
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


1 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

Spain
راهنمای فارسی سفر به اسپانیا

ترجمه و جمع آوری مطالب: آژانس هواپیمایی سفری دیگر

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


۱ - اطالعات عمومی اسپانیا

تاریخچه

نام

تاریخ

موقعیت جغرافیایی

جزایر

اقتصاد

کوهستان ها و رودخانه ها

اقلیم

جمعیت

زبان

دین

فرهنگ

روشهای مختلف مسافرت به اسپانیا

کردن در اسپانیا خرید 

گردشگران در اسپانیا اقامتگاه های 

آشپزی در اسپانیا

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در اسپانیا

گردشگری در اسپانیا جاذبه های 

۲ - شهر مادرید

نگاهی به مادرید

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

۴ - شهر سویل

نگاهی به سویل

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

۶ - شهر والنسیا

نگاهی به والنسیا

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

۳ - شهر بارسلونا

نگاهی به بارسلونا

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

گرانادا ۵ - شهر 

گرانادا نگاهی به 

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

۷ - جزایر قناری

نگاهی به جزایر قناری

تاریخچه

وسایل نقلیه

آب و هوا

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

۸ - بخش های دیگر

تماس با ما

فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر وارد  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز خواهیــد  صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت. 
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تاریخچه اسپانیا
کشـــوری مســـتقل و از اعضـــای اتحادیـــه اروپـــا  اســـپانیا، بـــا نـــام رســـمی پادشـــاهی اســـپانیا 
ــرزمین  ــرار دارد. سـ ــا قـ ــی اروپـ ــری در جنـــوب غربـ ــبه جزیره ایبـ ــور در شـ کشـ اســـت. ایـــن 
اصلـــی اســـپانیا از جنـــوب و شـــرق بـــا دریـــای مدیترانـــه و جبـــل الطـــارق، از شـــمال و 
ـــا پرتغـــال  ـــدورا و خلیـــج بیســـکای و از غـــرب و شـــمال غـــرب ب ـــا فرانســـه، آن شـــمال شـــرق ب
و اقیانـــوس اطلـــس هـــم مـــرز اســـت. مـــرز اســـپانیا بـــا پرتغـــال )بـــه طـــول ۱۲۱۴ کیلومتـــر( 

ــا اســـت. ــه اروپـ ــه در اتحادیـ ــرز یکپارچـ طوالنی تریـــن مـ
قلمـــروی اســـپانیا افـــزون بـــر ســـرزمین اصلـــی شـــامل جزایـــر بالئـــارس در دریـــای مدیترانـــه، 
ــبته و  ــار سـ ــهر خودمختـ ــس، دو شـ ــوس اطلـ ــی اقیانـ ــواحل آفریقایـ ــاری در سـ ــر قنـ جزایـ
کـــش و چندیـــن جزیـــره مســـکونی و غیـــر  کشـــور مرا ملیلـــه در آفریقـــای شـــمالی هـــم مـــرز بـــا 
گومـــرا مـــی باشـــد.  مســـکونی دیگـــراز جملـــه آلبـــوران، شـــافاریناس، آلوزمـــاس و ولـــز د ال 
کشـــور بـــزرگ اروپـــای غربـــی و  بـــا مســـاحت ۵۰۵۹۹۲ کیلومتـــر مربـــع، اســـپانیا دومیـــن 

کشـــور بـــزرگ اروپاســـت. پنجمیـــن 
ـــا  ـــه شـــبه جزیـــره ایبری ـــار در حـــدود ۳۵۰۰۰ ســـال پیـــش قـــدم ب انســـان مـــدرن نخســـتین ب
گذاشـــت. در حـــدود ۲۰۰ ســـال پیـــش از میـــالد از ایـــن منطقـــه تحـــت فرمـــان حکومـــت روم 
ــپانیا در قـــرون وســـطی توســـط قبایـــل  ــپانیا نامیـــده می شـــد. هیسـ گرفـــت و هیسـ ــرار  قـ
ــا تصـــرف شـــد. در قـــرن پانزدهـــم پـــس از ازدواج هـــای  ژرمـــن و پـــس از آن توســـط مورهـ
ــقوط  ــن سـ ــا و همچنیـ ــاد ایـــن حکومت هـ کاتولیـــک و اتحـ ــان  ــی فرمانروایـ ــن حکومتـ بیـ
گیـــری آن از دســـت موروهـــای مســـلمان در ســـال ۱۴۹۲ اســـپانیا  کامـــل آندلـــس و بازپـــس 
کشـــوری یکپارچـــه پدیـــدار شـــد. در اوایـــل دوران جدیـــد اســـپانیا بـــه یـــک  بـــه شـــکل 
ـــه عنـــوان یکـــی از نخســـتین  ـــی تبدیـــل شـــد و اســـپانیایی ها ب ـــر قـــدرت جهان ـــوری پ امپرات
کن شـــدند. بیـــش از پانصـــد  فاتحـــان دنیـــای جدیـــد بـــه قـــاره آمریـــکا وارد و در آنجـــا ســـا
کـــه اســـپانیایی ها در ایـــن  کن در آمریـــکا میراثـــی اســـت  میلیـــون نفـــر اســـپانیایی زبـــان ســـا

ـــتند. گذاش ـــای  ـــر ج ـــاره ب ق
کشـــوری دموکراتیـــک و دارای حکومتـــی پارلمانـــی تحـــت قانـــون  اســـپانیای امـــروزی 
کشـــور توســـعه یافته و نوزدهمیـــن اقتصـــاد  اساســـی پادشـــاهی اســـت. اســـپانیا یـــک 
کشـــور همچنیـــن دارای  بـــزرگ دنیـــا از نظـــر تولیـــد ناخالـــص داخلـــی می باشـــد. ایـــن 
ناتـــو،  متحـــد،  ملـــل  ســـازمان  در  اســـپانیا  اســـت.  زندگـــی  اســـتاندارد  بـــاالی  ســـطح 
ســـازمان تجـــارت جهانـــی، ســـازمان همـــکاری اقتصـــادی و توســـعه و اتحادیـــه اروپـــا عضـــو 

می باشـــد.

نام اسپانیا
گرفتــه شــده، نامشــخص  کنونــی اســپانیا از ایــن واژه  ریشــه نــام رومــی هیســپانیا، کــه نــام 
گرفتــه شــده باشــد  گویــش شــاعرانه واژه یونانــی هیســپریا  اســت. هیســپانیا شــاید از 
غــروب خورشــید" می باشد.هیســپانیا  "ســرزمین  یــا  غــرب"  "ســرزمین  بــه معنــای  کــه 
ممکــن اســت از واژه پونیکــی ای-شــپانیا بــه معنــای "جزیــره خرگوش هــا"، "ســرزمین 
خرگوش هــا" یــا "لبــه"، کــه بــه یــاد آورنــده موقعیــت اســپانیا در لبــه اروپــا می باشــد، گرفتــه 
کشــف شــده در اســپانیا از دوره هادریــان نیــز تصویــر زنــی همــراه  شــده باشــد؛ ســکه های 
گفتــه برخــی هیســپانیا از واژه باســکی ازپانــا بــه  یــک خرگــوش را نشــان می دهــد. بــه 
کــه موقیعــت جغرافیایــی اســپانیا را در لبــه یــا  معنــای "لبــه" یــا "مــرز" گرفتــه شــده اســت 
مــرز قــاره اروپــا متذکــر می شــود. پژوهشــگر و تاریخ نــگار دوره رنســانس آنتونیــو دی نبریخــا 
معتقــد اســت هیســپانیا از واژه ایبریایــی هیســپالیس بــه معنــای "شــهر دنیــای باختــری" 
کونخیلــوس معتقــد اســت نــام اســپانیا از واژه اســپن  گفتــه شــده اســت. خســوس لوییــز 
کــه واژه ای اســت بــه زبــان فنیقــی بــه معنــای "ذوب و شــکل دهی فلــر"  کــه از اســپای 
گرفتــه شــده اســت و "ای-ســپن-یا" نیــز بــه معنــای "ســرزمین ذوب و شــکل دهی فلــزات" 

اســت.

تاریخ اسپانیا
کنان شــبه جزیره ایبریــا تشــکیل دهنــدگان تمّدن هــای ایبــری، باســکی  قدیمی تریــن ســا
و ســلتی بوده انــد. در حــدود ۲۰۰ ســال پیــش از میــالد از ایــن منطقــه تحــت فرمــان 
کردنــد. پــس  گرفــت و در اوایــل قــرون وســطی ژرمن هــا ایبریــا را تصــرف  حکومــت روم قــرار 
کوچــک  از ژرمن هــا ایبریــا توســط مورهــا مهاجــم تصــرف شــد. پــس از آن حکومت هــای 
گرفتنــد. آخریــن  مســیحی بــه تدریــج و طــی چنــد قــرن زمــام امــور را در ایبریــا بــه دســت 
کلمــب بــه قــاره آمریــکا رســید، ســقوط  کریســتوف  کــه  بقایــای مورهــا در همــان ســالی 
کشــور اروپــا  کشــور بــه قدرتمندتریــن  کردنــد. امپراطــوری جهانــی اســپانیا بــا تبدیــل ایــن 
و ابــر قــدرت جهــان آغــاز شــد و بــرای یــک ونیــم قــرن ادامــه یافــت. جنگهــای پــی در پــی و 
ادامــه دار و وجــود مشــکالت فــراوان در نهایــت باعــث زوال و اضمحــالل امپراطــوری شــد. 
ج شــد و جنبش هــای اســتقالل طلب و  ج ومــر ــه هــر ــه اســپانیا منجــر ب حملــه ناپلئــون ب
کــرد و باعــث بــی ثباتــی  کنــده بودنــد، بیــدار  کــه در سراســر امپراتــوری پرا جدایی خــواه را 

سیاســی شــد.

به اسپانیا خوش آمدید
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موقعیت جغرافیایی
کشــور بــزرگ جهــان  اســپانیا بــا داشــتن ۵۰۵۹۹۲ کیلومتــر مربــع وســعت پنجــاه و دومیــن 
کوچکتــر از فرانســه و ۸۱۰۰۰ کیلومتــر مربــع  اســت. اســپانیا تقریبــا ۴۷۰۰۰ کیلومتــر مربــع 
کــه در نزدیکــی شــهر تنریــف  کالیفرنیــا آمریــکا اســت. قلــه آتــش فشــانی تیــد  بزرگتــر از ایالــت 
کشــور اســپانیا می باشــد. در جزایــر قنــاری قــرار دارد بــا ارتفــاع ۳۷۱۸ متــر بلندتریــن نقطــه 
قــرار  اســپانیا بیــن مــدار ۲۶ و ۴۴ درجــه شــمالی و نصف النهــار ۵ و ۱۹ درجــه شــرقی 
دارد. اســپانیا در غــرب بــا پرتغــال، در جنــوب از طریــق  درون بومهایــش در شــمال آفریقــا 
کــش و جبل الطــارق )جــز ســرزمین های  گومــرا( بــا مرا )ســبته، ملیلــه و پنیــون د ولــس د ال 
کوه هــای پیرنــه بــا  آن ســوی دریاهــای بریتانیــا مــی باشــد(، در شــمالغرب در راســتای 
کوه هــای پیرنــه در ۱۶۰۰  فرانســه و شــاهزاده نشــین آنــدورا هم مــرز می باشــد.در امتــداد 
کشــور فرانســه  ک  کاتالونیــا شــهر برون بــوم ییویــا درون خــا متــری مــرز اســتان خرنــای 

قــرار دارد.

جزایر
ــوس  ــاری در اقیان ــر قن ــه و جزای ــای مدیتران ــاری در دری ــر بالئ ــامل جزای ــپانیا ش ــر اس جزای
ســمت  در  دیگــر  مســکونی  غیــر  جزیــره  شــماری  اینهــا  بــر  افــزون  می باشــد.  اطلــس 
جزایــر  جملــه  از  اســت،  اســپانیا  بــه  متعلــق  نیــز  جبل الطــارق  تنگــه  مدیترانــه ای 
کــه بیــن اســپانیا و  کوچــک پرخیــل. جزیــره آلبــوران  چافارینــاس، آلهوســماس و جزیــره 
کوچــک فاســان  کمیــت اســپانیا می باشــد. جزیــره  شــمال آفریقــا قــرار دارد نیــز تحــت حا
کمیــت مشــترک اســپانیا و فرانســه اداره  کــه در رودخانــه بیداســوآ قــرار دارد تحــت حا

می شــود.

کوهستان ها و رودخانه ها
کوهــای بلنــد درآن پوشــیده  کوهســتانی می باشــد و فالتهــا و رشــته  کشــوری  اســپانیا 
"کانتابریــان"،  جملــه  از  دیگــری  کوهــای  رشــته  پیرنــه  هــای  کــوه  بــر  افــزون  اســت. 
دارد.  وجــود  اســپانیا  در  "پنیبتیکــو  و  مورنــا"  "ســییرا  "تولــدو"،  "ســنترال"،  "ایبریکــو"، 
بلندتریــن نقطــه ســرزمین اصلــی اســپانیا و شــبه جزیــره ایبریــا قلــه مولهاســن بــا ارتفــاع 
کــوه هــای ســییرا نــوادا قــرار دارد. البتــه بلندتریــن  کــه در رشــته  ۳۴۷۸ متــر می باشــد 
کشــور اســپانیا در مجمــوع قلــه آتشفشــانی تیــد واقــع در جزایــر قنــاری می باشــد.  نقطــه 
کــه در قلــب اســپانیا واقــع شــده اســت. بزرگتریــن فــالت اســپانیا مســتا ســنترال نــام دارد 
تاقــوس،  هــای  رودخانــه  جملــه  از  دارد  وجــود  اســپانیا  در  بــزرگ  رودخانــه  چندیــن 
کــه  گوادالکیویــر. در طــول ســاحل دشــتهای آبرفتــی وجــود دارد  ایبــرو، دورو، گوادیانــا و 

گوادالکیویــر واقــع در اندلــس می باشــد. بزرگتریــن آن دشــت آبرفتــی 

اقلیم
گی های جغرافیایی سه اقلیم در اسپانیا وجود دارد: ر اساس ویژ

کوپــن  گــرم و خشــک. بــر طبــق رده بنــدی اقلیمــی  اقلیــم مدیترانــه ای بــا تابســتان های 
.Csb و Csa :در صــوزت از ایــن نــوع اقلیــم بــر ایبریــا حکم فرماســت

کشــور بــه وِیــژه در منطقــه مورســیا و در دره  کــه در ربــع جنوبشــرقی  اقلیــم نیمه خشــک 
ایبــرو وجــود دارد و برخــالف اقیلــم مدیترانــه ای فصــل خشــک پــس از زمســتان نیــز ادامــه 

دارد.
اقلیــم اقیانوســی در شــمال اســپانیا بــه ویــژه در منطقــه اســتان باســک، آســتوریاس، 
اقلیــم  اقلیــم مدیترانــه ای در  گالیســیا حمکفرماســت. برخــالف  از  کانتابریــا و بخشــی 
اقیانوســی دمــا در زمســتان و تابســتان تحــت تاثیــر اقیانــوس تغییــر می کنــد و هیــچ فصــل 

ــدارد. خشــکی وجــود ن
افــزون بــر ایــن اقلیم هــای اصلــی زیــر اقلیم هــای دیگــری نیــز وجــود دارد ماننــد اقلیــم 

آلپــی در پیرنــه و ســییرا نــوادا و اقلیــم نیمه گرمســیری در جزایــر قنــاری.

جمعیت
کــم  ترا رســید.  نفــر  میلیــون   ۴۶ بــه  رســما  اســپانیا  جمعیــت   )۱۳۸۶(  ۲۰۰۸ ســال  در 
کشــورهای اروپــای  کــه از بیشــتر  کیلومتــر مربــع می باشــد  جمعیــت اســپانیا ۹۱ نفــر در هــر 
کنــش جمعیــت اســپانیا بســیار نــا برابــر می باشــد. بــه جــز مادریــد  کمتــر اســت. پرا غربــی 
و حومــه آن بیشــتر جمعیــت در مناطــق ســاحلی زندگــی می کننــد. جمعیــت اســپانیا 
کنــون دو برابــر شــده اســت.  کــه تا در ســال ۱۹۰۰ )۱۲۷۸( برابــر بــا ۱۸ میلیــون نفــر بــود 
ــه  ــد رو ب خ تول ــر ــت. در ۱۹۸۰ ن ــا ۱۹۷۰ اس ــه ۱۹۶۰ ت ــه ده ــوط ب ــت مرب ــد جمعی ــتر رش بیش
کاهــش یافــت امــا جمعیــت بــاز هــم رو بــه  خ رشــد جمعیــت نیــز  گذاشــت و نــر کاهــش 
کــه در دهــه ۱۹۷۰ بــه دیگــر  کــه دلیــل آن بازگشــت اســپانیایی هایی بــود  فزونــی نهــاد 
کاهــش  کــرده بودنــد. در ســال های اخیــر نیــز بــا وجــود  کشــورهای اروپایــی مهاجــرت 
کنــون ٪۱۲ جمعیــت را تشــکیل  کــه هــم ا خ تولــد بــه دلیــل ورود خیــل عظیــم مهاجــران  نــر
کن در اســپانیا اهــل  می دهنــد؛ جمعیــت رو بــه فزونــی بــوده اســت. بیشــتر مهاجــران ســا
آفریقــای  و   )۱۵٪( شــرقی  اروپــای   ،)۱۶٪( شــمالی  آفریقــای   ،)۳۹٪( التیــن  آمریــکای 
ح ســه ماهــه عفــو  ــا اجــرای طــر ســیاه هســتند. در ســال ۲۰۰۳ )۱۳۸۳( دولــت اســپانیا ب
کــرد. در  عمومــی بــه عــده مشــخصی از افــراد بیگانــه فاقــد مــدرک، اقامــت قانونــی اعطــا 
ــل  ــا اه ــتر آنه ــه بیش ک ــد  ــت داده ش ــپانیا تابعی ــر دز اس ــه ۸۴۱۷۰ نف ــال ۲۰۰۸ )۱۳۸۶( ب س
کن  کــش بودنــد. بخــش قابــل مالحضــه ای از اتبــاع خارجــی ســا کــوادور، کلمبیــا و مرا ا
ــد و بیشــتر آنهــا بریتانیایــی،  ــا آمده ان ــزی اروپ ــی و مرک کشــورهای غرب در اســپانیا از دیگــر 
فرانســوی، آلمانــی، هلنــدی و نــروژی هســتند و بیشــتر در مناطــق ســاحلی مدیترانــه و 

ــتند. ــغول هس ــتگی مش ــذران دوره بازنش گ ــه  ــاری ب ــر بالئ جزای
جمعیــت قابــل توجهــی از اســپانیایی تبارها در ســایر نقــاط جهــان بــه ویــژه در آمریــکای 
وارد  ایبریایی هــا  از  زیــادی  جمعیــت  پانزدهــم  قــرن  آغــاز  بــا  می کننــد.  زندگــی  التیــن 
از  ریشــه ای  التیــن  آمریــکای  سفیدپوســتان  بیشــتر  امــروزه  شــدند.  التیــن  آمریــکای 
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زبان
کشــوری چندزبانــه اســت. بــر طبــق قانــون اساســی اســپانیا از حقــوق انســانی،  اســپانیا 

کــرد. فرهنــگ، رســوم و زبــان تمــام مــردم اســپانیا محافظــت خواهــد 
ــان  ــر شــده اســت( زب کاســتیلی ذک ــام  ــه ن ــون اساســی ب ــا اســپانیولی )در قان اســپانیایی ی
کشــور بــه حســاب می آیــد و طبــق قانــون وظیفــه و حــق هــر اســپانیایی  رســمی تمــام 
کــه ایــن زبــان را بیامــوزد. بــر طبــق قانــون اساســی تمــام زبان هــای دیگــر اســپانیا  اســت 

کار بــرده می شــوند رســمی بــه حســاب می آینــد. نیــز در مناطقــی بــه 
دیگر زبان های رسمی در اسپانیا عبارتند از:

زبان باسکی در باسک و ناوارا؛
ــی  ــی یعن کاتاالن ــزی از  ــه متمای گون ــیا  ــه در والنس ک ــیا  ــا و والنس کاتالونی ــاالن در  کات ــان  زب

ــت؛ ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــیایی ب ــش والنس گوی
گالیسیا گالیسی در  زبان 

گالیســی ۷٪  گویشــوران زبــان باســکی ٪۲، کاتاالنــی و والنســیایی ٪۱۷ و  از نظــر درصــد 
کار بــرد دارد.

بــه  از ســال ۲۰۰۶  آرانســی  نــام  بــه  کســیتان  ا زبــان  از  لهجــه محلــی  یــک  کاتالونیــا  در 
کــه فقــط ۶۷۰۰ گویشــور دارد. شــهر اســپانیایی ملیلــه  رســمیت شــناخته شــده اســت 
کار بــرده  کنان بــه  در شــمال آفریقــا زبــان ریفیــان توســط بخــش قابــل توجهــی از ســا

می شــود.

