تبدیل می کند.

در کشور ما هزاران مکان دیدنی و جالب است که درحوصله ی این مقاله کوتاه نمی گنجد ،سفر کنید و با چشمان خود ببینید.
ما همیشه از حضورتان استقبال خواهیم کرد