دین
ــون  ــر طبــق قان ــود. امــا ب ــه مــدت طوالنــی دیــن اصلــی اســپانیا ب کاتولیــک ب مســیحیت 
کاتولیــک  دیگــر هیــچ دینــی جایــگاه رســمی در قانــون نــدارد. بــا ایــن وجــود مذهــب 
کــه بــه طــور رســمی آمــوزش داده می شــود. بــر اســاس مطالعــات  تنهــا مذهبــی اســت 
کشــور خــود را مســیحی  مرکــز پژوهش هــای جامعه شناســی اســپانیا ٪۷۱ از مــردم ایــن 
کاتولیــک معرفــی می کننــد. همچنیــن ٪۲۴ مــردم بی دیــن هســتند )٪۹/۴ نیــز هیــچ 
تشــکیل  را  جمعیــت  از   ۲/۷٪ نیــز  مذاهــب  ســایر  و  ندارنــد(  خــدا  وجــود  بــه  اعتقــاد 
شــرکت  مذهبــی  مراســم های  در  منظــم  طــور  بــه  اســپانیایی ها  بیشــتر  می دهنــد. 
کــه خــود را مذهبــی  کــه ٪۵۹ کســانی   نمی کننــد. پژوهشــی در ایــن بــاره نشــان می دهــد 
کلیســا می رونــد، ٪۱۵ در طــول یــک ســال تنهــا چنــد بــار بــه  می داننــد بــه نــدرت بــه 
کلیســا می رونــد، ٪۸ آنهــا چنــد روز در مــاه و ٪۱۴ دیگــر هــر یکشــنبه یــا چنــد بــار در هفتــه 

کلیســا حاضــر می شــوند. در 
کــم یکبــار در مــاه در مراســم های   در مجمــوع ٪۲۲ از تمــام جمعیــت اســپانیا دســت 
جامعــه  بیشــتر  چــه  هــر  تمایــل  نشــان دهنده  ایــن  می جوینــد.  شــرکت  مذهبــی 
ورود  چنــد  هــر  اســت.  گذشــته  دهــه  چنــد  در  سکوالریســم  ســمت  بــه  اســپانیایی 
کــه بــه مســیحیت بــه شــدت مقیــد هســتند بــه احیــای  مهاجــران از آمریــکای التیــن 

اســت. کــرده  کمــک  کاتولیــک  کلیســای 
 ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ دارای  پروتســتان  کلیســای  دارنــد.  پیروانــی  نیــز  مســیحیت  مذاهــب  دیگــر 
عضــو می باشــد. شــاهدان یهــوه دارای ۱۰۵٬۰۰۰ پیــرو، کلیســای عیســی مســیح قدیســان 
انجــام شــده توســط  بــر اســاس مطالعــه  الزمــان دارای ۴۶٬۰۰۰ پیــرو می باشــند.  آخــر 
اتحادیــه جوامــع اســالمی اســپانیا ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفــر بــا پیش زمینــه  مســلمان در اســپانیا 
کــه ۳ تــا ٪۴ جمعیــت را تشــکیل می دهنــد. بخــش عظیمــی از آنهــا را  کن هســتند  ســا
کشــورهای آفریقایــی تشــکیل می دهنــد. بیــش از ۵۱۴٬۰۰۰  کــش و ســایر  مهاجرانــی از مرا
نفــر از آنهــا دارای تابعیــت اســپانیایی هســتند. مــوج جدیــد مهاجــرت بــه اســپانیا باعــث 
افزایــش شــمار جمعیــت هندوهــا، بودایی هــا، ســیکها و مســلمانان شــده اســت. پــس 
اســپانیا  در  قرن هــا  بــرای  مســلمانان   ۱۴۹۲ ســال  در  اســپانیا  از  مســلمانان  اخــراج  از 
حضــور نداشــتند. در اواخــر قــرن نوزدهــم و پــس از ورود اســتعمارگران اســپانیایی بــه 
کــش و صحــرای غربــی تابعبــت  کنان مســلمان مرا شــمال غــرب آفریقــا بــه شــماری از ســا
کــش و الجزایــر باعــث  اســپانیایی اعطــا شــد. در ســال های اخیــر ورود مهاجرانــی از مرا

ــت. ــده اس ــلمانان ش ــت مس ــش حمعی افزای
حضــور  اســپانیا  در  نوزدهــم  قــرن  تــا   ۱۴۹۲ ســال  در  اخراجشــان  از  پــس  یهودیــان 
ــون ۶۲٬۰۰۰  کن ــم ا ــد. ه ــت داده ش ــازه اقام ــان اج ــه یهودی ــم ب ــرن نوزده ــتند. در ق نداش
ــر وارد  ــرن اخی نفــر معــادل ٪۰/۱۴ از جمعیــت یهــودی هســتند. یبشــتر آنهــا در طــول ق
ــر  ــتند. ب ــپانیایی هس ــی اس ــان قدیم ــوادگان یهودی ــا ن ــی از آنه ــا برخ ــده اند ام ــپانیا ش اس
طبــق برخــی براوردهــا تقریبــا ۸۰٬۰۰۰ یهــودی پیــش از تفتیــش عقایــد در اســپانیا زندگــی 

ــد. کردن مــی 

فرهنگ
کشــور غربــی اســت. بــه خاطــر وجــود جنبه هــای قدرتمندی  از نظــر فرهنگــی اســپانیا یــک 
کشــوری التیــن  ــی اســپانیایی ها، اســپانیا  ــای  زندگ از میــراث فرهنگــی روم در تمــام زوای
بــه حســاب می ایــد. بــا ایــن حــال فرهنگــی اســپانیایی بــه خاطــر تاریــخ و قدمــت طوالنــی 
کشــاورزی تــا آشــپزی و موســیقی  گرفتــه تــا  گــون از هنــر  گونا کشــور از جنبه هــای  ایــن 
کشــورهای مدیترانــه ای بــوده اســت. ۴۴ مــکان  کشــورهای اروپایــی و  تحــت تاثیــر دیگــر 
تاریخــی و فرهنگــی در اســپانیا در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار دارنــد. اســپانیا 
از نظــر تعــداد میــراث فرهنگــی مــورد حمایــت یونســکو پــس از ایتالیــا و چیــن در رده ســوم 

جهــان قــرار دارد.
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روشهای مختلف مسافرت به اسپانیا
خــط هوایــی ملــی اســپانیا ایبریــا مــی باشــد. بــزرگ تریــن فــرودگاه هــای بیــن المللــی 
اســپانیا در مادریــد، بارســلونا، پالمــا دو مالــورکا، ســویل، والنســیا و بیلبائــو مــی باشــند. 
کــه توســط  فــرودگاه هــای مادریــد، بارســلونا و اســپانیا فــرودگاه هــای زیبایــی مــی باشــند 

معمــاران معــروف طراحــی شــده انــد.
 Blue Air و Vueling، easyjet، Ryanair ارزان تریــن خطــوط هوایــی فعــال در اســپانیا

مــی باشــند.
سیســتم حمــل و نقــل ریلــی در اســپانیا بســیار مــدرن و قابــل اطمینــان مــی باشــد. بلیــط 
گســترش  ــاال مــی باشــد و شــبکه راه آهــن در سرتاســر اســپانیا  قطــار در اســپانیا نســبتًا ب

نیافتــه اســت.
ســفر بــا اتوبــوس ارزان تریــن و جــذاب تریــن شــیوه مســافرت در اســپانیا مــی باشــد. 
ســفر بــا اتوبــوس بســیار قابــل اطمینــان اســت و بیشــتر اتوبــوس هــا مــدرن و راحــت مــی 

ــد. کنن ــی  ــت م ــورو دریاف ــر ۸ ی ــر ۱۰۰ کیلومت ــه ازای ه ــًا ب ــا تقریب ــوس ه ــند. اتوب باش

کردن در اسپانیا خرید 
ارز رایــج اســپانیا یــورو )EUR( مــی باشــد. یــک یــورو بــه ۱۰۰ ســنت تقســیم مــی شــود. 
کثــر فروشــگاه  ایــن واحــد در ســال ۲۰۰۲ جایگزیــن پزتــا اســپانیا شــد. ۵۰۰ یورویــی در ا
کنیــد. کارت  هــا پذیرفتــه نمــی شــود. شــما مــی توانیــد پــول خــود را در هــر بانکــی تبدیــل 

ــز توریســتی پذیرفتــه مــی شــوند. ک کثــر مرا هــای اعتبــاری در ا
ــاره  کار هــا بعــد از ظهــر )ســاعت ۱۴( مــی بننــد و در حــدود ســاعت ۱۷ دوب کســب و  کثــر  ا
کننــد. رســتوران هــا، فروشــگاه هــای بــزرگ و زنجیــره ای از ایــن قاعــده مســتثنا  بــاز مــی 

مــی باشــند.
در اســپانیا نهــار مهتریــن وعــده غذایــی مــی باشــد و بســیاری از رســتوران هــا در ایــن 
ــا  ــاز نمــی شــوند و ت ــاره هنــگام عصــر ب کار هــا دوب کســب و  ــاز مــی باشــند. شــنبه  زمــان ب
یکشــنبه بســته مــی ماننــد. در مــاه دســامبر در مادریــد و بارســلونا فروشــگاه هــا بــاز مــی 
ماننــد. غیــر از معــروف تریــن مــارک هــا دنیــا نظیــر زارا، مانگــو، برشــکا، کمپــر، دســیگوال

 

کشــور هــا یافــت نمــی شــود؛ مهتریــن آنهــا  کــه در دیگــر  اســپانیا برنــد هــای ملــی نیــز دارد 
کــورت اینگلــز معــروف تریــن فروشــگاه زنجیــره  کوالســکی مــی باشــد. ال  کاســتو بارســلونا و 

کثــر شــهر هــا شــعبه دارد. کــه در ا ای اســپانیا مــی باشــد 

گردشگران در اسپانیا اقامتگاه های 
طیــف وســیعی از انــواع اقامتــگاه هــا در اســپانیا وجــود دارنــد. ۱۰ درصــد مالیــات بــر ارزش 
کننــدگان خارجــی در هتــل های  افــزوده شــامل قیمــت هــا نمــی شــود. بســیاری از بازدیــد 
کــه توســط بســته هــای مســافرتی مجریــان  گزیننــد  ســاحلی و جزیــره ای اقامــت مــی 
گردشــگران مســتقل طیــف وســیعی از  گرچــه بــرای  تــور بــه آنهــا پیشــنهاد مــی شــود، ا
ــت  کیفی ــاظ  ــپانیا از لح ــد. اس ــی باش ــود م ــه ای موج ــر بودج ــه ه ــه ب ــا توج ــای ب ــل ه هت

ــهرت دارد. ــا ش ــی در اروپ ــات اقامت تأسیس
پــارادور )مهمانســرا( هتــل هایــی بــا درجــات ۳ تــا ۵ ســتاره مــی باشــند. ایــن زنجیــره هتــل 
گرفــت.  هــا اولیــن بــار در ســال ۱۹۲۸ توســط پادشــاه اســپانیایی آلفونســو هشــتم شــکل 
جنبــه منحصــر بــه فــرد پــارادور هــا مــکان و تاریــخ آنهــا مــی باشــد زیــرا بیشــتر در بناهــای 
تاریخــی نظیــر صومعــه، مغربــی )Moorish(، قلعــه هــا )نظیــر الحمــرا( ســاخته شــده انــد.

کننــد )حــدود ۱۰ یــورو( و غــذای محلــی آن منطقــه را ارائــه  پارادورهــا صبحانــه ســرو مــی 
مــی دهنــد )حــدود ۲۵ یــورو(. قیمــت تأسیســات اقامتــی از ۸۵ یــورو بــه ازای یــک اتــاق 

دابــل تــا ۲۴۵ یــورو بــرای یــک اتــاق توییــن مــی باشــد.

آشپزی در اسپانیا
گوشــت هــای متنــوع  آشــپزی اســپانیایی بســیار پــر شــور و پــر از ســبزیجات، ماهــی و 
مــی باشــد. در غذاهــای اســپانیایی زیــاد از فلفــل اســتفاده نمــی شــود، بــه جــای آن 
ــی  ــا غــذا مــزه خوب کننــد ت ــاال اســتفاده  کیفیــت ب ــا  کننــد از ترکیبــات ب بیشــتر ســعی مــی 
 AceitunasOlivas، Bocadillo ــه خــود بگیــرد. معــروف تریــن غذاهــای بومــی اســپانیا ب
de Calalares، Boquernes en vinagre، Calamares،Churros و Lentejas مــی باشــند.
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نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در اسپانیا
ــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت  ــه اســپانیا را دارن کــه قصــد ســفر ب گردشــگرانی 

ــد: فرماین
چهــار نــوع پلیــس در اســپانیا وجــود دارد: پلیــس محلــی )پلیــس راهنمایــی و رانندگــی(، 
ج از شــهر و  پلیــس ملــی )پلیــس جرائــم(، Guardia Civil )راهنمایــی و رانندگــی خــار

روســتا( و پلیــس هــای ایالتــی.
کشــور امنــی مــی باشــد، امــا رعایــت جانــب احتیــاط همیشــه بهتــر اســت. کیــف  اســپانیا 
کیــف خــود  ــز توریســتی رایــج مــی باشــد. مواظــب  ک ــور و جیــب بــری در مرا ــا موت قاپــی ب

باشــید.
ــا  ــاد ب ــول زی ــد. پ ــرار ندهی ــوم ق ــد عم ــرض دی ــود را در مع ــت خ ــران قیم گ ــیای  ــول و اش پ

ــد. ــل نکنی ــود حم خ
کســی  خ هــای خــود را روی شیشــه بزننــد. قبــل از ســوار شــدن تا کســی هــا بایــد نــر تا

کنیــد. قیمــت را طــی 
شب های اسپانیا خصوصًا در تعطیالت پر سر و صدا می باشد.

همــه فروشــگاه هــا، هتــل هــا و رســتوران هــا بایــد یــک فــرم رســمی شــکایت داشــته 
باشــند.

کــه از هــر  شــماره تلفــن وفوریــت هــا )پلیــس، آتــش نشــانی و آمبوالنــس(، ۱۱۲ مــی باشــد 
جایــی بــه صــورت رایــگان مــی توانیــد بــا آن تمــاس بگیریــد.

ــه هــای  ــد، همــه شــهر هــای داروخان ــا صلیــب ســبز نشــان داده شــده ان ــه هــا ب داروخان
شــبانه روزی دارنــد.

کشــور  گــرم مــی شناســند، امــا شــمال و مرکــز ایــن  کشــور  همــه اســپانیا را بــه عنــوان یــک 
لبــاس  باشــد.  مــی  بارانــی  تابســتان  نقــاط در فصــل  بعضــی  و  زمســتان ســردی دارد 

مناســب بــا خــود بیاوریــد.
آب شــیر بســیاری از شــهرها، آشــامیدنی مــی باشــد امــا بهتــر اســت از آب بطــری اســتفاده 

. کنید
از ســال ۲۰۱۰ کشــیدن ســیگار در فضاهــای سرپوشــیده عمومــی، نزدیــک بیمارســتان هــا 

و زمیــن هــای بــازی ممنــوع شــده اســت.
کننــد، بســیار تعصــب  کــه در آن زندگــی مــی  کشــور و منطقــه ای  اســپانیایی هــا نســبت بــه 

کاتالونیــا و باســک بحــث نکنیــد. دارنــد. در مــورد مــردم 
کــه شــباهت هــای فرهنگــی  کشــور را دیــده انــد معتقدنــد  کــه ایــن  بســیاری از ایرانیانــی 
ــا ایــن حــال، پیــش از ســفر بــه اســپانیا بهتــر اســت  زیــادی بیــن مــا و آنــان وجــود دارد. ب
کشــور و  بیشــتر دربــاره آنــان بخوانیــم و بیاموزیــم تــا درک  دقیــق تــری در خصــوص ایــن 

مردمــان آن داشــته باشــیم.

گردشگری در اسپانیا جاذبه های 
مادریــد،  دارنــد  قــرار  گردشــگران  بازدیــد  اولویــت  در  اســپانیا  هــای  شــهر  مهمتریــن 
باشــند. مــی  گــوزا  زارا و  والنســیا  گرانــادا، ســویل،  کوردوبــا،  کادیــز،  بیلبائــو،  بارســلونا، 
معــروف تریــن ســواحل اروپــا در ســواحل مدیترانــه و جزایــر قنــاری واقــع مــی باشــند. 
کــوه هــای ســیرا نــوادا در جنــوب، کوردیلــرای مرکــزی  کوهنــوردی نیــز مــی توانیــد بــه  بــرای 

و پیرنیــس شــمالی برویــد.
ســلطنتی  کاخ  الحمــرا،  کاخ  از:  عبارتنــد  اســپانیا  گردشــگری  هــای  جاذبــه  مهمتریــن 
کازامیــال )الپــدررا(، عمــارت بارســلون، بیمارســتان  گوئــل، ســاختمان  مادریــد، پــارک 
کاتالونیایــی،  گرادا فامیلیــا، قصــر موســیقی  صلیــب مقــدس و ســنت پــاول، کلیســای ســا
کازاباتیــو، ســواحل بارســلون، مــوزه هنــر  کاتالونیــا، بنــای بازســازی شــده  مــوزه ملــی هنــر 
ج  گــذر ســگوبیا، بــر هــای معاصــر بارســلون، مؤسســه خــوان میــرو، کــوه تیبیدابــو، آب 
هرکــول، امــارت پاالئوگوئــل، محوطــه تاریخــی الس مــدوالس، کلیســای جامــع مریــم 
ــا و  ــای آلمدین ــلطنتی، کلیس ــرادا، کاخ س ــوزه پ ــول، م ــا دل س ــدان پارت ــی، می ــدس س مق

میــدان مرکــزی مادریــد.
کــه از لحــاظ تعــداد  اســپانیا ۴۴ اثــر ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو دارد 
ــار، ۳۹ ســایت میــراث فرهنگــی، ۳ ســایت  ــار رتبــه دوم را بعــد از ایتالیــا دارد. از ایــن آث آث

میــراث طبیعــی و ۲ ســایت آمیــزه میــراث طبیعــی و فرهنگــی مــی باشــند.
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Madrid شهر مادرید
مادریــد، پایتخــت اســپانیا، شــهر تاریــخ، موســیقی، شــور و هیجــان و فوتبــال اســت. 
و  ســنت ها  تمــام  از  دانســت:  اســپانیا  کشــور  کوچــک  نمونــه ی  می تــوان  را  مادریــد 
کشــور وجــود دارنــد، چیــزی هــم در مادریــد پیــدا می شــود. کــه در ایــن  جذابیت هایــی 
پــر  بــا شــب های  و  بــا میــراث فرهنگــی و هنــری یگانــه و زیبایــش  را در دنیــا  مادریــد 
کافه هــای  زرق و بــرق و زنــده اش می شناســند. موزه هــای بی پایانــش، رســتوران ها و 
از  یکــی  را  زنــده و خوشــحالش، مادریــد  مــردم  و  و هــوای معتــدل  بیــدارش  همیشــه 
ــًا چهــار فصــل ســال، شــهر شــلوغ و  ــرده اســت. تقریب ک ــا  پرتوریســت ترین شــهرهای اروپ
ــا ایــن  حــال، بهــار و پاییــز بــرای دیــدن مادریــد وقــت مناســب تری  پــر از مســافر اســت. ب
اســت؛ هــم هــوا خــوب اســت و هــم فســتیوال ها و جشــن های زیــادی در شــهر برپاســت.
ــهر  ــی ش ــمت جنوب ــا Puerta Del Sol در قس ــید ی ــدان دروازه ی خورش ــد، می ــب مادری قل
کارلــوس ســوم  کــه بــا دو مجســمه ی معــروف مشــخص شــده: مجســمه ی پادشــاه  اســت 
ــد  ــاد مادری ــپانیا و نم ــلطنتی اس ــواده ی س ــاد خان ــه نم ک ــت  ــرس و درخ ــمه ی خ و مجس
بــه شــمار مــی رود. پوئرتــا دل ســول در مرکــز مادریــد قــرار دارد و از آنجــا بــه راحتــی بــه 
هــر جــای شــهر می تــوان رفــت. نزدیــک ایــن منطقــه، میــدان مشــهور دیگــری بــا نــام 
کــه از شــلوغ ترین و محبوب تریــن میدان هــای شــهر اســت. پــالزا  پــالزا مایــور قــرار دارد 
گوتیــک  کــه ســاختمان هایی قدیمــی بــه ســبک معمــاری  مایــور میدانــی وســیع اســت 
کــرده. . ســاخت پــالزا مایــور در  بــا رســتوران ها، کافه هــا و مغازه هــا دور تــا دورش را پــر 
ــا حضــور مجســمه ی  ــه دســتور پادشــاه فیلیــپ ســوم آغــاز شــد و امــروز ب قــرن هفــده و ب
گردهمایی هــای  فیلیــپ ســوم در وســط میــدان، این جــا محــل اصلــی جشــنواره ها و 

ــد اســت.  مــردم مادری
کافه هــا  مــردم مادریــد بــه شــب زنده داری و خیابان گــردی معــروف شــده اند. خیلــی از 
و مغازه هــا تــا ســاعت پنــج صبــح نیــز بــاز هســتند. مــردم محلــی و توریســت ها هــم تــا هــر 
ســاعت شــب در رســتوران ها و پالزاهــا در رفــت و ٱمدنــد. عــالوه بــر میــدان مایــور، میــدان 
ســیبلس )Plaza De Cibeles( بــا ســاختمان تــاالر شــهر ِ بــزرگ و مشــهور و نورپــردازی  
گــرن ویــا از محله هــای شب نشــین شــهرند و همیشــه  بی نظیــرش در شــب و خیابــان 
پــر رفــت و آمــد و زنــده هســتند. میــدان ســیبلس را بایــد موقــع بازی هــای باشــگاه رئــال 
گــر  مادریــد ببینیــد؛ تقریبــًا تمــام طرفــداران رئــال مادریــد این جــا جمــع می شــوند و ا

ــا صبــح در تمــام خیابان هــای شــهر برپاســت.  ــه دیگــر جشــن ت ک تیم شــان ببــرد 

کــه  مادریــد شــهر هنــر و شــهر موزه  هــا و نمایشــگاه های هنری اســت. یکــی از جاهایــی 
کــه یکــی از بزرگ تریــن  نبایــد دیدنــش را در مادریــد از دســت بدهیــد، مــوزه ی پرادوســت 
مجموعه هــای آثــار هنــری اروپــا و اســپانیا را دارد بــا ســاختمانی بــزرگ و فضــای ســبز 
دیدنــی در اطرافــش. یکــی دیگــر از موزه هــای مشــهور اســپانیا، مــوزه ی رینــا ســوفیا در 
کلکســیون عظیمــی از آثــار  خیابــان ســانتا ایزابــل در نزدیکــی مــوزه ی پرادوســت؛ دیــدن 
ــای  ــت از موزه ه ــه ی ارزشمندی س ــرو تجرب ــون و می ک ــی، با ــالوادور دال ــو، س ــو پیکاس پابل
مــوزه ی   ، بــی نظیــر، کاخ ســلطنتی  آثــار نقاشــی  ایــن  کنــار همــه ی  اســپانیا. در  هنــر 
دیدنی هــای  از  اســپانیا  ملــی  کتابخانــه  و  بورنمیســا  تیســن  مــوزه ی   ، مادریــد  رئــال 
گشــتن موزه هــا و  گــر تمــام وقــت ســفرتان را بــه  بی پایــان ایــن شــهر فرهنگــی ِ زیباســت. ا

ــد. ــم بیاوری ک ــت  ــت وق ــن اس ــم ممک ــاز ه ــد، ب ــاص بدهی ــد اختص ــای مادری گالری ه
کــه در اســپانیا هســتید. همــه  هیــچ جــای مادریــد، امــکان نــدارد فرامــوش می کنیــد 
گاوهایــی را  جــا بســاط هنــر و آواز بــه راه اســت. در خیابان هــا می توانیــد مجســمه ی 
نمــاد  گاوهــا  ایــن  بــه ســبک های مختلــف نقاشــی شــده.  کــه روی تن شــان  ببینیــد 
گاوبــازی و ماتادورهــای اســپانیا هســتند. شــب ها پیاده رو هــا را نوازنده هــا  میدان هــای 
کــه  و رقصنده هــای مادریــدی اشــغال می کننــد: اجرایــی زنــده و باشــکوه از هنــر فالمنکــو 
در فهرســت میــراث معنــوی یونســکو نیــز بــه ثبــت رســیده. بــرای دیــدن تئاتــر و اپــرا بهتــر 
کنیــد و یــا بــه رویــال  کافه هــا و روزنامه فروشــی ها پیــدا  اســت لیســت برنامه هایشــان را در 
تئاتــر برویــد. رویــال تئاتــر مرکــز اصلــی اپــرا و تئاتــر مادریــد اســت و همیشــه چنــد برنامــه ی 

خــوب در حــال اجــرا دارد. 
ــال  ــال رئ ــگاه فوتب ــت. باش ــال اس ــگرها، فوتب گردش ــرای  ــد ب ــای مادری ــی از جذابیت ه یک
گو برنابئــو، و باشــگاه فوتبــال اتلتیکــو مادریــد در  مادریــد، یــا همــان اســتادیوم ســانتیا
طــول ســال چنــد بــاری عاشــقان فوتبــال را از جاهــای دیگــر اســپانیا و اروپــا بــه ایــن شــهر 
کار راحتــی نیســت و همــان روزهــای اول  می کشــاند. معمــواًل گیــر آوردن بلیــت بازی هــا 
گــر زمــان بــازی نباشــد، می تــوان یکــی از تورهــای باشــگاه را  بــه فــروش رســیده، ولــی ا
گو برنابئــو در منطقــه ی  گشــت. اســتادیوم ســانتیا کل ورزشــگاه اختصاصــی آن را  گرفــت و 
گو  چامارتیــن واقــع شــده و ایســتگاه مترویــی بــه همیــن نــام دارد. تــور اســتادیوم ســانتیا
برنابئــو شــامل دیــدن زمیــن و محوطــه ی اســتادیوم، رختکن هــا، جایــگاه خبرنــگاری و 
کاپ هــا و جایزه هــای  مــوزه ی باشــگاه رئــال مادریــد می شــود. مــوزه ی رئــال مادریــد تمــام 

گذاشــته اســت.  ایــن باشــگاه را بــا چیزهــای هیجان انگیــز دیگــری بــه نمایــش 

شهر مادرید
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کــردن در منطقــه  دیدنی هــای مادریــد بی پایاننــد ولــی می تــوان روزی را نیــز بــه خریــد 
ــد ماننــد هــر جــای دیگــری  ســول ســاالمانکا اختصــاص داد. حواســتان باشــد در مادری
در اروپــا، بایــد محتــاط باشــید. جنــس تقلبــی خریــدن در اروپــا جــرم محســوب می شــود 
ــر  گ ــد. ا ــان بخری ــگاه خودش ــارک دار را از فروش ــاس م ــش و لب ــدارد. کف ــی ن ــب خوب و عواق
بازارچه هــای  و  و دنبــال چیــز خاصــی نمی گردیــد، مغازه هــا  داریــد  خرده ریــز دوســت 
 La گــر صبــح یکشــنبه در مادریــد بودیــد، بــازار اطــراف پوئرتــا دو ســول را حتمــًا ببینیــد. ا
کــه یکــی از بزرگ تریــن یکشــنبه بازارهای اروپاســت از دســت ندهیــد. گشــت  Rastroرا 
کــه اطرافــش می فروشــند از چیزهــای  زدن در بــازار و غذاهــا و نوشــیدنی های فــوری 
ــنبه  ــه یکش ــیدن ب ــرای رس ــذرد. ب ــوش می گ ــتر خ ــد، بیش ــه ممکــن اســت بخری ک ــی  جالب

ــا متــرو بــه La Latina برویــد. ــازار ب ب
گرفــت،  کــه چشــم تان را  در مادریــد الزم نیســت خیلــی دنبــال غــذا بگردیــد. هــر غذایــی 
رســتوران های  از  غیــر  شــد.  نخواهیــد  پشــیمان   باشــید  مطمئــن  و  دهیــد  ســفارش 
کــه در مادریــد پیــدا  بین المللــی، ایرانــی، ترکــی و عربــی، چینــی و هنــدی متعــددی 
می شــود، رســتوران های ایــن شــهر تمــام غذاهــای اســپانیا را ســرو می کننــد. البتــه یــک 
کــه غــذای ســنتی مادریــد بــه شــمار مــی رود و معمــواًل بــا ســس  کبــاب بــره دارنــد  مــدل 

ســیر ســرو می شــود. 
کــه می خواهیــد  مادریــد هتــل  و مهمان خانــه زیــاد دارد. بــا توجــه بــه ســلیقه و پولــی 
گرفتــه تــا دهکده هــای اطــراف، میزبــان خوبــی  کنیــد، از هتل هــای مرکــز شــهر  ج  خــر
بــرای توریســت ها هســتند. هتل هــای مرکــز شــهر نســبت بــه شــهرهای دیگــر اروپــا خیلــی 
گــران نیســتند، ولــی هــر چــه بــه ســکونت گاه های خلــوت شــهر نزدیــک می شــوید، قیمــت 

کم تــر می شــود. هتل هــا بــا توجــه بــه امکانات شــان 
گــر در مــاه مــه یــا ژوئــن بــه مادریــد ســفر می کنیــد ، یادتــان باشــد فصــل مســابقات  ا
گاوبازی اســپانیایی در ورزشــگاه  کــه مســابقات معــروف  گاوبــازی  اســت. حواســتان باشــد 

کــه از تجربه هــای بی نظیــر ســفر بــه اسپانیاســت. الس ونتــاس را از دســت ندهیــد 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
کــه در مادریــد می بینیــد،  کنیــد، اولیــن ســاختمانی  گــر بــا هواپیمــا بــه ایــن شــهر ســفر  - ا
کــه چنــد جایــزه ی معمــاری  باراخــاس  فــرودگاه  باراخاساســت.  بین المللــی  فــرودگاه 
نــدارد.  بلیــت بخریــد،  بــرای دیدنــش  بایــد  کــه  اثــر دیدنــی  یــک  از  کــم  برنــده شــده، 
کــه حــدود ١٣ کیلومتــر بــا مرکــز شــهر، یعنــی میــدان  فــرودگاه، ســاختمان بزرگــی  اســت 
دروازه ی خورشــید یــا پوئرتــا ِدل ســول فاصلــه دارد. ایــن مســیر را می تــوان بــا خــط ٨ 
کــرد. بلیــت متــرو از فــرودگاه بــه مرکــز شــهر دو یــورو هزینــه  کســی و اتوبــوس طــی  متــرو، تا
کم تــر از ٤٠  کــه بــا  کســی ها هــم  گران تــر می شــود و تا دارد و همیــن فاصلــه بــا اتوبــوس 
یــورو شــما را بــه شــهر نخواهنــد رســاند. خوبــی چمــدان ســبک داشــتن همیــن اســت: 

می توانیــد از همــان اول مراقــب هزینه هــا باشــید و بــا متــرو وارد مادریــد شــوید.
- بــا قطــار هــم می تــوان از شــهرهای دیگــر خــود اســپانیا و اروپــا بــه مادریــد رســید. یــک 
کــه  کــه مناظــر زیبایــی را خواهیــد دیــد؛ فقــط فرامــوش نکنیــد  امتیــازش ایــن اســت 

ســاعت حرکــت  ترن هــا و عوض کــردن ایســتگاه ها را خــوب بلــد باشــید.
کل  - سیســتم حمــل و نقــل عمومــی مادریــد نــه تنهــا یکــی از بهترین هــای اروپــا، بلکــه 
ــا ٢٣٤ ایســتگاه رتبــه ی ششــم را در بیــن متروهــای  جهــان اســت و متــروی ایــن شــهر ب
دنیــا از لحــاظ طــول خــط متــرو دارد و بیشــترین ســهم را در جابه جایــی مســافر در شــهر 
کســی و یــک قطــار محلــی )تــرن برقی(  کنــار متــرو، اتوبــوس، تا گرفتــه. در  مادریــد بــر عهــده 
کــه از روســتاهای اطــراف تــا مرکــز شــهر مادریــد حرکــت می کنــد. دسترســی بــه  هــم دارد 
وســایل نقلیــه ی عمومــی همــه جــای شــهر بــه راحتــی انجــام می شــود و قطــار محلــی 
گشــت زدن از شــمال تــا جنــوب  مادریــد هــم بــرای دیــدن محله هــای اطــراف شــهر و 

مادریــد انتخــاب مناســبی اســت.
کولــی باشــید. بــا دســت فروش ها  - در مادریــد هــم بایــد مواظــب جیــب برهــا و بچه هــای 

کســی در خیابــان قبــول نکنیــد.  وارد معاملــه نشــوید و چیــزی از 

دیدنی های مادرید
- قصر سلطنتی

- میدان پورتو دل سول

- پالزا مایور

- گران ویا

- پالزا سیبلس

- موزه دل پرادو

- موزه رینا سوفیا

- موزه تیسن

- موزه باشگاه رئال مادرید

گویا - موزه ی 

- کتابخانه ی ملی اسپانیا

- رویال تئاتر

- پارک ال رتیرو

- کلیسای جامع مادرید

- معبد مصری دبود
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تاریخچه
کــه شــهر مادریــد از زمان هــای ماقبــل تاریــخ وجــود داشــته و حتــی یــک چیزهایــی  بــا ایــن 
کن بودنــد هــم باقــی مانــده،  کــه آن دور و اطــراف ســا از روســتای قبیلــه ی ویزیگوت هــا 
کــه از آن جــا بــه دســت آمــده،  بــا ایــن حــال اولیــن اطالعــات تاریخــی درســت و حســابی 

مربــوط بــه قــرن نهــم میالدی ســت. 
کــه اســپانیا هــم جــزوش  آن موقــع، مســلمانان اندلــس داشــتند در شــبه جزیــره ی ایبــری 
بــود، یــک ســری قلعــه و اســتحکامات بــرای خودشــان می ســاختند. ســر همیــن جریــان 
کــه امــروز  کــه محمدبــن عبدالرحمــن االوســط، امیــر امــوی، دســتور داد همان جایــی  بــود 
کاخ ســلطنتی )Palacio Real( مادریــد وجــود دارد، دم و دســتگاهی بــرای خودشــان 
کــه عرب هــا المجریــط یــا منبــع آب نامیــده  کننــد. نزدیــک آن جــا رودخانــه ای بــود  علــم 
ــر می گفتنــد ماجریــت، کــه بعــدًا کمــی عــوض  ــه آن دور و ب ــه همیــن خاطــر ب بودنــدش؛ ب

شــد و تبدیــل شــد بــه مادریــد. 
تــا مدتــی تــوپ حکومــت بــر ماجریــت دســت بــه دســت شــد و حکمرانــان زیــادی بــر ســر 
کار آمدنــد؛ امــا تــا ســال ١٣٠٩ پــای شــورای حکومــت و مجلــس و این جــور چیزهــا بــه 
کــه حکومــت بــه آن ناحیــه توجــه زیــادی نشــان مــی داد،  آن جــا بــاز نشــد. بــا وجــود ایــن 
کــه یــک نویســنده ی  کوچــک و فقیــری بــود. طــوری  مادریــد در قــرون وســطی شــهر 
کــرده بــود، در مــورد آن جــا نوشــت: مادریــد غیــر از آن   کــه بــه آن جــا ســفر  قــرن پانزدهمــی 
ــا شــهرهای  کــه همــراه خودتــان می بریــد، چیــزی نــدارد! مادریــد آن موقــع ب چیزهایــی 
دیگــر اســپانیا هــم قابــل مقایســه نبــود، چــه برســد بــه شــهرهای اروپایــی و شــیک و 

پیــک. 
گرفتــه بــود  وقتــی فلیــپ دوم در ســال ١٥٥٦ پادشــاه اســپانیا شــد، دور مادریــد را دیــواری 
کــه ایــن دیوارهــا بیشــتر دکــوری  ج و شــش تــا دروازه ی ســنگی؛ هــر چنــد  بــا بیــش از ١٣٠ بــر
ــپ دوم در  ــال فیلی ــن ح ــا ای ــد، ب ــه درد نمی خوردن ــاد ب ــهر، زی ــاع از ش ــع دف ــد و موق بودن
ســال ١٥٦١ گــول ایــن اســتحکامات را خــورد؛ مادریــد را بــه عنــوان پایتخــت اســپانیا اعــالم 

کــرد و بــا درباریانــش بلنــد شــد رفــت ســمت آن جــا.
ــد.  کنن ــازی  ــدش بازس ــم جدی ــم و رس ــق اس ــد را مطاب ــا مادری ــید ت کش ــول  ــرن ط ــد ق چن
شــروع  بعــد  بــود؛  نامرتــب  و  شــده  دوغــاب کاری  بیغوله هــای  شــهر  بیشــتر  اوایــل  آن 
ــی بســازند؛  کلیســاهای شــیک و قصرهــای باشــکوه و خانه هــای اعیان ــد بین شــان  کردن
کــه عقیــده داشــت پایتخــت اروپایــی اش نبایــد بــه  مخصوصــًا در دوره ی فیلیــپ پنجــم 
آن وضعیــت باقــی بمانــد و داد قصرهــای زیــادی داخلــش بســازند. یکــی از ایــن قصرهــا 

ــود. ــال ب ــا همــان پاالســیو رئ ــد ی هــم البتــه قصــر ســلطنتی مادری
کم کــم می شــد  کــه بــه نوعــی دوره ی شــکوه و جــالل اســپانیا بــود، دیگــر  در قــرن هفدهــم 
گفــت پایتــخت. آن موقع شهـر صــد و هفتاد و پنــج هــــزار-  بدون خــــجالت بـــه مادریــد 

گــر بخواهیــد بدانیــد، شــهرهای  نفــر جمعیــت داشــت و پنجمیــن شــهر بــزرگ اروپــا بــود. ا
گــر هــم نخواهیــد  قبلــی اش هــم بــه ترتیــب لنــدن، پاریــس، قســطنطنیه و ناپــل بودنــد. ا
ــه  ــرد؛ ب ــا اواخــر قــرن هیجدهــم حکومــت می ک ــه ت ک ــوس ســوم  ــه هیچــی.  کارل ک بدانیــد 
کننــد، بــاغ ســلطنتی  کــرد؛ داد ســاختن قصــر ســلطنتی را تمــام  مادریــد خیلــی رســیدگی 
گیاه شناســی یــا همــان بوتانیکــو را بســازند و یــک ســری پروژه هــای عام المنفعــه ی دیگــر 
کــه مادریــد تــا حــاال  کــه معــروف شــد بــه بهتریــن شــهرداری  هــم انجــام داد؛ طــوری 
کــه می گفــت پادشــاه، بهتریــن شــهردار اســت؛  داشــته؛ یــک شــعار هــم برایــش ســاختند 
کــه بــه پادشــاهی رســید، مادریدی هــا تظاهــرات راه انداختنــد. آن  کارلــوس چهــارم  امــا 
کــه اولین  کارلــوس چهــارم بــود، شــورش معــروف آرانخوئــز  کــه پســر  موقــع فردینانــد ششــم 
کــرد و بــه جــای پــدرش  اعتــراض اســپانیایی ها علیــه دولــت بــه حســاب می آیــد را رهبــری 
بــه تخــت ســلطنت رســید. آن موقــع ظاهــرًا اســپانیایی ها احتــرام بــه والدیــن و این جــور 
ــاد از پادشــاه شــدن  چیزهــا سرشــان نمی شــده. امــا البتــه خــدا جــای حــق نشســته: زی
کــه ناپلئــون بناپــارت، امپراطــور فرانســه، در ســال ١٨٠٨  فردینانــد ششــم نگذشــته بــود 
کــرد و بــرادر خــودش را در آن جــا بــه پادشــاهی نشــاند، بــرای همیــن  بــه اســپانیا حملــه 
اســپانیایی  ها مجبــور شــدند ایــن دفعــه علیــه او شــورش راه بیندازنــد. زد و خــوردی 
کــه اهالــی مادریــد در روز دوم مــاه مــه ١٨٠٨ بــا نیروهــای فرانســوی راه انداختنــد، از 
اســپانیایی ها خیلــی اهمیــت دارد و البــد بچــه  تاریــخ  کــه در  اســت  آن جنگ هایــی 

ــد. ــه بزنن ک ــد  ــا دارن ــی حرف ه ــش خیل ــت خواندن ــان وق مدرسه ای هایش
ــت  ــان راح ــردم خیالش ــی م ــد. وقت ــام نش ــا تم ــن راحتی ه ــه همی ــپانیا ب ــا در اس ناآرامی ه
کــه جنگ هــای داخلــی دارنــد تمــام می شــوند، مادریــد را نیروهــای ملی گــرای  شــده بــود 
ــا  کــه از ســال ١٩٣٦ ت کردنــد. طــی ایــن محاصــره  فرانکــو بــرای دو ســال و نیــم محاصــره 
کــرده بــود. بعــد از دهــه ی شــصت  کشــید، مادریــد وضــع اســفباری پیــدا  ١٩٣٩ طــول 
میــالدی، جنــوب مادریــد صنعتــی شــد و افــراد زیــادی از نواحــی روســتایی بــه شــهر 
زندگــی  بــدی  وضــع  بــا  مادریــد  شــرقی  جنــوب  در  مهاجــران  ایــن  کردنــد.  مهاجــرت 
می کردنــد؛ البتــه وضــع زندگیشــان بهانــه ی خوبــی بــرای فعالیــت فعــاالن سیاســی و 

اجتماعــی بــود. 
کم کــم  بعــد از مــرگ فرانکــو و پایــان دوران دیکتاتــوری اش در ســال ١٩٧٥، اســپانیایی ها 
کــه داشــت،  روی آوردنــد بــه دموکراســی. آن موقــع مادریــد بــه خاطــر جمعیــت جوانــی 
کــه بــه حــق، شایســته ی شــکوفایی  نمــاد اســپانیای جدیــد بــه شــمار می رفــت. پایتختــی 
فرهنگــی،  اقتصــادی،  مرکــز  عنــوان  بــه  را  خــود  موقعیــت  اســت،  هشــتادش  دهــه ی 

کــرده اســت. صنعتــی، آموزشــی و فــن آوری در شــبه جزیــره ی ایبــری تثبیــت 
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وسایل نقلیه
مادریــد یکــی از بهتریــن شــبکه های حمــل و نقــل عمومــی جهــان را دارد و مترویــش بعــد 
ــد را  ــوس و متــروی مادری از متــروی لنــدن، بزرگ تریــن متــروی اروپاســت. مدیریــت اتوب
کــه در  یــک شــبکه بــه عهــده دارد و بلیت هایشــان هــم مشــترک اســت. قیمــت بلیت هــا 

کنیــد. ایســتگاه های متــرو، دکه هــای روزنامه فروشــی و سیگارفروشــی تهیــه 

- مترو
تونل هــای  و  اروپاســت  متروهــای  ارزان تریــن  و  بهتریــن  از  یکــی  مادریــد  متــروی 

داغ انــد. روزهــای  آفتــاب  بــرای  خوبــی  ســایبان  زیرزمینــی اش 

- اتوبوس
که با مترو نشود رفت را پوشش می  دهد. هر جایی 

- ترن
کــه حومــه ی شــهر را بــه مرکــز  مادریــد یــک سیســتم تــرن محلــی بــه نــام ســرکانیاس دارد 
ــاه داخــل شــهر  کوت ــاد بــه درد مســیرهای  کــه ایــن ترن هــا زی آن وصــل می کنــد. هرچنــد 
نمی خورنــد، امــا بــرای رفتــن بــه مناطــق دیدنــی دور از مرکــز شــهر و از ایــن ســر شــهر بــه 

ــب اند. ــن مناس ــر رفت آن س

کسی - تا
ــم  ک کســی خیلــی  ــد تعــداد ایســتگاه های تا برخــالف دیگــر شــهرهای اروپایــی، در مادری
کســی ها معمــواًل در خیابان هــای اصلــی یــا ایســتگاه های اتوبــوس تــردد دارنــد  اســت. تا
ــه ی  ــره )آزاد( روی شیش ــبز لیب ــت س ــک عالم ــی اند، ی ــاده ی مسافرکش ــه آم ک ــی  و آن های
کســی  خالــی  کرده انــد. تا جلــوی ماشــین زده انــد و چــراغ ســبز روی سقف شــان را روشــن 
آخــر هفته هــا و به خصــوص دیــر وقــت و در هــوای بارانــی، ســخت پیــدا می شــود. بیشــتر 
کــه می خواهیــد  کســی ها انگلیســی بلــد نیســتند و بهتــر اســت آدرس جایــی  راننده تا

برویــد را بــه زبــان اســپانیایی بنویســید و همــراه داشــته باشــید.

خرید
کــه در مادریــد انــواع و اقســام فروشــگاه های مختلــف پیــدا می شــوند، خریــد  از آن جــا 
کــه چنــدان مشــتاق خریــد  کســانی  کــردن در ایــن شــهر خیلــی هیجان انگیــز اســت. حتــی 
کارشــان بــه ورشکســتگی و ایــن حرف هــا بکشــد.  نباشــند هــم بعیــد نیســت در مادریــد 
گــر ســراغ مغازه هــای طراحــان مشــهور هــم نرویــد، قیمت هــا معقول انــد، مخصوصــًا  ا
ــه ســایر شــهرهای اروپایــی، هــم قیمت هــای  ــد نســبت ب ــر فصــل حــراج باشــد. مادری گ ا
محلــه ی  چنــد  مادریــد  انتخــاب.  بــرای  بیشــتری  تنــوع  هــم  و  دارد  مناســب تری 
اصلــی بــرای خریــد دارد، امــا جــز آن هــا، فروشــگاه هایی مثــل ِاچ انــدِام، ســارا، مانگــو و 
ــا و  ــت و لباس ه ــاال نیس ــاد ب ــان زی ــه قیمت هایش ک ــد  ــعبه دارن ــد ش ــم در مادری ــو ه بالنک
لوازم شــان هــم شــیک اند.  - منطقــه ی ســاالمانکا: طراحــان درجــه یکــی مثــل شــانل، 
گابانــا و  ورســاچه، هرمــس، هوگــو بــاس، لویــی ویتــون، جورجــو آرمانــی، دولچــه انــد 
ــا  ــد، ام ــازه دارن ــت مغ گاس ــگا ای  ــان اورت ــس، در خیاب ــو دومینگ ــپانیایی آدولف ــراح اس ط
در خیابــان پرســیادوس بوتیک هــای ارزان تــری هــم هــم پیــدا می شــود. - منطقــه ی 
چوئــکا و خیابــان فوئنــکارال: ایــن قســمت شــهر، یــک وقتــی متروکــه بــوده، امــا تازگی هــا 
تبدیــل شــده بــه یکــی مدرن تریــن بخش هــای مادریــد. این جــا، بهشــتی بــرای ســرگرمی 
کشــیده اند و بازارهــای  اســت: رســتوران ها، کافه هــا و فروشــگاه ها در خیابان هــا صــف 

ــم دارد.  ــی ه فراوان

آب و هوا
گــرم و دلپذیــری دارد، امــا در مادریــد هــوا  کــه آدم از اســپانیا انتظــار هــوای  درســت اســت 
گرمــای هــوا طاقت فرساســت و زمســتان ها یخ بنــدان  این طــوری نیســت: تابســتان ها 
گــرم خوش تــان نمی آیــد، بهــار )آوریــل تــا ژوئــن( و اوایــل پاییــز  گــر از هــوای  می شــود. ا
کتبــر( بــرای رفتــن بــه مادریــد مناســب ترند. در پاییــز به خصــوص، شــهر  )ســپتامبر تــا ا
کرده انــد و هــوا مطبــوع اســت.   را انــگار بــا رنگ هــای طالیــی و قرمــز و نارنجــی رنــگ 
ــد، مخصوصــًا  ــه مادری ــرای ســفر زمســتانی ب زمســتان ها هــوا ســرد و خشــک می شــود. ب
ــاه  ــل م ــل و اوای ــاه آوری ــد. در م ــراه ببری ــرم هم گ ــای  ــه لباس ه ــه و فوری ــای ژانوی در ماه ه
گرمــای  کمــی خنــک اســت.  اوج  ــن، هــوا  ــا اواســط مــاه ژوئ ــارد و ت ــاد می ب ــاران زی مــه، ب
ــای  ــه معن ــد ب ــت مادری گوس ــاه آ ــت. در م ــت اس گوس ــه و آ ــر ژویی ــد، اواخ ــتان مادری تابس
کلمــه تعطیــل می شــود و مادریدی هــا بــه ســمت ســواحل اســپانیا می رونــد؛ بــه  واقعــی 

همیــن خاطــر، بســیاری از رســتوران ها و موزه هــا در ایــن مــاه تعطیــل هســتند.

تور اسپانیا تخصص ماست!
آژانس مسافرتی سفری دیگر
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گردشگری مادرید جاذبه های تفریحی و 
- کاخ سلطنتی مادرید

کاخ ســلطنتی، بــا شــکوه و جــالل اش،  کــه ترجمــه اش می شــود  پاالســیو رئــال ده مادریــد 
کــه تنهــا بــرای برگــزاری بعضــی از جشــن های  بــه جعبــه ی جواهــری می مانــد؛ هــر چنــد 
کــه محمدبــن عبدالرحمــن االوســط در قــرن  ســلطنتی از آن اســتفاده می شــود. دژی 
کریســمس ســال ١٧٣٤ در آتــش ســوخت. بعــد از آن  نهــم در ایــن شــهر ســاخته بــود، روز 
گرفــت قصــری بســازد  کــه فلیــپ پنجــم، پادشــاه اول سلســله ی بوربون هــا تصمیــم  بــود 
کــه روی دســت بقیــه ی قصرهــای اروپایــی بلنــد شــود، امــا متاســفانه عمــرش قــد نــداد 
کــه بــه  کاخ عظیــم  ببینــد ســاختمان دوهــزار و هشــتصد اتاقــه اش تمــام می شــود. ایــن 
ســبک بــاروک ایتالیایــی بنــا شــده، حــدود صــد و ســی و پنــج هــزار متــر مربــع وســعت دارد 
کاخ اروپــای غربــی بــه شــمار مــی رود؛ آثــار هنــری متعــددی هــم بــرای تزئیــن  و بزرگ تریــن 
گویــا، کاراواجــو و رافائــل  گرفتــه شــده؛ از نقاشــی های نقاشــان بزرگــی چــون  کار  آن بــه 
گران بهــا و  کم نظیــر و ســاعت های  گرفتــه تــا مجســمه ها و دیوارکوب هــا و چینــی آالت 

مبلمــان اســتثنایی.
گالری هــای دنیــا در مادریــد قــرار دارنــد: مــوزه ی دل پــرادو، مرکــز هنــری  ســه تا از بهتریــن 
رینــا ســوفیا و مــوزه ی تیسن-بورنمیســا. ترکیــب مبهوت کننــده معمــاری و حــس خــوب 
کــه دل  کــه آن ســوی دیوارهــای موزه هــا جریــان دارد، از مادریــد شــهری ســاخته  زندگــی 

کنــدن از آن دشــوار اســت. 

-موزه ی دل پرادو 
ــری هنــر و مــوزه جمــع شــده،  گال ــه از هنــر اروپایــی و اســپانیایی در ایــن  ک مجموعــه ای 
کــرده اســت. بــرای تماشــای ایــن  دل پــرادو را بــه یکــی از بهتریــن موزه هــای دنیــا تبدیــل 
کنیــد و چنــد بــار بــه آن جــا  گــر برنامه ریــزی  مــوزه بایــد وقــت زیــادی بگذاریــد؛ مخصوصــًا ا
ــرای  ــار هنــری ب ــاره ی ایــن حجــم عظیــم آث کــه چــه بهتــر؛ تماشــای یک ب ســر بزنیــد هــم 
کــه در نــوع خــودش شــاهکاری بــه شــمار  آدم هیــچ خــوب نیســت!  ســاختمان ایــن مــوزه 
کارلــوس ســوم، بــرای اختصــاص بــه تاریــخ طبیعــی  مــی رود، در ســال ١٧٨٥ و بــه دســتور 
کردنــد مــوزه ای ســلطنتی بــرای  ســاخته شــد، امــا در زمــان فردینانــد هفتــم، آن جــا را 
ــد  ــم ش ــا ه ــی و بعده ــوزه ی مل ــد م گفتن ــه اش  ــد ب ــی بع ــمه ؛ کم ــی و مجس ــش نقاش نمای
ــار  کن ــد  ــپانیا را بگذارن ــری اس ــای هن کاره ــه  ک ــود  ــن ب ــم ای ــش ه ــرادو. هدف ــوزه ی دل پ م
کــم ندارنــد.  مجموعــه ی امــروز ایــن مــوزه  کــه بگوینــد چیــزی  کارهــای ســایر اروپایی هــا 
شــامل ٧٦٠٠ نقاشــی، ١٠٠٠ پیکــره، ٤٨٠٠ اثــر چاپــی و ٨٢٠٠ طراحــی به عــالوه ی تعــداد 
کارهــای هنــری و مــدارک تاریخــی می شــود. مجموعــه ی بی نظیــری از آثــار  زیــادی از 
گرکــو، روبنــس، تیتیــان، رامبرانــد، بــوش، خــوزه ده ریبــرا، پاتینیــر،  گویــا، والســکز، ال 
دورر،  آلبرشــت  واندیــک،  کاراواجــو،  ورونــزه،  تینتورتــو،  رافائــل،  درویــدن،  روگیرفــان 
گذاشــته  کلودلــورن، موریلــو و زوربــاران در مــوزه ی دل پــرادو بــرای بازدیــد بــه نمایــش 

شــده اند. 

-مرکز هنری ریناسوفیا
ــه  ــر ایــن بیمارســتان بــوده، ب کــه ســابق ب ایــن مــوزه را در ســاختمانی قــرن هیجدهمــی 
گذاشــته اند.  راه انداخته انــد. آثــار هنــری مــدرن اســپانیایی را در رینــا ســوفیا بــه نمایــش 
ــی، خــوان  ــو پیکاســو، ســالوادور دال ــی از بزرگ تریــن شــاهکارهای پابل مجموعه هــای عال
گذاشــته شــده اند؛ امــا  گونزالــس در ایــن مــوزه بــه نمایــش  گریــس و خولیــو  میــرو، خــوان 
کــه بیشــتر از همــه، گردشــگران را به ســمت  گوئرنیــکا اثــر پیکاســو اســت  البتــه ایــن نقاشــی 
کــه بیــش  خــود می کشــاند. ریناســوفیا، کتاب خانــه ای رایــگان و مخصــوص هنــر هــم دارد 
کتــاب، ســه هزار و پانصــد فایــل صوتــی و نزدیــک ١٠٠٠ ویدئــو در آن پیــدا  از صــد هــزار 

می شــود. 

-موزه ی تیسن-بورنمیسا 
ــه  ک ــوزه ای  ــن م ــید بهتری ــد می پرس ــگران مادری گردش ــی از  ــه وقت ک ــد  ــش می آی ــی پی خیل
کــدام بــود، اســم ایــن مــوزه را بیاورنــد! تیسن-بورنمیســا بــا ســبک  در ایــن شــهر دیدیــد 
گرفتــه تــا هنرمنــدان مــدرن امــروزی،  هنــری نفس گیــرش، از آثــار اســتادان قــرون وســطا 
ــر  ــای هن ــنای دنی ــای آش ــیاری از نام ه ــتین دارد. بس ــزی در آس ــده ای چی ــر بینن ــرای ه ب
این جــا بــه چشــمتان می خــورد، حــاال شــده بــه خاطــر تنهــا یــک نقاشــی. آثــار مهمــی از 
کنیــد.  مونــه، گویــا، دگا، رنــوار، ون گــوک، پیکاســو و... را می توانیــد در ایــن مــوزه تماشــا 

- کاتدرال آلمودنا 
کلیســایی مادریــد اســت.  کاتــدرال ســانتاماریاالرئال دالآلمودنــا، اسقف نشــین ناحیــه ی 
ایــن مــکان، پرستشــگاهی بــه طــول ١٠٢ متــر و ارتفــاع ٧٣ متــر اســت، کــه طــی ســده های 
ــه  ــی ب ــای بیرون ــد: نم ــاخته ش ــف س ــبک های مختل ــزه ای از س ــا آمی ــتم ب ــم و بیس نوزده
گوتیــک نــو و دخمــه بــه شــکل رومــی نــو و  کالســیک نــو، اندرونــی بــه شــکل  صــورت 
کــه دژ موری هــا در  نقاشــی های آبســه بــه ســبک بیزانــس نــو. کاتــدرال در همــان جایــی 
مادریــد ســاخته شــده بــود، بنــا شــد. ایــن مــکان توســط پــاپ پــل دوم هنــگام ســفرش بــه 

گردیــد.  اســپانیا در ١٥ ژوئــن ســال ١٩٩٣ وقــف 

- کلیسای جامع سنت ایزیدوره 
بــه دســتور شــهبانو ماریــا از اتریــش، دختــر شــارل پنجــم آلمــان و شــارل اول اســپانیا، بیــن 
کــه ژزوییت هــا  گــردد  ســال های ١٦٢٠ تــا ١٦٦٤ ســاخته شــد، تــا بخشــی از مدرســه ای 
آن را اداره می کردنــد و امــروزه هنــوز وجــود دارد. گنبــد آن، نخســتین نمونــه ی طراحــی 
ــا  گــچ اســت. ایــن مــکان بیــن ســال های ١٨٨٥ ت ــر روی قــاب چوبــی پوشــیده از  گنبــد ب
ــال ١٩٩٣  ــه در س ــا اینک ــت، ت ــمار می رف ــه ش ــد ب ــع مادری ــای جام کلیس ــوان  ــه عن ١٩٩٣ ب
کلیســا، بــه طــور وســیعی در طــی جنــگ  گرفــت. کار هنــری انــدرون  آلمودنــا جــای ان را 
کــه بــدن فاســد نشــده ی ســنت ایســیدوره  گرفــت، ولــی آرامگاهــی  داخلــی اســپانیا آتــش 
کســترهای همســرش ماریــا توریبیــا، جــان  گلــدان حــاوی خا البــورر را نــگاه مــی دارد و 

ــد.  ــه در برده ان ــالم ب س

- صومعه ی پادشاهی الانکارناسیون 
تعلــق  نجبــا  طبقــه ی  بانــوان  بــه  کــه  بنــگاه،  ایــن  اســت.  رومن کاتولیــک  صومعــه ای 
داشــته اســت، توســط ملکــه مــارگارت اتریــش، همســر فیلیــپ ســوم اســپانیا، در اوایــل 
کــه در خــود  قــرن هفدهــم پایه گــذاری شــد. بــه علــت دیوارنگاره هــا و پیکره تراشــی هایی 
گشــته اســت.  جــای داده اســت، بــه یکــی از مهم تریــن پرستشــگاه های شــهر تبدیــل 
معمــار ایــن ســاختمان، فــرای آلبرتودالمــادره ده دیــوس بــود، کــه آن را بیــن ســال های 
کنشــی بــه ســبک بیــش از انــدازه ســاده ی معمــاری  کــرد. نمــای ســردر وا ١٦١١ تــا ١٦١٦ بنــا 
گرفتــه اســت.  کلیســاهای اســپانیایی، مــورد تقلیــد قــرار  هرریــن اســت، کــه توســط دیگــر 
در  اســت.  بنتورارودریگــس  بــاروک  بــزرگ  معمــار  از  ج  پرخــر کاری  کلیســا  اندرونــی 
کلیســا زیارت گاه هایــی نگهــداری می شــوند، حــاوی خــون ســنت خانواریــوس و ســنت 

ــون.  پانتالئ
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- کلیسای سن آنتونی 
کــه در اصــل  کلیســای قــرن هفدهمــی زیباســت،  ســن آنتونیودلــوس آلمانــس، یــک 
بخشــی از یــک بیمارســتان پرتغالــی بــوده اســت. ســپس ایــن مــکان بــه آلمانی هــای 
کلیســا  کلیســا بــه تازگــی بازســازی شــده اســت. ایــن  کن شــهر اهــدا شــد. اندرونــی  ســا
فرانسیسکوریســی  و  فرانسیســکوکارنیو  لوکاجوردانــو،  از  زیبایــی  دیــواری  نقاشــی های 
دارد. دیوارنگاره هــا برخــی از شــاهان اســپانیا، مجارســتان، فرانســه، آلمــان و بوهــم را 
ــر  ــه تصوی ــادوا را ب ــی از پ ــن آنتون ــی س ــد، زندگ گنب ــل  ــی های داخ ــد. نقاش ــی می کنن معرف

می کشــند. 

کوچک پادشاهی سن آنتونی از الفلوریدا  - کلیسای 
کلیســای  گویــا نامیــده شــده اســت. ایــن  کوچــک سیکســتین  کلیســای  گاهــی اوقــات 
ــواری  ــی های دی ــد و نقاش ــاخته ش ــپانیا س ــم از اس ــارل پنج ــاه ش ــتور ش ــه دس ــک، ب کوچ
گویــا نیــز در آن دایــر شــده بــود. ایــن دیوارنگاره هــا در ســال ١٧٩٨ بــه طــول بیــش از 
گشــتند. ایــن نقاشــی های دیــواری، معجزه هایــی بــه وســیله ی ســن  کامــل  شــش مــاه 
آنتونــی پــادوا را بــه تصویــر می کشــند. در ســیزدهم ژوییــه ی هــر ســال، زنــان جــوان ازدواج 
کــردن شــریک زندگــی بــه درگاه وی دعــا  نکــرده بــه زیــارت ســن آنتونــی آمــده و بــرای پیــدا 

می کننــد. 

گرانده باسیلیکا  - سان فرانسیسکو ال 
ایــن بازیلیــکا در دومیــن نیمــه ی قــرن هجدهــم توســط فرانچســکو ســاباتینی بــه ســبک 
گنبــد بــزرگ  کلیســا، بــا قطــر ٣٣ متــر، پنجمیــن  کالســیک نــو ســاخته شــد. گنبــد ایــن 
ــه ســنت فرانســیس از آسیســی اختصــاص  کلیســا ب ــه شــمار مــی رود.  ایــن  مســیحیت ب
کارهایــی هنــری اســت، کــه شــامل نقاشــی های  یافتــه اســت. اندرونــی مجلــل آن، پــر از 

گویــا و ســورباران می گــردد. 

- پرستشگاه دبود 
یــا تمپلــوده دبــود، یــک پرستشــگاه باســتانی مصــری اســت، کــه در مادریــد بازســازی 
شــد. در اصــل ایــن پرستشــگاه در ١٥ کیلومتــری اســوان در جنــوب مصــر نزدیــک بــه 
گردیــد.  نخســتین آبشــار بــزرگ نیــل ســاخته شــد و بــه ایزدبانــو ایســیس در فیــال اهــدا 
کــه  در ســال ١٩٦٠ میــالدی، بــه علــت ســاخت ســد بــزرگ اســوان و در نتیجــه تهدیــدی 
فــوری  متوجــه بناهــا و بخش هــای باســتانی می گشــت، یونســکو درخواســت نجــات 
کمــک اســپانیا در جهــت نجــات  کــرد. بــه عنــوان قدردانــی از  ایــن میــراث تاریخــی را 
پرستشــگاه های ابــو ســیمبل، مصری هــا پرستشــگاه دبــود را در ســال ١٩٦٨ بــه اســپانیا 
ــام پارکــه دل اوئســته،  کردنــد. ایــن پرستشــگاه در یکــی از پارک هــای مادریــد بــه ن اهــدا 
گردیــد و در ســال ١٩٧٢ بــه روی عمــوم مردم  کاخ پادشــاهی مادریــد بازســازی  نزدیــک بــه 

بازگشــایی شــد. 

-پارک بوئن رتیرو 
بــرای مادریدی هــا در حــد خــوردن  رتیــرو،  بوئــن  پــارک  روز یک شــنبه در  پیــاده روی 
کافه هاســت. ایــن پــارک ١.٤ کیلومتــر مربعــی، بزرگ تریــن  تاپــاس و نشســتن در تــراس 
مــوزه ی  و  آلــکاال  ده  پوئرتــا  نزدیــک  گرفتــه،  قــرار  آن  مرکــز  در  و  اســت  مادریــد  پــارک 
پــرادو. بوئــن رتیــرو، پارکــی باشــکوه اســت پــر از مجســمه ها و بناهــای زیبــا، گالری هــا، 

گــون. گونا رویدادهــای  میزبــان  و  آرام؛  دریاچــه ای 
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Barcelona شهر بارسلونا
ــا، و  ــودی، شــهر فوتبــال، شــهر آفتــاب و دری گائ کاتاالن هــا، شــهر  بارســلون شــهر زیبــای 

بزرگتریــن فرزنــد مدیترانــه اســت.
کــه از یــک شــهر اروپایــی انتظــار داریــد؛ دریا و ســاحل، رســتوران ها  بارســلون همــان  اســت 
گذشــته بازنــد، خیابان هــای پــر توریســت، آثــار دیدنــی  کــه تــا پاســی از شــب  کافه هایــی  و 
و موزه هــا، آثــار معمــاری معــروف، خریــد و تفریــح. بارســلون شهری ســت بــرای همــه؛ 
کــه آن جــا بمانیــد،  شــهری پــر جنب و جــوش و شــاد و زیباســت و هــر چنــد روزی هــم 
کــردن ،  بــاز هــم جایــی بــرای دیــدن دارد. می توانیــد تمــام وقتتــان را بــه اســتراحت 
کــردن از مغازه هــای رنگارنــگ شــهر، در  شــنا و آفتــاب بگذرانیــد و عصرهــا، بعــد از خریــد 
رســتوران هایش مهمــان غذاهــای خوشــمزه ی اســپانیایی باشــید و از زنــده بــودن شــهر 
در شــب ها لــذت ببریــد؛ یــا می توانیــد توریســت نقشــه  به دســت فعالــی باشــید و موزه هــا 
کــم بیاوریــد.  و آثــار دیدنــی را یکــی پــس از دیگــری ببینیــد و عکــس بگیریــد و بــاز هــم وقــت 
کــه بــرای اولیــن بــار بــه ایــن شــهر ســفر می کننــد، ترکیبــی  معمــواًل انتخــاب توریســت هایی 
از هــر دو اســت. بارســلون بــا همــه ی تفاوت هــای فرهنگــی اش بــا ســایر شــهرهای اســپانیا 
کــه متفــاوت از ســایر اسپانیایی هاســت( از زیباتریــن و  کاتاالن هــا  )زبــان، فرهنــگ و نــژاد 

کشــور اســت. رویایی تریــن شــهر های ایــن 
کــرد. خیابــان شــلوغ و دیدنــی ِ مرکــز شــهر،  شــهر را می تــوان از خیابــان الرامبــال شــروع 
ــان از یــک  گل فروشــی اســت. خیاب ــر از دســت فــروش و نقــاش و دکه هــای ســوغاتی و  پ
کاتالونیــا مرکزی تریــن نقطــه ی شــهر، متصــل بــه  طــرف منتهــی می شــود بــه میــدان 
خیابان هــای اصلــی و خطــوط متــروی مختلــف. پیــاده روی در خیابان هــای اطــراف 
نوازنــدگان  بــرد.  خواهــد  فــرو  بارســلونا  قلــب  در  را  شــما  کاتالونیــا،  میــدان  و  الرامبــال 
کلیســاها و ســاختمان های قدیمــی زیبــا،  ــا  گیتــار بــه دســت را خواهیــد دیــد ب دوره گــرد 
توریســت ها و مغازه هــا و رســتوران های  فــرش شــده و  باریــک و ســنگ  خیابان هــای 
محلــی. طــرف دیگــر خیابــان الرامبــال، بــه دریــا و مرکزخریدهــا و رســتوران ها و منظــره ی 
ــن  ــان، اولی ــای خیاب ــد. در انته ــه می رس ــی ِ مدیتران ــده در آب ــارک ش ــای پ ــای قایق ه زیب
کــه بــا  کلمــب اســت  کریســتف  کــه توجــه  شــما را جلــب می کنــد، مجســمه ی بلنــد  چیــزی 

ــد. ــاره می کن ــکا( اش ــاره ی آمری ــد ) ق ــرزمین جدی ــوی س ــه س ــتش ب ــت راس دس
گائــودی، معمــار معــروف  خیابان هــای بارســلون، نمایشــگاه بزرگی انــد از آثــار آنتونــی 
گرادا فامیلیــا اســت.  کاره ی ســا اســپانیایی. معروفتریــن ایــن آثــار، کلیســای بــزرگ و نیمــه 
کلیســاهای اروپایــی- کلیــــشه های معــــروف  کلیســا بسیــــار عجیــــب و مـــــدرن اســت و از 

کلیســا تــا ســال ٢٠٢٦ تمــام نخواهــد  کــه ســاخت بنــای   در آن خبــری نیســت. بــا آن 
گوئــل نیــز از  گردشــگران بــرای تماشــای آن صــف می بندنــد. کاســا میــال و پــارک  شــد، امــا 
ــای  ح ه ــام طر ــا تم ــه ای ب ــال، خان ــا می ــد. کاس گائودی ان ــای  کاره ــن  بهتریــن و عجیب تری
گوئــل بــا همــه ی زیبایی هــا و  ایــن آرشــیتکت و پشــت بامــی عجیــب و دینــی؛ و پــارک 

مجســمه هایش، از ســرِی بایــد دیدهــای بارســلون اســت.
مــوزه ی  کاتالونیــا،  هنــر  ملــی  مــوزه ی  اســت.  مختلــف  موزه هــای  شــهر  بارســلون 
هنرهــای معاصــر بارســلونا، مــوزه ی خــوان میــرو، مــوزه پیکاســو و مــوزه ی دریانــوردی 
گــر طرفــدار فوتبــال هســتید، مــوزه ی باشــگاه  از بزرگ تریــن موزه هــای شــهر هســتند. ا
اف-ســی بارســلونا بــرای شــما دیدنی تریــن مــوزه  خواهــد بــود. هرچنــد دیــدار از مــوزه ی 
باشــگاه و دیــدار از اســتادیوم معــروف نیوکمــپ بــا فروشــگاه و ســالن و رختکــن پشــت 
کــه طرفــدار فوتبــال نباشــند را نیــز بــه ســوی  کســانی  کــه  ورزشــگاه، آنقــدر جــذاب اســت 
ورزشــگاه  و  اروپــا  اســتادیوم  بزرگ تریــن  نیوکمــپ،  اســتادیوم  کشــاند.  خواهــد  خــود 
لیــگا، ٢٥ دوره قهرمــان  کــه ٢٠ دوره قهرمــان ال خانگــی باشــگاه فوتبــال بارسلوناســت 
لیــگا بــوده  کوپادی ال کوپــادل ری، ٩ دوره قهرمــان ســوپر جــام اســپانیا و ٢ دوره قهرمــان 

و بعــد از رئــال مادریــد، پرافتخارتریــن تیــم اسپانیاســت. 
بــه  منحصــر  دیدنی هــای  از  یکــی  بی پایــان.  دیدنی هــای  بــا  شهری ســت  بارســلون 
تپــه ی مونت خوییــک  بــاالی  اســپانیول در  پوبلــه  یــا  اســپانیولی   فــردش، دهکــده ی 
و  رســتوران ها  بــا  اســت  کوچکــی   قدیمــی  دهکــده ی  اســپانیا،  دهکــده ی  اســت. 
و  خانه هــا  بــا  را  اســپانیا  مختلــف  قســمت های  کــه  دســتی  صنایــع  مغازه هــای 
کوچکــی از اسپانیاســت. از همــان تپــه ی  کــرده و نمونــه ی  معماریشــان شبیه ســازی 
مونت خوییــک می تــوان بــا تله کابیــن خــود را بــه قلعــه ی بــاالی تپــه رســاند و از آن جــا 
بــا تله کابیــن دیگــری از روی دریــا تــا اســکله ای در وســط آب رفــت. تله کابین هــا مــورد 
عالقــه ی توریســت ها و شــلوغ اند، امــا ایســتادن در صــف بــه دیــدن منظــره ی شــهر از 

بــاال مــی ارزد. 
ــو اســت.  گیــر شــهر، قلعه -کلیســا و شــهربازی ِ تیبی داب یکــی دیگــر از بلندی هــای نفــس 
پــس از ســوار شــدن بــر قطــار آبــی رنــگ قدیمــی شــمال  غربــی شــهر و قطارهــای ریلــی 
بــا  قلــب مقــدس،  قلعــه ی  کــوه می رســید.  قلــه ی  بــه  فونیکــوالر معروف انــد،  بــه  کــه 
مجســمه ی برنــزی زیبایــی در بــاالی آن و شــهربازی تیبیدابــو و منظــره ی فوق العــاده ی 
کــم دارد، رســتوران  و - کــه  شــهر از بــاال، از محبوب تریــن توریست هاســت. تنهــا چیــزی 
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کـــه  کـــه باعـــث می شـــود توریســـت های آشـــنا و محلی هایـــی  دکه هـــای غذاخوری ســـت 
ـــرای پیک نیـــک  ـــر جنـــب و جـــوش ب ـــه محلـــی پ ـــارک را ب ـــد، پ ـــا خـــود آورده ان غذایشـــان را ب

کننـــد. تبدیـــل 
ــد  ــوش  خواهـ ــه او خـ ــلون بـ ــید در بارسـ ــن باشـ ــد، مطمئـ ــفر می کنیـ ــان سـ کودکتـ ــا  ــر بـ گـ ا
و  رســـتوران ها  در  بچه هـــا  بـــودن  اروپایـــی،  شـــهرهای  دیگـــر  خـــالف  بـــر  گذشـــت. 
جاهـــای دیگـــر شـــهر در هـــر ســـاعت شـــبانه روز بســـیار عادی اســـت. عـــالوه بـــر آن، دیـــدار 
کواریـــوم بـــزرگ شـــهر نیـــز  کـــس و آ از باغ وحـــش پـــارک ســـیتادال، تله کابین هـــا، مـــوزه وا
کواریوم هـــای  آ بزرگتریـــن  از  بارســـلون  کواریـــوم  آ کـــرد.  را خوشـــحال خواهـــد  بچه هـــا 
گونه هـــای  ــر از عروســـک های  کمیـــاب و فروشـــگاهی پـ ــا انـــواع ماهی هـــای  اروپاســـت، بـ

مختلـــف دریایـــی.
کنـــار دریاســـت و ســـاحل شـــنی   ـــه در  ک ـــام منطقـــه ای رویایـــی از شـــهر اســـت  بارســـلونتا، ن
کـــه تمـــام روز را آن جـــا بگذرانیـــد.  کننـــد  و رســـتوران هایش می تواننـــد شـــما را وسوســـه 
تابســـتان ها، بارســـلونتا از شـــلوغ ترین مناطـــق شـــهر اســـت و نزدیک تریـــن ســـاحل شـــنی 
گرفتـــه باشـــند. در بارســـلون می توانیـــد هتل هایـــی را  کـــه در شـــهر هتـــل  کســـانی  بـــرای 
کمـــی از مرکـــز شـــهر دور اســـت، ولـــی دسترســـی بـــه ســـاحل و امکانـــات  کـــه  کنیـــد  پیـــدا 

ـــت.  ـــده اس کنن ـــوا  ـــیار اغ ـــی، بس ـــای آب ـــتخر و ورزش ه ـــد اس ـــل مانن هت
کجـــا باشـــند و چـــه امکاناتـــی داشـــته باشـــند، متفـــاوت  کـــه  قیمـــت هتل هـــا بســـته بـــه ایـــن 
ــذا و  ــات غـ ــر اوقـ کثـ ــد و ا ــی دارنـ ــت خوبـ کیفـ ــلون  ــای بارسـ ــواًل هتل هـ ــی معمـ ــت؛ ولـ اسـ
اســـتخر و امکانـــات تفریحـــی هـــم روی قیمـــت هتـــل حســـاب می شـــود. رســـتوران های 
ــت.  ــاس اسـ ــی و تاپـ ــای دریایـ ــان غذاهـ ــذای معروفشـ ــد و غـ ــت بازنـ ــا دیروقـ ــلون تـ بارسـ
کـــه  ـــگار  کوچـــک؛ ان تاپـــاس در واقـــع مجموعه ایســـت از غذاهـــای مختلـــف در ظرف هـــای 
ـــی تاپـــاس  ـــران نیســـت، ول گ کنیـــد. غـــذا در بارســـلون  ـــا مـــزه  کمـــی بدهنـــد ت از هـــر غذایـــی 

و غذاهـــای دریایـــی نهایتـــًا ارزان تمـــام نمی شـــوند.
بارســـلون بهـــار بی نظیـــری دارد؛ از اردیبهشـــت تـــا تیـــر و از شـــهریور تـــا آبـــان بهشـــت 
ِ بارســـلون اســـت. گرمـــای زیـــاد دو مـــاه وســـط تابســـتان و بســـته بـــودن تعـــدادی از 
ــرداد  ــر و مـ ــاه تیـ ــود دو مـ ــث می شـ ــپتامبر باعـ ــل سـ ــا اوایـ ــت تـ گوسـ ــط آ ــا از اواسـ مغازه هـ
کـــه بارســـلون همیشـــه  کمتـــر طرفـــدار داشـــته باشـــند، هـــر چنـــد  بـــرای ســـفر بـــه ایـــن شـــهر 
شـــلوغ و پـــر از توریســـت اســـت. زمســـتان های شـــهر ســـرمای معتدلـــی دارد، ولـــی اغلـــب 

بارانی ســـت.
کـــه همـــه را خوشـــحال نگـــه مـــی دارد.  در نهایـــت بارســـلون شـــهر بـــزرگ زیبایی ســـت 
یادتـــان باشـــد صنایـــع دســـتی بارســـلونا ســـرامیک کاری اســـت. مجســـمه های ســـرامیکی 
گوئـــل قـــرار دارد یـــا مجســـمه های  کـــه در پـــارک  ح سوســـمار بزرگـــی  به خصـــوص طـــر

کولی هـــای اســـپانیایی، از محبوب تریـــن ســـوغاتی هـــای شـــهر اســـت. ســـرامیکی 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید:
کامـــاًل  کـــه دو زبـــان  کاتـــاالن و اســـپانیایی اســـت  - زبـــان رســـمی بارســـلون، دو زبـــان 
گـــر اســـپانیایی بلـــد باشـــید هـــم  کاتاالن انـــد؛ امـــا ا متفاوت انـــد. بیشـــتر تابلوهـــا بـــه زبـــان 

مشـــکلی نخواهیـــد داشـــت.
کیـــف  - بارســـلون پـــر جیب برتریـــن شـــهر اروپایی ســـت! جیب بـــری، دوربیـــن دزدی و 
دزدی از فـــرودگاه و ایســـتگاه قطـــار شـــروع می شـــود و در خیابان هـــای شـــلوغی مثـــل 
کـــه پلیـــس  الرامبـــال بـــه اوج خـــودش می رســـد. ایـــن موضـــوع آن قـــدر شـــایع اســـت 
ـــپورت  ـــف، پاس کی ـــب  ـــد مواظ ـــان بای ـــما خودت ـــد و ش ـــد بکن ـــادی نمی توان کار زی ـــلون  بارس
کولـــه ی خـــود نگذاریـــد.  و دوربین تـــان باشـــید و چیـــزی را در جیـــب عقـــب شـــلوار یـــا 
گـــول  کســـی از شـــما پـــول خـــورد خواســـت، جـــواب ندهیـــد و بـــه هیـــچ عنـــوان  گـــر  ا

نخوریـــد. را  خیابـــان  کنـــار  شـــرط بندی های  و  شـــعبده بازی 
- بلیط هـــای ١٠ تایـــی حمـــل و نقـــل در بارســـلون بســـیار ارزان اســـت و بـــا هـــر بلیـــط 
یـــک ســـاعت فرصـــت اســـتفاده از تمـــام وســـایل حمـــل و نقـــل عمومـــی را داریـــد، امـــا 
گـــر حوصلـــه ی نقشـــه خوانـــدن و متـــرو ســـوار شـــدن نداریـــد، اتوبوس هـــای توریســـتی،  ا
ـــی بعـــدی  ـــر دیدن ـــا اث ـــی ت ـــر دیدن ـــد و شـــما را از ایـــن اث بلیط هـــای یـــک، دو و ســـه روزه دارن

گرانـــی بـــه راحتی شـــان مـــی ارزد. گاهـــی  گران ترنـــد، ولـــی  می برنـــد. کمـــی 

دیدنی های بارسلونا
- خیابان الرامبال 

گوتیک - منطقه ی باری 

گرادا فامیلیا - کلیسای سا

گائودی: کاسا میال - خانه ی 

- پوبله اسپانیول )دهکده اسپانیا(

گوئل - پارک 

- پارک سیتادال و دروازه ی تریومف

- ساحل بارسلونتا

- موزه ی باشگاه فوتبال بارسلونا )اف-سی-بارسلونا(

کاتالونیا - موزه ی هنر ملی 

- موزه ی خوان میرو

- موزه ی پیکاسو

- موزه ی دالی

- موزه ی دریانوردی

کواریوم بارسلونا - آ

- باغ وحش شهر

- تپه ی مونت خوییک و تله کابین

- قلعه و شهربازی تیبی دابو

گائودی کاسا باتلو از آثار  - خانه ی 

کس - موزه ی وا

گراسیا - خیابان 
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وسایل نقلیه
جاهــای  یــک روزه ی  تماشــای  بــرای  بارســلونا،  گردشــگری  مخصــوص  اتوبوس هــای 
تمــام  در  و  دارنــد  مختلــف  مســیر  ســه  اتوبوس هــا  ایــن  مناســب اند.  شــهر  توریســتی 
ــد. بلیــت  کنیــد، توقــف دارن ــه ممکــن اســت دوســت داشــته باشــید تماشــا  ک جاهایــی 
ایــن اتوبوس هــا را در ایســتگاه های اتوبــوس، بعضــی هتل هــا و... می فروشــند.  متــروی 
بارســلونا، بیشــتر شــهر را پوشــش داده و در هــر ایســتگاه هــم، نقشــه ای مربــوط بــه آن دور 
گــردش در شــهر را داریــد، بهتــر اســت  گــر قصــد  گــران اســت و ا و بــر دارد. بلیــت متــرو البتــه 
کنیــد.  در بارســلونا  از بلیت هــای چندســفره یــا بــا بــازه ی زمانــی مشــخص اســتفاده 
ــش  گنجای ــدام  ک ــر  ــه ه ک ــود  ــدا می ش ــم پی ــوص ه ــه چرخه ی مخص ــی ِ س کس ــور تا یک ج
ــوم  کول ــود  ــای یادب ــع و بن ــای جام کلیس ــوی  ــتر جل ــا را بیش ــد. تریکیس ه ــافر دارن دو مس

پیــدا می کنیــد. 

خرید
گــر هزینه هــای بــاالی خریــد برایتــان مســئله ای نباشــد، از بارســلونا بــا فروشــگاه های  ا
کاتالونیــا  میــدان  بــر  و  دور  بــرد.  خواهیــد  لــذت  مــارک دارش  اجنــاس  بــاالی  ســطح 
کــه بــد نیســت ســری بــه آن هــا بزنیــد. فصل هــای  فروشــگاه های متعــددی پیــدا می شــود 
کــردن در ایــن شــهر  کــه قیمت هــا پاییــن می آیــد هــم وقــت خوبــی بــرای خریــد  حراجــی 

اســت.  گران قیمــت 

آب و هوا
بــه  رفتــن  وقــت  بهتریــن  پاییــز،  و  بهــار  و  دارد  مدیترانــه ای  هــوای  و  آب  بارســلونا 
کتبــر. زمســتان ها، روزهــا  آن جاســت، مخصوصــًا از مــاه مــه تــا ژوئــن و از ســپتامبر تــا ا
ــاران  ــه بیشــتر ب ک خشــک و ســرد اســت و بیشــتر وقت هــا، آفتابــی. در مــاه آوریــل اســت 
ــاالی ســر شــهر اســت. در  ــه ای، تمــام طــول ســال ب ــارد و خطــر توفان هــای مدیتران می ب
گــرم و شــرجی اســت. از اواخــر ژوئــن  گوســت، هــوا حتــی شــب ها هــم  ماه هــای ژوییــه و آ

ــت. ــب اس ــنا مناس ــرای ش ــا ب ــم دری ــر ه کتب ــل ا ــا اوای ت
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کولوم  - بنای یادبود آ
کــه همــان نزدیکی هــا واقــع شــده، زیــر ســایه ی  انتهــای خیابــان الرامبــال و لنگرگاهــی 
کلمــب آرمیــده. ایــن بنــا مربــوط بــه اواخــر ســده ی نوزدهــم  کریســتوف  بنــای یادبــود 

اســت و شــصت متــر ارتفــاع دارد. 

- کلیسای جامع )کاتدرال( 
گوتیــک ایــن  کــه یکــی از بناهــای باشــکوه ســبک  کاتــدرال بارســلونا  ــا  کلیســای جامــع ی
شــهر اســت، در انتهــای خیابــان بیســبه ایروریتــا و در شــمال غربــی میــدان ســنت خاومــه 
کاتــدرال، مخصــوص عابــران پیــاده  قــرار دارد. خیابان هــای باریــک و قدیمــی دور و بــر 
اســت و هنرمنــدان محلــی هــم در آن هــا فعالیــت می کننــد. بهتریــن نمــای ســاختمان را 
کــه  کلیســا  کــرد. بــر خــالف بیشــتر بنــای  می تــوان از میــدان دالســو و ســردر اصلــی تماشــا 
بیــن ســال های ١٢٩٨ تــا ١٤٦٠ ســاخته شــده، ایــن ســردر را تــازه در ســال ١٨٧٠ میــالدی 
ح اصلــی اش در ســال ١٤٠٨ کشــیده شــده و بــه جــای ســبک  ســاختند. می گوینــد طــر
کلیســا،  گوتیــک اروپــای شــمالی ســاخته شــده. ورودی  کاتــان، بــه ســبک  معمــاری 
کــه بــا ردیفــی از ســتون های باریــک و برازنــده، بــه  فضــای عریضــی اســت بــا ســقف بلنــد 

یــک صحــن و دو راهــرو تقســیم شــده اســت. 

- میدان رئال 
اســت.  گوتیــک  بــاری  بنــای  باشــکوه ترین  و  قدیمی تریــن  میــدان،  ایــن  می گوینــد 
شــهر  توریســتی  جاذبه هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  میــدان  ایــن  خــود  توریســت ها 
کــه قدمــت چنــد صــد  ــر میــدان هــم  می شناســند. بیشــتر ســاختمان های بلنــد دور و ب

بــاز هســتند.  بازدیــد عمــوم،  بــرای  امــروزه  ســاله دارنــد، 

- موزه ی پیکاسو 
کــه بیــش از ســه هــزار و پانصــد اثــر از پیکاســو، در پنــج ســاختمان  فقــط همیــن موضــوع 
کــه دردســر تــوی صــف مانــدن  گرفتــه، کافــی اســت  بــزرگ قــرون وســطایی ایــن مــوزه قــرار 

را بــه جــان بخریــم و بــه تماشــای ایــن مــوزه برویــم. 

- موزه ی شکالت 
کــه صنــف قنادهــای بارســلونا اداره اش می کننــد و در ســال  مــوزه ای خصوصی ســت 
گردشــی  ٢٠٠٠ افتتــاح شــده. تماشــای ایــن مــوزه، هــم شــکم را قلقلــک می دهــد و هــم 
کوچــک و شــکالتِی خیلــی از ســاختمان های  کت هــای  در تاریــخ اســت: در ایــن مــوزه، ما

ــته اند.  گذاش ــا  ــرای تماش ــلونا را ب ــروف بارس مع

- موزه ی فوتبال باشگاه بارسلونا 
کمــپ نوئــو واقــع  از پرطرفدارتریــن موزه هــای بارسلوناســت و نزدیــک ورزشــگاه بــزرگ 
گانــه ی ســینمای ســه بعــدی، صفحــه ی نمایش  شــده اســت. ایــن مــوزه ســه بخــش جدا
لمســی و اطالعاتــی در مــورد تاریــخ باشــگاه فوتبــال بارســلونا تقســیم شــده اســت. بخــش 
کــه بــه تفصیــل تاریــخ  اول شــامل عکس هــا، مــدارک و نشــان های پیــروزی می شــود 
بــا لمــس  ح می دهــد و بازدیدکننــدگان  یــک دیــوار شیشــه ای شــر بــر روی  را  باشــگاه 
صفحه هــای نمایــش می تواننــد اطالعــات روی دیــوار را ببیننــد. دومیــن بخــش یــک 
ــی، میــرو و  کارهــای هنرمنــدان داخلــی مثــل دال ــه  ک مجموعــه ی هنــر خصوصــی اســت 
کلکســیون فوتبــال اســت: مجموعــه ای از  تاپیــس را بــه نمایــش می گــذارد. بخــش ســوم 
خاطــرات مختلــف فوتبــال از تاریــخ باشــگاه را بــه نمایــش می گــذارد و یــک اتــاق نشــان 
گرفتــه  کــه نشــان های مختلــف باشــگاه بــرای هــر پیــروزی، در آن قــرار  پیــروزی هــم دارد 

اســت. 

گردشگری بارسلونا جاذبه های تفریحی و 
- سواحل 

کانــال  کــه توســط  ســاحل بارســلونتا، بــر اســاس فیلــم مســتند بهتریــن ســواحل جهــان 
ســومین  و  جهــان  شــهری  ســاحل  بهتریــن  شــده،  تهیــه   ٢٠٠٥ ســال  در  دیســکاوری  
ســاحل برتــر جهــان شــناخته شــده اســت. بارســلونتا را بــا ســاحل شــنی و رســتوران های 

متعــددش هــم می شناســند. 

- پارک دالسیوتادیا 
ــارک در شــرق الریبــرا و شــمال البارســلوناتا، در ســیوتات بیــا قــرار دارد. از اواســط  ایــن پ
ــه  ــهر ب ــبز ش ــه ی س ــا محوط ــا تنه ــا مدت ه ــد، ت ــاخته ش ــارک س ــن پ ــه ای ک ــم  ــرن نوزده ق
شــمار مــی رود و هنــوز هــم بیشــتر از ســایر پارک هــا طرفــدار دارد. باغ وحــش پارلمــان 
گائــودی هــم در ایــن پــارک  کاتالونیــا، یــک دریاچــه، چنــد مــوزه و چشــمه ای ســاخته ی 
قــرار دارنــد. ایــن پــارک بــرای ورزش هایــی مثــل قایق رانــی در دریاچــه، دوچرخه ســواری 

و پیــاده روی هــم مناســب اســت. 

گوئل  - پارک 
کاتــاالن، مشــغول طراحــی و  گائــودی، معمــار  تــا ١٩١٤، آنتونــی  بیــن ســال های ١٩٠٠ 
کــه روی تپــه ای مشــرف بــه بارســلونا واقــع شــده؛  ســاخت پــارک بزرگــی بــود. ایــن پــارک 
گائــودی هســتند.  ســازه های معمــاری فــراوان دارد و تزئینــات آن، از مشــخصه های آثــار 

ایــن مجموعــه، از میــراث جهانــی یونســکو هــم هســت.

کویسروال  - پارک 
و  گیاهــی  تنــوع پوشــش  و  اســت  از هشــت هــزار هکتــار  بیــش  پــارک،  ایــن  مســاحت 
ــه اســتراحتگاه آخــر  کوهنــوردی، آن جــا را ب ــات پیــاده روی و  کنــار امکان ــوری آن؛ در  جان

اســت. کــرده  تبدیــل  بارســلونا  خانواده هــای  هفته هــای 

- الرامبال 
کــه می شــود فرهنــگ ایــن  الرامبــال معروف تریــن خیابــان اسپانیاســت و اولیــن جایــی 
کــه ماشــین در آن رفــت و  کــرد. الرامبــال بلــوار عریضــی اســت  کشــور را از نزدیــک لمــس 
کافه هــا و رســتوران ها  ــان را  ــه خیاب ــا ت آمــد نمی کنــد و مخصــوص پیاده هاســت؛ از ســر ت
کوچــک، گل فروشــی های  کرده انــد و شــب ها پــر از جمعیــت می شــود. فروشــگاه های  پــر 

ــان بــه چشــم می خورنــد.  زیبــا و هنرمنــدان دوره گــرد نیــز در ایــن خیاب
یادبــود  بنــای  و  کاتالونیــا  کاخ  ایــن خیابــان،  بناهــای موجــود در مســیر  از مهم تریــن 

اســت.  اســپانیایی-  کاشــف  کلمــب،  کریســتف  از  بــزرگ  پیکــره ای  کولــوم- 

گرادا فامیلیا  - سا
گــر فقــط بــه انــدازه ی دیــدن یــک جــای دیدنــی در بارســلونا وقــت داریــد، حتمــًا بــه  ا
ــواده ی مقــدس، یکــی از بزرگ تریــن  ــا خان ــا ی گرادا فامیلی ــد. ســا کلیســا بروی ــدن ایــن  دی
کلیســا را  گائــودی، معمــار مشــهور اســپانیایی اســت. گائــودی ســاخت ایــن  آثــار آنتونــی 
ــوز  ــت، هن ــا رف ــال ١٩٢٦ از دنی ــه در س ک ــی  ــا وقت ــرد؛ ام ک ــروع  ــالدی ش ــال ١٨٨٤ می در س
ــا  کــه در ســال ٢٠٢٦، هم زمــان ب ــان برســاند. قــرار اســت  ــه پای ــود آن را ب هــم نتوانســته ب
ج هــای  ــان برســد. بر ــه پای کلیســا ب گائــودی، ســاخت ایــن  صدمیــن ســالگرد درگذشــت 
کــه زندگــی  صــد متــری ایــن بنــا در تمــام شــهر دیــده می شــوند و مجســمه های بســیاری 
کلیســا  کشــیده اند، بیشــتر ســطح بیرونــی ســاختمان  مریــم مقــدس و مســیح را بــه تصویــر 
گرچــه هنــوز بــه پایــان نرســیده، امــا جــزو  گرادا فامیلیــا، ا را پوشــانده اند. کلیســای ســا

گرفتــه اســت. میــراث جهانــی یونســکو قــرار 

- خانه ی بزرگ اپرای لیسیو 
 ١٩٩٤ ســال  در  و  شــده  ســاخته  میــالدی   ١٨٤٧ ســال  در  بارســلونا  بــزرگ  اپراخانــه ی 
میــالدی، قســمت های زیــادی از آن در آتش ســوزی از میــان رفــت. در ســال ١٩٩٩ و بعــد 

ــاره بازگشــایی شــد.  ــر دوب کامــل، ایــن تئات از بازســازی 
بــوده و  کابایــه  کارراس و مونســرات  کاتاالنــی مثــل خــوزه  لیســیو میزبــان هنرمنــدان 
ــم  ــه ه ــن اپراخان ــاختمان ای ــد از س ــکان بازدی ــی دارد. ام ــش از ٢٣٠٠ صندل ــش بی گنجای
ــزرگ رفتــه، از پلــکان مرمــری  ــه سرســرای ب گردشــگران فراهــم اســت: می توانیــد ب ــرای  ب
خــود را بــه تــاالر آینه هــا برســانید؛ بعــد از آن بــه طبقــه ی چهــارم راهنمایــی می شــوید تــا 

کنیــد.  ــر را تماشــا  ــاالی لژهــا، بتوانیــد تمــام صحنــه ی تئات از ب
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Sevilla شهر سویل
کولی هــای  گاوبــازی، شــهر ســفال و ســرامیک و شــهر  ســویل، شــهر میدان هــای پــر رونــق 
کــه بــر  مســافر اســت. ســویل مرکــز بخــش خودگــردان اندلــوس و اســتان ســبیا اســت 
ــر آوازه در سراســر تاریــخ  ــه ای پ گرفتــه. گوادال کیبیــر، رودخان گوادال کیبیــر آرام  جلگــه ی 

ــا. کــه شــهر ســویل را دو نیــم می کنــد: ســویا و تریان
بــا این کــه اســپانیا را توریســت ها بــا شــلوغی مادریــد و بارســلونا می شناســند، امــا آرامــش 
گوادال کیبیــر در جریــان اســت،  کنــار  کــه  و شــب های زیبــای ســویل و زندگــی و آوازی 
هــر ســال توریســت های زیــادی را بــه جنــوب اســپانیا می کشــاند. آب و هــوای ســویل، 
کــه ژانویــه ی  گــرم و زمســتان هایی  مدیترانــه ای و نســبتًا معتــدل اســت بــا تابســتان های 
ــای  ــم زیبایی ه ــویل ه ــار س ــان، به ــهرهای جه ــر از ش ــی دیگ ــد خیل ــد. مانن ــردی دارن س
ــت و  ــانتی گراد اس ــه س ــت ٢٧ درج ــن حال گرم تری ــاری در  ــوای به ــای ه ــری دارد، دم دیگ

ــود. ــک می ش ــی خن ــم خیل ــب ها ه ش
کــه  گــر بــا هواپیمــا آمــده باشــید  راه هــای زیــادی بــرای رســیدن بــه ســویل وجــود دارد؛ ا
ــه  ک ــا اتوبوس هایــی  ــود و از آن جــا ب ــرای شــما خواهــد ب ــرودگاه بین المللــی ســویل پذی ف
کــه  کســی هایی  هــر نیــم ســاعت یک بــار بــه ســمت مرکــز شــهر حرکــت می کننــد یــا بــا تا
نزدیــک ایســتگاه اتوبــوس هســتند، می توانیــد بــه شــهر برویــد. هزینــه ی رفــت و آمــد در 
ک بیشــتر شــود! بــا این حــال خوشــبختانه  ســویل ممکــن اســت از هزینــه ی خــورد و خــورا
کننــد، وجــود  کم هزینه تــر ســفر  کــه می خواهنــد  گزینه هــای دیگــری هــم بــرای مســافرانی 

دارد. 
روش دیگــر ســفر بــه ســویل، انتخــاب قطــار از مادریــد یــا بارسلوناســت. بــا قطــار از مادریــد 
 یــازده 

ً
بــه ســویل، کم تــر از ســه ســاعت طــول می کشــد و از بارســلونا بــه ســویل حــدودا

گزینــه ی خوبــی  گــر حوصلــه داشــته باشــید، اتوبوس هــای بین شــهری هــم  ســاعت. ا
ــه این جــور ســفرها ممکــن اســت  ــا ایــن  ک ــرای ســفر بیــن شــهرهای اســپانیا هســتند؛ ب ب
بیشــتر از ســفر بــا قطــار طــول بکشــند، امــا اســپانیا یکــی از بهتریــن سیســتم های حمــل 
و نقــل جهــان را دارد. داخــل شــهرها هــم البتــه بــا حمــل و نقــل منظــم و راحتــی روبــه رو 
کــه ایســتگاه های اتوبــوس  خواهیــد بــود؛ مثــاًل در همیــن شــهر ســویل، خواهیــد دیــد 
تقریبــًا در تمــام خیابان هــا و میادیــن اصلــی شــهر پیــدا می شــوند و خــط ویــژه ای بــرای 
کننــد. بلیــط و  ــه باعــث می شــود ســریع تر مســیرها را طــی  ک گرفتــه شــده  آن هــا در نظــر 
کیوســک های  کارت هــای اعتبــاری اتوبوس هــا را می تــوان از باجه هایــی در ایســتگاه یــا از 
کســی و اتوبــوس، متــروی ســویل نیــز اوایـــــل ســال  - روزنامه فروشــی خریــد. عــالوه بــر تا

کار  ــا یــازده شــب  ٢٠٠٩ افتتــاح شــده و تمــام طــول هفتــه از ســاعت شــش و نیــم صبــح ت
می کنــد. امــا مهم تــر از همــه، وســیله ی نقلیــه ی منحصــر بــه فــرد ســویل، دوچرخه هــای 
سویســی )sevici( هســتند. بــرای سویســی ها در ســطح شــهر مســیر مشــخصی در نظــر 
ــا  ــود ب ــه می ش ک ــوری  ــد، ط ــتگاه دارن ــن ایس ــم چندی ــیرها ه ــول مس ــده و در ط ــه ش گرفت
گشــت. هزینــه ی اســتفاده از یــک سویســی،  خیــال راحــت تمــام شــهر را بــا دوچرخــه 
طبعــًا  کــه  اســت  یــورو  پنــج  بــا  هفتــه  یــک  بــرای  آن  اجــاره ی  و  یــورو  یــک  ســاعتی 
کــه  اســت  ایــن  امتیازهــای سویســی  از  یکــی دیگــر  تمــام می شــود.  مقرون به صرفه تــر 
گرفــت و بعــد بــه ایســتگاه دیگــری در  می تــوان دوچرخــه را از ایســتگاهی در جنــوب شــهر 

شــمال شــهر تحویــل داد، محدودیتــی در ســرویس دهی سویســی وجــود نــدارد.
کــه همــه ی جاهــای دیدنــی  گــر در ســویل وقــت محــدودی داشــتید و عالقه منــد بودیــد  ا
کارت  کنیــد. کارت ســویل یــک  کارت ســویل تهیــه  شــهر را ببینیــد، بهتــر اســت یــک 
گردشــگری فروختــه  و دفاتــر  روزنامه فروشــی ها، قهوه خانه هــا  کــه در  اســت  اعتبــاری 
ــی  ــی خیل ــات مجان ــی خدم ــا حت ــف ی ــوان از تخفی کارت می ت ــن  ــتن ای ــا داش ــود. ب می ش
گرفتــه تــا موزه هــا  کــرد: از وســایل حمــل و نقــل عمومــی  چیزهــا در شــهر ســویل اســتفاده 
گالری هــا. کارت ســویل بــا ســه اعتبــار یــک روزه، دو روزه و ســه روزه فروختــه می شــود. و 
کلیســای بــزرگ جهــان، کاتــدرال  قبــل از هــر چیــز در شــهر ســویل بــه دیــدن ســومین 
ــای مســجدی ســیصد  ــر روی بقای ــزده میــالدی ب کلیســا در قــرن پان ــد. ایــن  ســویل بروی
کــرد، در  کشــف  کــه قــاره ی امریــکا را  کلمــب، دریانــوردی  کریســتوف  ســاله ســاخته شــد و 
کاتــدرال، دیده بــان اصلــی شــهر در زمان هــای  کنــار ایــن  ج بلنــد  آن دفــن شــده اســت. بــر

کــرد. گذشــته بــود و امــروزه می شــود از پلــکان مارپیــچ آن بــاال رفــت و ســویل را تماشــا 
گرفتــه و یکــی از بهتریــن ســازه های  کاتــدرال ســویل قــرار  کاخ پادشــاهی الکــرز نزدیــک 
ــواده ی  معمــاری مودخــار اســت. طبقــات باالیــی الکــرز در حــال حاضــر در انحصــار خان
پادشــاهی در اسپانیاســت، ولــی از دیگــر اتاق هــا و ســالن های الکــرز می تــوان بازدیــد 
کلمــب و وســایلش را از دســت ندهیــد. این جــا، همــان  کریســتف  کــرد. دیــدن دفتــر 
ــمت  ــرز در قس ــاغ الک ــده. ب ــیده ش کش ــکا در آن  ــه امری ــفر ب ــه ی س ــه نقش ک ــت  ــی اس جای
و  جشــنواره ها  و  اســت  محلــی  مــردم  تفریحــی  کــز  مرا از  یکــی  پادشــاهی،  کاخ  پشــتی 
ــرده باشــید،  ک ــه ســویل ســفر  ــر در بهــار ب گ ــزار می شــود. ا ــادی این جــا برگ برنامه هــای زی
روی ســنگ فرش های  کــه  را  بازارچه  هایــی  و  اســپانیا  فرهنگــی  می توانیــد چادرهــای 

ــاغ بنــا شــده ببینیــد. ایــن ب

شهر سویل
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کرده انــد،  اســپانیا ایــن ورزش را بــه عنــوان ورزش آیینــی و ســنتی خــودش  خــون معرفــی 
بــرای  جذابیت هایــش  از  یکــی  کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد  حــال  هــر  بــه  و  کــرده  حفــظ 

گاوبــازی اســت. گردشــگران همیــن میدان هــای 
کــه در  گاوبــازی اسپانیاســت  ماســترانزا )Maestranza( بزرگ تریــن و قدیمی تریــن میــدان 
ک  گاوبــازی جهــان نیــز هــر ســال بعــد از عیــد پــا ســویل واقــع شــده و بزرگ تریــن فســتیوال 

هم زمــان بــا جشــنواره ی بهــاره ی ســویل در ماســترانزا برگــزار می شــود. 
ایرانــی  غــذای خوشــایند ذائقــه ی مســافر  کــردن  پیــدا  نگــران  اســپانیا  در هیچ جــای 
ک  نباشــید. ســبزیجات، پنیــر و زیتــون بــه همــراه نان هــای متنــوع مــواد اصلــی خــورا
تاپاس هــای  خوشــمزه ترین  می توانیــد  ســویل  در  می دهنــد.  تشــکیل  را  اســپانیایی 
ــه و  ــک رودخان ــتوران های نزدی ــی از رس ــاط یک ــتن در حی ــد. نشس کنی ــدا  ــی را پی اندلوس
چشــیدن طعــم بالزامیــک در یــک ظــرف ســاالد خوش  رنــگ، هیــچ وقــت از خاطرتــان 

نخواهــد رفــت.
گــر در ســویل وقــت بیشــتری داشــتید، دیــدن ســایبان متروپــول را از دســت ندهید؛ این  ا
ســایبان یکــی از بزرگ تریــن ســازه های چوبــی دنیاســت؛ در منطقــه ی Encarnacion قــرار 
گرفتــه و از پانل هــای چوبــی بــه شــکل النــه ی زنبــور تشــکیل می شــود. چندتــا فروشــگاه 
کــه  زیــر ســایبان وجــود دارد و از طرفــی نیمکت هایــی بــرای نشســتن طراحــی شــده 
کــرد.  گــذاری در خیابان هــای ســویل، کمــی این جــا اســتراحت  گشــت و  می تــوان بعــد از 
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کنیــد، چــون  گــر قصــد خریــد یادگاری هــای ســویل را داریــد، از همیــن بازارچه هــا خریــد  ا
قیمت هــای مناســب تری دارنــد. ولــی فرامــوش نکنیــد اهالــی ســویل بــه آراســتگی و 
شیک پوشــی در اســپانیا معــروف هســتند. شــاید بــد نباشــد ســری بــه فروشــگاه های 

ــا موســیمودوتی بزنیــد. برشــکا ی
بــه بچه هــا هــم در ســویل بــد نمی گــذرد، پــارک بــزرگ ایســال مجیــکا یــا جزیــره ی جــادو، 
کــه  یکــی از بزرگ تریــن پارک هــای تفریحــی اروپاســت بــا تعــدادی رســتوران  و حتــی هتــل 
بازی هــا و ماجراجویی هــای آن یکــی از به یادماندنی تریــن بازی هــای بچه هــا خواهــد 

کــم طرفــدار نــدارد. کــه ایســال مجیــکا بیــن بزرگ ترهــا هــم  گفتــه نمانــد  بــود؛ نا
کار ســختی نیســت. شــهر در تمــام فصل هــای ســال  کــردن محــل اقامــت در ســویل  پیــدا 
میزبــان توریســت های بســیاری اســت و هتــل و اقامت گاه هــای زیــادی بــرای ســلیقه های 
ــه در اســپانیا همیشــه یــک برنامــه ای برپاســت  ک ــان باشــد  ــی حواس ت مختلــف دارد. ول
کار شــوید، وگرنــه مجبوریــد در  گرفتــن هتــل موردنظرتــان بایــد زود دســت بــه  و بــرای 
کــه خالــی مانــده باشــد اتــاق بگیریــد. مجموعــه ی هتل هــای ســویل، بســیار  هــر هتلــی 
ــز شــهر حداقــل پنجــاه  متنــوع هســتند، امــا یــک هتــل ســه ســتاره ی اســتاندارد در مرک

یــورو بــرای دو نفــر در هــر شــب هزینــه دارد.
گاوبــازی اســت. بــا تمــام ســخت گیری ها  ســویل مشــهورترین شــهر اســپانیا در مبــارزات 
گاوبــازی را ورزش  کــه انجمن هــای حقــوق حیوانــات نشــان داده انــد و  و مخالفت هایــی 
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تاریخچه
ســویل، مرکــز هنــری و فرهنگــی اســپانیای جنوبــی اســت. ایــن شــهر مرکــز حکومــت 
گوادالکیبیــر  خودگــردان اندلوســیا و اســتان ســویل بــوده و بــر روی جلگــه ی رودخانــه ی 

ــت. ــزرگ اسپانیاس ــهر ب ــن ش ــویل، چهارمی ــت. س ــه اس گرفت ــرار  ق
ــذر تمدن هــای مختلــف، ایــن شــهر  شــهر ســویل بیــش از دو هــزار ســال قدمــت دارد. گ
گــر چــه میــراث قــرون وســطی،  کــرده اســت. ا را بــه یــک مرکــز بــزرگ تاریخــی تبدیــل 
ــا ایــن همــه تاثیــرات ســنگینی هــم از  ــاروک ایــن شــهر قدرت منــد اســت، ب رنســانس و ب

کــرده. فرهنــگ عرب هــا دریافــت 

وسایل نقلیه
کــم  فاصله هــای  بــا  اتوبوس  هــا  دارد.  بزرگــی  عمومــی  نقــل  و  حمــل  سیســتم  ســویل 
حرکــت می کننــد و بیشــتر شــهر را پوشــش می دهنــد. تمــام باجه هــای روزنامه فروشــی 
کرایــه ی دوچرخــه  هــم  هــم بلیــت اتوبــوس می فروشــند. در سرتاســر شــهر، ایســتگاه های 
کــرد، تــا مقصــد رکاب  کرایــه  وجــود دارد و می شــود از ایســتگاهی نزدیــک مبــدًا دوچرخــه 

ــه ایســتگاهی در همــان نزدیکــی تحویــل داد. زد و دوچرخــه را ب
کســی ها هــم منصف انــد، امــا  کســی در ســویل راحــت پیــدا می شــود و بیشــتر راننده تا تا

کســی های ناتــو هــم باشــید. بایــد مراقــب تــک و تــوک راننــده تا
کــه ترامــوا در حــال حاضــر مناطــق  ترامــوای ســویل بــه تازگــی بــه راه افتــاده؛ هرچنــد 
گســترش اســت. متــروی ایــن  محــدودی را پوشــش می دهــد، امــا هنــوز هــم در حــال 
کــه از جنــوب  کیلومتــری دارد  شــهر، در ســال ٢٠٠٩ افتتــاح شــده و مســیری هیجــده 
شــرقی تــا مرکــز شــهر مــی رود و بــه ســمت جنــوب غربــی شــهر برمی گــردد. متــرو در روزهــای 
کار می کنــد و آخــر هفته هــا تــا ٢ شــب هــم بــاز اســت. معمولــی از ٦:٣٠ صبــح تــا ١١ شــب 

خرید
در ســویل، مصنوعــات زیبایــی پیــدا می شــود و از بیــن آن هــا، بشــقاب ها و ســفال  های 
اســپانیایی طرفــداران زیــادی دارنــد. در تریانــا، کارخانه هــای سرامیک ســازی زیــادی 
کــه می شــود ســفالینه های مختلــف هنرمنــدان معتبــر را از آن هــا تهیــه  وجــود دارنــد 
کلیســای جامــع و در خیابــان ســیرپس هــم فروشــگاه های زیــادی پیــدا  کــرد. نزدیــک 

کــه ســفالینه های زیبــا و متنوعــی دارنــد.  می شــود 
از هنرمنــدان  بعضــی  کریســمس،  بــه خصــوص در  بعضــی مناســبت های خــاص،  در 

می دهنــد. ترتیــب  خــود  آثــار  از  نمایشــگاه هایی  ســفالینه کار، 

آب و هوا
و  خنــک  زمســتان های  بــا  دارد  مدیترانــه ای  هــوای  و  آب  ســال  تمــام  در  ســویل 
گوســت )تیــر و مــرداد( گرم تریــن ماه هــای ســال  گــرم. ژوییــه و آ تابســتان های بســیار 
گاهــی تــا چهــل درجــه هــم بــاال مــی رود. از نوامبــر  هســتند. ایــن وقــت ســال، دمــای هــوا 
کــت همــراه داشــته باشــید.  کــت یــا  کــه پلیــور، ژا تــا آوریــل )پاییــز و زمســتان(، بــد نیســت 
اواســط زمســتان و مــاه ژانویــه، هــوای ســویل بیشــتر از همیشــه ســرد اســت، امــا از اواخــر 
گــرم شــدن می کنــد. در مــاه مــارس )اواخــر اســفند تــا اواخــر  همیــن مــاه، هــوا شــروع بــه 
گــرم و  فروردیــن(، بیشــتر وقت هــا آفتابــی می شــود و مــاه مــه )اردیبهشــت( بــا هــوای 

ــت. ــیویل اس ــه س ــن ب ــت رفت ــن وق ــرش، بهتری دلپذی
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گردشگری سویل جاذبه های تفریحی و 
پارک ماریالوییسا و میدان اسپانیا 

کــرده. ایــن پــارک بــه ســبک  کلــود نیکــوال فورســتیه طراحــی  پــارک ماریالوییســا را ژان 
دیــوار،  نمایشــگاهی،  غرفه هــای  شــده،  کاشــی کاری  چشــمه های  مودخار هاســت؛ 
کاج هــای  و  پرتقــال  خرمــا،  درختــان  سرپوشــیده،  پیــاده روی  و  نیمکــت   اســتخر، 
گل پوشــیده شــده اســت. میــدان اســپانیا، ســاختمانی  مدیترانــه ای دارد و بــا بســتری از 
کــه در ســال ١٩٢٨ بــرای نمایشــگاه اســپانیایی آمریکایــی  کــه  در پــارک ماریــا لوییساســت 
ــانس  ــاری رنس ــای معم ــی از احی ــه ی خوب ــدان، نمون ــن می ــد. ای ــاخته ش ــال ١٩٢٩ س س

اسپانیاســت.  در 

- پارک جزیره ی جادو 
کــه  کســانی  ایــن پــارک بــزرگ و هیجان انگیــز، بــرای همــه ی بچه هــا و بــرای همــه ی 
خ  عاشــق ســواری های عجیــب و غریــب باشــند، یــک روز اســتثنایی می ســازد. انــواع چــر
کــدام هیجــان جدیــدی می آفریننــد:  و فلک هــا بــا ســرعت ها و مســیرهای مختلــف، هــر 
بــا ایــن یکــی قــرار اســت یــک دور ســیصد و شــصت درجــه ای بزنیــم یــا روی آب ســفر 
بــدون  ســرگرمی  یعنــی  اســت؛  لیمیتــس  ســین  دیورســیون  پــارک  ایــن  شــعار  کنیــم؟ 

محدودیــت . اســم جالبی ســت، مگــر نــه؟ 

- کلیسای جامع سویل
کلیســای  گوتیــک و ســومین  کلیســای جامــع  کاتولیــک، بزرگتریــن  کلیســای رومــن  ایــن 
کلیســا در قــرن شــانزدهم بــه پایــان رســید،  کــه ســاخت ایــن  بــزرگ جهــان اســت. وقتــی 
کشــید!  کلیســای جهــان بــودن دســت  ایاصوفیــه بعــد از هــزار ســال، عنــوان بزرگ تریــن 

کلمــب در آن دفــن شــده اســت. کریســتوف  کــه  گورســتانی هــم دارد  کلیســا  ایــن 
الکاذر

کــه از دوران مودخارهــا باقــی مانــده اســت. کاخ پادشــاهی در ســویل اســت  الــکاذر، یــک 
کــه یکــی از بهتریــن  کاخ، ابتــدا بــا نــام المــووارک و توســط الموحــدون ســاخته شــد  ایــن 
ــدام  ک ــر  ــدی، ه ــاهی های بع ــی رود. پادش ــمار م ــه ش ــار ب ــاری مودخ ــای معم ــه بقای نمون
کردنــد. طبقــات باالیــی الــکاذر، هنــوز هــم بــه عنــوان مقــر  چیــزی بــه الــکاذر اضافــه 

رســمی ســویل مــورد اســتفاده ی خانــواده ی پادشــاهی قــرار می گیــرد.

- محله ی یهودی ها
کلیســای  ــر  ــز ســویل و دور و ب کروس در نزدیکــی مرک ــو ســانتا ــا باری محلــه ی یهودی هــا ی
گلــکاری  ایوان هــای  و  کاخ هــا  بــا خانه هــای ســفید،  ایــن محلــه  واقــع شــده.  جامــع 
بازدیدکننده هــای  هــم  و  اســت  شــهر  منطقه هــای  زیباتریــن  از  یکــی  هــم  شــده اش، 

دارد زیــادی 

- خانه ی پیالتوس
کــه دوک هــای مدیناســلی در  اســت  اندلوســی در ســویل  کاخــی  خانــه ی پیالتــوس، 
مودخــار  و  ایتالیایــی  رنســانس  از  ترکیبــی  ســاختمان،  ســبک  می کردنــد.  اقامــت  آن 
کاخ هــای اندلوســی هــم  اســپانیایی اســت. ایــن خانــه را بــه عنــوان نمونــه ی اولیــه ی 

ســند  می شنا

- توره دل اورو
کــه در دوران  گوشــه ای اســت  ج ســاعت دوازده  بــر یــک  ج طــال،  بــر یــا  اورو  تــوره دل 
کنتــرل ســویل از راه رودخانــه ی  پادشــاهی الموحــد بــه وســیله ی بربرهــا و بــه قصــد 
ج در ســه دهــه ی اول قــرن ســیزدهم ســاخته شــد؛  گوادالکیبیــر ســاخته شــد. ایــن بــر
ــی  گرانبهای ــزات  ــرای فل ــن ب ــار مطمئ ــک انب ــدان و ی ــک زن ــوان ی ــه عن ــطی ب ــرون وس در ق
ج را هــم بــه  کار می رفــت. احتمــااًل نــام بــر کــه توســط نــاوگان هنــدی آورده می شــد، بــه 
کــه شــایعه ای هــم وجــود دارد  گذاشــته اند. هرچنــد  ج طــال  ــر کــه ب همیــن خاطــر اســت 
ــه بعدهــا ایــن طــال  ک ــوده اســت. حــاال ایــن  ــی از جنــس طــال ب ج، زمان ــر گنبــد ایــن ب ــه  ک
ج ســه طبقــه دارد و طبقــه ی ســوم آن را در ســال  چــه شــد، دیگــر مــا خبــر نداریــم. ایــن بــر

کرده انــد. اضافــه   ١٧٦٠
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Granada گرانادا شهر 
کالم شــهر فدریکــو  کهنــه و در یــک  کولیــان، شــهر آوازهــای  گرانــادا، شــهر افســانه های 
جنــوب  در  کوچــک  شــهری  و  نــام،  همیــن  بــه  اســتانی  مرکــز  گرانــادا  لــورکا.  گارســیا 
کــز  بــه خاطــر وجــود دانشــگاه ها، جشــنواره ها و مرا را  گرانــادا  اسپانیاســت. خیلی هــا 

می داننــد.  اســپانیا  توریســتی  شــهر  ارزشــمندترین  متعــددش،  فرهنگــی 
گرانــادا، آن را بــه ییالقــی تابســتانی در بیــن دیگــر شــهرهای جنــوب  آب و هــوای معتــدل 
کــرده. شــب های خنــک تابســتان ها بــا توجــه بــه این کــه  اســپانیا و آندلــوس تبدیــل 
حــدودًا یــک ســاعت بــا ســاحل دریــا فاصلــه دارد، مســافران زیــادی را از شــهرهای اطــراف 
بــه ایــن شــهر می کشــاند ولــی هنــوز هــم پرطرفدارتریــن فصــل ســفر بیــن توریســت ها بهــار 

گــرم می شــود و نــه خیلــی ســرد. کــه نــه هــوا خیلــی  و پاییــز اســت 
گرانــادا انجــام می گیــرد.  تقریبــًا هــر روز از تمــام شــهرهای اســپانیا پروازهایــی بــه فــرودگاه 
کیلومتــری بــا مرکــز شــهر فاصلــه دارد و ایــن مســیر را می تــوان بــا  گرانــادا دوازده  فــرودگاه 
ــی اتوبوس هــا  ــران اســت، ول کســی نســبتًا گ ــرد. هزینــه ی تا ک ــوس طــی  ــا اتوب کســی و ی تا
ارزان تــر هســتند و هــر یــک ســاعت یــک بــار از فــرودگاه حرکــت می کننــد و تــازه، یــک 
کنگرســوس  کــه بــه آخریــن ایستگاه شــان در میــدان  ســاعت بیشــتر طــول نمی کشــد 
ــا اتوبــوس و قطــار هــم می تــوان از شــهرهای دیگــر اســپانیا  برســند. عــالوه بــر هواپیمــا، ب

کــرد.  گرانــادا ســفر  بــه 
گــذار داخــل شــهر، بیشــتر جاهــای دیدنــی را می تــوان از مرکــز شــهر پیــاده  گشــت و  بــرای 
بــه  متعلــق  اســت  قلعــه ای  و  کاخ  گرانــادا،  دیدنــی  بنــای  مشــهورترین  الحمــرا  رفــت. 
گرفتــه و ســکونت گاه پادشــاه بــوده و در طــول  کــه بــر فــراز تپــه ای قــرار  ســلطان نصریــد 
ــوزه ی  ــه، م ــن مجموع ــت. در ای ــده اس ــود دی ــه خ ــیاری را ب ــان بس ــز فرمانروای ــالیان نی س
ــادا  گران ــای  ــای زیب ــوزه ی هنره گرفتــه و م ــر  ــادا را در ب گران ــهر  ــی ش ــار تاریخ ــه آث ک الحمــرا 
کــه شــامل آثــار تحســین برانگیزی از هنــر اعــراب و اســپانیا می شــود هــم وجــود دارنــد. 
کــه در واقــع  کشــیده شــده، خنرالفیــه اســت  کاخ الحمــرا  کــه تــا  نــام باغ هــای انبوهــی 
محلــی بــرای اســتراحت پادشــاهان بــوده اســت. ایــن مجموعــه از خنرالیفــه تــا الحمــرا، 
در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو نیــز ثبــت شــده و یکــی از بزرگ تریــن جاذبه هــای 
ــادا نیــز در غــرب  گران ــه شــمار مــی رود. آلبایســین محلــه ی باســتانی  توریســتی اســپانیا ب
کافه هایــی  کوچه هــای آن، غــذا خــوردن در یکــی از  گرفتــه و پیــاده روی در  ایــن تپــه قــرار 
می توانــد  مغازه هایــش  از  یکــی  در  خریدکــردن  یــا  و  چیده انــد  صندلــی  بیرونــش  کــه 
خوش گذرانــی ســاده و دل چســبی باشــد. آلبایســین هــم از میــراث جهانــی یونســکو بــه-

شمار می رود و طرفدار زیاد دارد.
کاتــدرال هــم بــا ایــن منطقــه فاصلــه ی چندانــی نــدارد.  گرانــادا یــا همــان  کلیســای جامــع 
کاتولیــک در قــرن پانزدهــم میــالدی ســاخته  کلیســای جامــع، بعــد از پیــروزی پادشــاهان 
کاتــدرال  گرانــادا بــوده اســت. بناهــا و ســاختمان های  شــده و مقــر فرمانروایــی بــر تمــام 
کــه در طــول تاریــخ چندبــاری تخریــب و بازســازی شــده اند، مجســمه ها و پیکره هایــی از 

کــه دیــدن آن هــا بایــد جالــب باشــد. پادشــاهان اســپانیا را در خــود نگــه می دارنــد 
گرانــادا هســتند. البتــه  زیــورآالت و ظــروف ســرامیکی از صنایــع دســتی های ارزشــمند 
آن هــا حفــظ  در  هنــوز  عربــی  نقش هــای  کــه  هــم  را  این هــا فرش هــای دســتباف  بــه 
ــا ارزش  ــد فــرش و اجنــاس ب ــان باشــد هنــگام خری ــرد. حواس ت ک ــه  ــد اضاف می شــود، بای
بایــد حواســتان جمــع باشــد. عــالوه بــر این کــه ممکــن اســت جنــس تقلبــی بــه شــما 
کــه موقــع برگشــت در فــرودگاه بــه  کتــور نداشــته باشــید، احتمــال ایــن  گــر فا بفروشــند، ا

مشــکل بربخوریــد، هســت.
کــه فرهنگ هــای مختلفــی را در  گرانــادا را تاریــخ پــر فــراز و نشــیبش، شــهری ســاخته 
گرانــاد هــم تلفیقــی از آداب  کنــار هــم بــه وجــود آورده اســت. بــه همیــن دلیــل، غذاهــای 
یــا  اســپانیایی  تاس کبــاب مخصــوص  شــاید  اســت.  گــون  گونا فرهنــگ  غذایــی چنــد 
کــه همــراه بــا نوشــیدنی ســرو می شــود شــما را راضــی نکننــد؛ ولــی مطمئنــًا  تاپاس هایــی 
کــه تــا بــه حــال  گرانــادا، یکــی از لذیذتریــن غذاهایــی خواهــد بــود  کبــاب دنــده ی مشــهور 

کرده ایــد. امتحــان 
گرانــادا  ایــن در شــهری فرهنگــی ماننــد  آواز اســت و طبعــًا  اســپانیا، ســرزمین ســاز و 
کرومونته، نوازنده هــا و  کولی هــا، ســا بیشــتر بــه چشــم می آیــد. می توانیــد در محلــه ی 
کــه خیلــی عالــی  کــودک هشــت ســاله  آوازخوان هــای بســیاری را ببینیــد. از دیــدن یــک 
یــا شــنیدن صــدای رســا و زیبــای یــک پیــرزن هشــتاد ســاله تعجــب  گیتــار می نــوازد 
گارســیا  کامــال ً طبیعی ســت. گرانــادا را شــهر فدریکــو  کرومونته ایــن مســئله  نکنیــد، در ســا
لــورکا، شــاعر و نویســنده اســپانیایی هــم می داننــد. لــورکا در همیــن شــهر بــه دنیــا آمــده 
بــود و بعــد از ســی و هشــت ســال بــه دســت پارتیزان هــای ملــی در جنــگ داخلــی اســپانیا 
گرفتــه و در  کولی هایــش بســیار الهــام  گرانــادا و  کشــته شــد. لــورکا از  و در اطــراف زادگاهــش 
گرانــادا هــر چیــزی را بــه نــام  کولــی را داده انــد. حتــی امــروز هــم در  واقــع بــه او لقــب شــاعر 
لــورکا ثبــت می کننــد و محبوبیــت بســیاری دارد. یکــی از مهم تریــن جشــنواره های ادبــی 
گارســــیا لورکا، به - کــــه جــــایزه ی آن به نــام  گراناداســــت  جهــــان نیــــز جشــــنواره ی شــــعر 

شهر  گرانادا 
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کــه بــه ســرکردگی ناپلئــون بــه اســپانیا  گداهــا. فرانســوی ها   بودنــد بــه امــان دزدهــا و 
باعــث  بــه عنــوان ســربازخانه اســتفاده می کردنــد و  از این جــا  کشــیده بودنــد،  لشــکر 
مکان هــای  پرطرفدارتریــن  از  یکــی  کــه  الحمــرا  شــود.  منفجــر  آن  از  بخشــی  شــدند 
گردشــگری اسپانیاســت، بــه همــراه بــاغ  خنرالیفــه و آلبایســین در ســال ١٩٨٤ بــه عنــوان 

یکــی از میــراث جهانــی یونســکو معرفــی شــد. 

- خنرالیفه 
کــه محلــی بــرای اســتراحت شــاهان مســلمان  خنرالیفــه، نــام باغــی اســت اطــراف الحمــرا 
گرانــادا بــوده اســت. ایــن بــاغ ترکیــب زیبایــی  اســت از مســیرهای پیــاده روی، گل خانــه، 
گل هــای شــاداب  کشــیده و  چندیــن حــوض و چشــمه و صــد البتــه درختــان ســر بــه فلــک 
ــام  ــن خت ــبز، حس ــاغ سرس ــن ب ــردش در ای ــد. گ ــرش را بکنی ــه فک ک ــزی  ــر چی ــه ه و خالص

خوبــی بــرای بازدیــد از الحمراســت. 

- آلبایسین 
گنجینه هــای شــهر  ــادا، از مشــهورترین  گران آلبایســین، ناحیــه ی مسلمان نشــین قدیــم 
کــه نشــانه ی مســکونی بــودن ایــن  اســت. این جــا اشــیایی باســتانی بــه دســت آمــده 
گرانــادا بــه شــمار  کــز باســتانی  ناحیــه از دوران باســتان اســت. آلبایســین، یکــی از مرا
کــه بــر تپــه ی مقابــل الحمــرا واقــع شــده،  مــی رود و بســیار وســیع اســت. ایــن منطقــه 

چشــم انداز زیبایــی بــه آن دارد. 

- کلیسای جامع 
کردنــد، امــا تــا قــرن  گرانــادا را در ســال ١٥٢١ شــروع  کلیســای جامــع  کاتــدرال یــا  ســاختن 
کارلــوس پنجــم،  کار را بــه پایــان برســانند. در زمــان حکومــت  هیجدهــم نتوانســتند ایــن 
گرانــادا ســاخته شــدند، بــه طــوری  امپراتــوری مقــدس رم، بنا هــای بی شــماری در شــهر 
کاخ مســیحی الحمــرا، دانشــگاه و دیــوان عالــی  کاتــدرال بــه طــور هم زمــان بــه صــورت  کــه 
ــرداری  ــدو الگوب ــع تول ــای جام کلیس ــع، از روی  ــای جام کلیس ــاختمان  ــد. س ــور درآم کش
کــه  گرچــه هنگامــی  کــه اوایــل قــرن شــانزدهم رواج داشــت. ا گوتیــک  شــده، طرحــی 
کار در ســال ١٥٢٩ بــه دیگوســیلوئه  کار برکنــار شــد و ادامــه ی  کلیســا، از  گاس، معمــار  ا
ح را تغییــر داد و بــه ســبک رنســانس روی آورد. بازســازی ســردر اصلــی  گــذار شــد، او طــر وا
گرفــت. در ســال  کلیســا در ســال ١٦٦٤ توســط آلونســوکانو بــه شــیوه ی بــاروک انجــام 
ــدرال را اضافــه  کات ــادا خیمــه ی  ــادو ایســکیردو و بعدهــا خوســه ب ١٧٠٦ فرانسیســکو اورت
کاتولیــک را در خــود جــای  کوچــک اصلــی، پیکره هایــی از پادشــاهان  کردنــد. کلیســای 

داده اســت. 

کوچک پادشاهی  - کلیسای 
گرانــادا را بــر جــای مســجد بزرگــی ســاخته اند و شــاهان  کوچــک پادشــاهی  کلیســای 
کاتولیــک اســپانیا در آن دفــن شــده اند. ســاخت ایــن مــکان، از ســال ١٥٠٥ میــالدی آغــاز 
ــای  کلیس ــانس و  ــبک رنس ــه س ــای آن ب ــک، گنبده گوتی ــبک  ــه س ــا ب کلیس ــن  ــد. تزیی ش
گرانــادا ســاخته  کروس بــا الهــام از هنــر ســده های هفدهــم و هیجدهــم  کوچــک ســانتا

شــده اســت. 

کرومونته  - سا
کولی هایــی  کرومونته، بــر روی تپــه ی بالپاراســیو قــرار دارد و بــه خاطــر وجــود  محلــه ی ســا
کــه پــس از فتــح شــهر در آن مســتقر شــدند، معــروف شــده. اینجــا بــه چشــم اندازهای 

گراناداســت.  گردشــگری  زیبایــش، یکــی از مهم تریــن جاذبه هــای 
کــه در قــرن هفدهــم بــه وســیله ی  گرفتــه  کرومونته قــرار  بــر فــراز ایــن تپــه، صومعــه ی ســا
کاســترو- بــه منظــور محافظــت از انجیل نویســان بائتیــکا  گرانــادا -پــدرو ده  اســقف اعظــم 

کار آنــان ســاخته شــده اســت.  و نظــارت بــر 

-حمام عربی 
ــب  ــتی از اوج ــر توریس ــرای ه ــا، ب ــی از آن ه ــه یک ــن ب ــه رفت ک ــی دارد  ــام عرب ــادا دو حم گران
واجبــات اســت. هــر دوی ایــن حمام هــا یــک جــور ســرویس ارائــه می کننــد: یــک ســاعت 
و چهــل و پنــج دقیقــه حمــام و ١٥ دقیقــه ماســاژ بــا روغــن معطــر. ســرویس هــر دو را هــم 
گــر حســاس نباشــید، آن جــا هــم لبــاس زیــر مختصــری بــرای  کــرد. ا بایــد از قبــل رزرو 

کرده انــد.  کرایــه می دهنــد و هــم حولــه فراهــم  پوشــیدن 
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برترین شعر آن سال اهدا خواهد شد.
گرانــادا اتفــاق می افتــد،  کــه هــر ســال در  یکــی دیگــر از جشــنواره های فرهنگــی مشــهوری 
بــه فیلم هــای  کــه هــر دوره، توجــه خوبــی هــم  جشــنواره ی بین المللــی فیلــم اســت 

ایرانــی دارد و فیلمســازانی از سرتاســر دنیــا در آن شــرکت می کننــد.
ج شــوید، احســاس می کنیــد  کــه هــر روزی بخواهیــد از آن خــار گرانــادا شــهری اســت 
کثــر مســافران ایــن شــهر قبــل از رســیدن بــه  کافــی نبــوده. تقریبــًا ا مــدت زمــان اقامت تــان 
کــه دو ســه روزه می تــوان  کوچــک رو بــه رو خواهنــد شــد  گرانــادا فکــر می کننــد بــا شــهری 
گرانــادا، خانه هایــی بــا دیوارهــای اخرایــی  گشــت؛ ولــی غــروب جادویــی  همــه جــای آن را 
کــردن  کــم و صــدای رقــص و آوازهــا، تــرک  و آبــی، کوچه هــای ســنگ فرش بــا شــیب های 

شــهر را ســخت می کنــد. 

تاریخچه
گراناداســت و در ناحیــه ی آندلــوس واقــع شــده اســت. ایــن شــهر بــر  گرانــادا، مرکــز اســتان 
کوهپایه هــای ســیرانبادا، در نقطــه تالقــی ســه رودخانــه ی بیــرو، داروو و خنیــل قــرار  روی 
گرانــادا تــا ســاحل  کــردن فاصلــه ی  گرفتــه و ٧٣٨ متــر از ســطح دریــا مرتفع تــر اســت. طــی 

گرمســیری مدیترانــه، تنهــا یــک ســاعت طــول می کشــد. 
کاخ الحمــرا، اثــری از  گارســیا لــورکا، نزدیک تریــن فــرودگاه شــهر اســت و  فــرودگاه فدریکــو 
کاخ، یکــی از معروف تریــن  گرفتــه اســت. ایــن  دوره ی مودخای هــا هــم در ایــن شــهر قــرار 
ــی و  ــهرهای فرهنگ ــان ش ــادا در می گران ــه  ک ــده  ــث ش ــت و باع ــالم اس ــی اس ــراث تاریخ می
ــم  ــادا ه گران ــگاه  ــر دانش ــه خاط ــادا، ب ــد.  گران ــته باش ــادی داش ــداران زی ــگری، طرف گردش
کومپوســتال از  گو  گرانــادا، ســاالمانکا و ســانتیا معــروف اســت. می گوینــد ســه دانشــگاه 

بهتریــن دانشــگاه های اســپانیا بــه شــمار می رونــد.

وسایل نقلیه
کــه حوالــی  گرانــادا را می شــود بــا پــای پیــاده دیــد، بــه شــرطی  خیلــی از جاهــای دیدنــی 
گرانــادا خطــوط اتوبــوس هــم دارد و مسیرهایشــان را می توانیــد  مرکــز شــهر باشــید. البتــه 
کســی را بیشــتر می توانیــد دور و بــر میــدان  گردشــگری بگیریــد. تا در بروشــوری از اداره ی 
گــر مســیرتان داخــل شــهر باشــد، کرایه هــا آن قدرهــا هــم بــاال نیســتند. کنیــد و ا نوئــوا پیــدا 

خرید
کالســیک بــا لعاب کاری هــای ســبز  گلدان هــای  در ســرامیکافابره ی بــازار پســکادریا، ســراغ 
گوش ماهــی  ــا چــوب و  گرانادایــی را بگیریــد. تاراســئا نوعــی هنــر تزییــن ب و آبــی و ســفید 
گاهــی از صــدف و  کــه روی جعبه هــا، میزهــا، لــوازم شــطرنج و... پیــاده می کننــد و  اســت 
نقــره هــم در آن اســتفاده می نماینــد. ابــزار و ظــروف برنجــی و مســی، چرمینــه، ســبدبافی 

گرانــادا هســتند.  و منســوجات از دیگــر هنرهــای دســتی 

آب و هوا
ــاال مــی رود،  مثــل همــه ی شــهرهای جنــوب اســپانیا، دمــای هــوا در تابســتان خیلــی ب
کــم می بــارد و پاییــز  گرانــادا بــاران بســیار  کردنــش آســان نیســت. در  کــه تحمــل  آنقــدری 

و بهــار، اوقــات دلپذیــری بــرای بازدیــد از ایــن شــهرند.

گرانادا گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
- الحمرا 

از  یکــی  و  افریقــا  شــمال  معمــاری  نمونه هــای  شــاخص ترین  از  یکــی  الحمــرا  کاخ 
کــه  گانــه دارد  مشــهورترین بناهــای اســالمی جهــان اســت. ایــن بنــا چنــد بخــش جدا
کــه بــه عربــی قلعه الحمــرا  کــدام در دوره هــای مختلفــی ســاخته شــده اند. الحمــرا  هــر 
یــا قلعــه ی قرمــز نامیــده می شــود، در ابتــدا دژی بــود مربــوط بــه قــرن نهــم میــالدی. در 
کــه بــه  کردنــد  کاخ- قلعــه ای بــدل  ســده های ســیزدهم و چهاردهــم امیــران نصــر آن را بــه 
کوچــک می مانســت. از آن بناهــا امــروز فقــط ویرانه هایــی باقــی مانــده. قصــر  یــک شــهر 
باشــکوه نازاریــه در اواخــر قــرن چهــارم و دوران حکومــت مســلمانان ســاخته شــد. بعــد از 
کارلــوس اول،  کردنــد  کلیســایی بنــا  چیرگــی مســیحیان بــر شــهر، بــه جــای مســجد الحمــرا 
ــا بــرای  کردنــد ت گوشــه از قصــر نازاریــه را خــراب  نــوه ی ایزابــل و فردینانــد دوم، داد یــک 
گذاشــته- یــک قصــر بــزرگ رنسانســی جــا بــاز شــود. از قــرن هجدهــم بــه بعــد، الحمــرا را 
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Kusadasi شهر والنسیا
از  بعــد  کشــور  ایــن  بالنســیا، ســومین شــهر مهــم  قــول اســپانیایی ها  بــه  یــا  والنســیا، 
ــز  ــیا نی ــتان والنس ــز اس ــه مرک ک ــا  ــی و زیب ــرافی، قدیم ــهری اش ــت؛ ش ــد و بارسلوناس مادری
بــه شــمار مــی رود. والنســیا خیلــی بــه دریــا نزدیــک اســت و همیــن قضیــه محبوبیتــش را 
ــه  ــا چهــار ســاعت ب ــد حــدود ســه ت ــا بارســلونا و مادری ــرده؛ ب ک ــر  در تابســتان ها چنــد براب
کــدام از ایــن شــهرهای  گــر مســافر هــر  وســیله ی قطــار و اتوبــوس فاصلــه دارد و بــد نیســت ا

اســپانیا بودیــد، بــه والنســیا نیــز ســری بزنیــد.
گــرم و مرطــوب  بــا این کــه آب و هــوای والنســیا، مدیترانــه ای اســت، ولــی تابســتان هایش 
اســت و بــه همیــن دلیــل اهالــی شــهر در ایــن وقــت ســال بــه ســمت شــمال اســپانیا 
ســفر می کننــد و شــهر خلــوت  می شــود. زمســتان ها معمــواًل هــوا خیلــی ســرد نیســت 
کــه بهتریــن فصــل ســفر بــه  ــا پنــج درجــه ی ســانتی گراد می رســد. هرچنــد  و بــه نــدرت ت
گــرم مناســب شــنا؛ و پیــاده روی  والنســیا بهــار اســت؛ درختــان پــر شــکوفه اند و آب هــای 
ــا مــاه ژوئــن را  کــه اواخــر مــاه آوریــل ت کســی را وسوســه می کنــد  در شــب های خنــک هــر 

کنــد. بــرای ســفر بــه والنســیا انتخــاب 
ــز شــهر  ــا مرک کیلومتــر ب ــه  کــه ن کنیــد، فــرودگاه والنســیا  ــه والنســیا ســفر  ــا هواپیمــا ب ــر ب گ ا
فاصلــه دارد، اولیــن میزبــان شــما بــه ایــن شــهر خواهــد بــود. بــرای رســیدن بــه مرکــز شــهر، 
یعنــی ایســتگاه توریــا، بــا اتوبــوس حــدود چهــل دقیقــه زمــان نیــاز داریــد و اتوبوس هــا هــم 
ــت  ــز بیس ــرو نی ــی و مت کس ــا تا ــیر ب ــن مس ــد. همی ــت می کنن ــار حرک ــاعت یک ب ــم س ــر نی ه
گران تریــن وســیله و متــرو ارزان تریــن  کســی  کــه تا دقیقــه طــول می کشــد بــا ایــن تفــاوت 

وســیله بــرای پیمــودن فــرودگاه تــا مرکــز شــهر اســت.
کشــتی و اتوبــوس،  گــر ســفر هوایــی را بــرای رفتــن بــه والنســیا انتخــاب نکردیــد، عــالوه بــر  ا
ــپانیا  ــر اس ــهرهای دیگ ــه از ش ک ــت  ــی اس ــا قطارهای ــفر ب ــر، س کم هزینه ت ــت و  ــک راه راح ی
بــه والنســیا می رونــد. راه آهــن اســپانیا هــم از والنســیا می گــذرد و هــم از دیگــر شــهرهای 
کــه  گــر بخواهیــد هزینه هــا را تــا حــد ممکــن پاییــن بیاوریــد، حواســتان باشــد  بــزرگ. ا
بلیت هــای ارزان قطــار بــه ســرعت بــه فــروش می رونــد و بهتــر اســت از چنــد روز زودتــر 

کنیــد.  ــرای ایــن بلیت هــا اقــدام  ب
متــروی والنســیا بــا پنــج خــط در تمــام نقــاط شــهر ایســتگاه دارد و هزینــه اش هــم ارزان 
ــرای همیــن بیــن محلی هــا وســیله ی حمــل و نقــل پرطرفداری ســت؛  تمــام می شــود، ب
کننــد.  کــه توریســت ها ترجیــح می دهنــد مرکــز شــهر را پیــاده یــا بــا دوچرخــه طــی  هرچنــد 
کرایــه ای بــا بیــش-  یکــی از سیســتم های خــوب رفــت و آمــد در والنســیا، دوچرخه هــای 

بــه  نــام دارد  کــه والنســیبی  ایــن سیســتم  از صــد ایســتگاه در ســطح شــهر هســتند. 
هــر ســاعت، در مســیرهای  بــرای  یــورو  یــک  پرداخــت  ازای  در  اجــازه می دهــد  شــما 
هــر  بــه  را  دوچرخــه  هــم  بعــد  و  برویــد  طــرف  آن  و  طــرف  ایــن  دوچرخــه  مخصــوص 
ــرای  ــا ب ــود تحویــل دهیــد و ی ــان ب ــه نزدیــک مقصدت ک ــدام از ایســتگاه های والنســیبی  ک
ــواری در  ــد دوچرخه س ــوش نکنی ــد. فرام کنی ــد  ــه اش را تمدی کرای ــتری  ــان بیش ــدت زم م
 The Barri ،گــر هــم قصــد داریــد پیاده روهــا ممنــوع اســت و جریمــه دارد. از طرفــی ا
کــه بخــش قدیمــی شــهر اســت، بــا دوچرخــه بگردیــد، مطمئــن باشــید  del Carmeرا 
کافــی ماهــر هســتید، خیابان هــای باریــک و ســنگ فرش  کار بــه انــدازه ی  کــه در ایــن 
ــه طبــق مــد همیشــگی اســپانیا بیــرون از  ک کافه هــا و رســتوران هایی  ــا  بخــش قدیمــی ب
کافه شــان میــز و صندلــی چیده انــد، جــای مناســبی بــرای ناشــی گری نیســت. محلــه ی 
The Barrion del Carmenشــب ها هــم حــال و هــوای پــر ســر و صدایــش را حفــظ می کنــد 

کــه همــه ی مســافران والنســیا ســری بــه آن می زننــد.  و از جاهایی ســت 
گذشــته از میــان شــهر والنســیا می گذشــته، ایــن روزهــا رودی خشــک  ــه در  ک ــا  رود توری
کــه در امتــداد رودخانــه  کــه حوالــی آن پــارک عظیمــی ســاخته اند. ایــن پــارک  اســت 
ســال،  روزهــای  تمــام  در  اســت.  شــهر  اهالــی  و  توریســت ها  پاتــوق  شــده،  کشــیده 
کنــار دریاچــه و ســر زدن بــه رســتوران های رنگارنــگ اطــراف توریــا،  دوچرخه ســواری 
خوش گذرانــی راحــت و بــی دردســری اســت. پــارک توریــا از تمــام محله هــای بخــش 

قدیمــی والنســیا می گــذرد تــا بــه شــهر علــم و هنــر برســد.
ــا پــروژه ی معمــاری  گذشــته دارد، امــروز ب کــه از  ــر تمــام جذابیت هایــی  والنســیا عــالوه ب
طراحــان  افتــاده.  زبان هــا  ســر  حســابی  گرفتــه،  نــام  هنــر  و  علــم  شــهر  کــه  عظیمــی 
کــه از مشــهورترین معمــاران دنیــا هســتند، از تمــام امکانــات  فضاهــای عمومــی والنســیا 
کرده انــد تــا والنســیای زیبــای امــروزی را بســازند. شــهر  طبیعــی و قدیمــی شــهر اســتفاده 
کــه درســت  علــم و هنــر، واقعــًا شــهری تمــام عیــار در دل والنسیاســت؛ شــهر علــم و هنــر 
گذشــته می ریختــه، از ایــن بخش هــا  ــا در  کــه رود خشــک توری گرفتــه  همان جایــی قــرار 
بزرگ تریــن  کــه  کواریــوم  آ تونــل  آی مکــس،  ســینمای  علــم،  مــوزه ی  شــده:  تشــکیل 
کــه طراحــی تــو در  کواریــوم اروپاســت و مــوزه ی هنــر و فضــای خارجــی ســاختمان ها  آ
گو ســالتراوا، طــراح و ســازنده ی ایــن مجموعــه و  تــو و منحصــر بــه فــردی دارد. ســانتیا
کــه شــهر علــم و هنــر، ســمبل اســپانیای  یکــی از بزرگ تریــن معمــاران جهــان، اعتقــاد دارد 

مــدرن اســت. 

شهر والنسیا
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گــر حوالــی همیــن شــهر علــم و هنــر یــا بخــش قدیمــی شــهر ســکونت داشــته باشــید،  ا
کــه بخواهیــد بــه شــما  مشــکلی بــرای حمــل و نقــل نخواهیــد داشــت. تقریبــًا هــر چیــزی 
ــیله ی  ــوار وس ــی را س کوتاه ــیرهای  ــوید مس ــور ش ــاید مجب ــت ش ــت و در نهای ــک اس نزدی
ــی  ــیری را ط ــد مس ــد و بای ــا دور افتاده ای ــن ماجراه ــام ای ــی از تم ــا زمان ــوید. تنه ــه ش نقلی

ــید.  ــرده باش ک ــت  ــا اقام ــاره ی دری کن ــای  ــه در هتل ه ک ــد  کنی
گرفته انــد و عــالوه بــر فروشــگاه های بزرگــی  بازارهــای والنســیا در میــدان پاتریــارکا قــرار 
پیــدا  این جــا  می توانیــد  نیــز  محلــی  بازارچــه ی  یــک  جهــان،  ح  مطــر برندهــای  از 
و  بارهــا  بهتریــن  نزدیکــی  همیــن  در  هــم   Del Carmen The barrion کنید.محلــه ی 
رســتوران های والنســیا را دارد و می تــوان بهتریــن بشــقاب پائــالی محلــی را این جــا پیــدا 
کــه مــواد اصلــی آن از برنــج ســاده و یــا برنج هــای  کــرد؛ پائــال غذایــی اســپانیایی اســت 
گوشــت و غــذای دریایــی ســرو می شــود.  کــه همراهــش انــواع  طعــم دار تشــکیل شــده 
تقریبــًا بــه انــدازه ی تمــام رســتوران های موجــود در والنســیا، روش پخــت بــرای پائــال 
هســت ولــی تــا امتحــان نکنیــد، متوجــه نمی شــوید دقیقــًا بــا چــه چیــزی طــرف هســتید. 
 Eugenia Vines متــروی راحتــی ســوار  بــه  برویــد،  دریــا  بــه  بخواهیــد  کــه  هــم  وقتــی 
کــه در شــمال  می شــوید و در ســاحل مالواروســا پیــاده خواهیــد شــد. ســاحل مالواروســا 
واقــع شــده، از بقیــه ی ســواحل شــهر معروف تــر اســت و همــه ی بازی هــای آبــی مثــل 
قایق ســواری، جــت اســکی، غواصــی، شــنا و حتــی والیبــال ســاحلی هــم در آن برگــزار 

می شــود. 
کنیــد، قبــل از تــرک خانه تــان  کــه اواســط مــاه مــارس بــه والنســیا ســفر  گــر برنامــه داریــد  ا
از رزرو قطعــی هتــل در والنســیا مطمئــن شــوید. ایــن وقــت ســال بیشــترین تعــداد مســافر 
ــکل  ــه مش ــان ب ــل موردنظرت ــی در هت ــای خال ــرای ج ــاید ب ــوند و ش ــهر می ش ــن ش وارد ای
کافه هــا شــلوغ می شــوند  کنیــد. از دوازده مــارس در والنســیا، رســتوران ها و  برخــورد 
گذشــته جشــنی بــرای  و شــهر آمــاده ی جشــن می شــود. جشــنواره ی الس فــاالس در 
ســنت جوزف، قدیــس حامــی نجــاران، بــوده و آن هــا در ایــن روز، الوارهــا و تکه هــای 
چــوب را جلــوی در مغازه هایشــان آتــش می زده انــد. امــروزه نیــز آتــش ســمبل اصلــی 
ایــن جشــن اســت و روز نوزدهــم مــارس برگــزارش می کننــد، ولــی تمامــی جشــن های 
دوازدهــم  همــان  از  کارناوال هــا  و  نمایشــی  برنامه هــای  و  کنســرت ها  الس فــاالس، 

برپاســت.

ــن  ــت روی زمی ــه ای از بهش ــوید و تک ــهر دور ش ــی از ش ــد؟ کم ــیا داری ــاد در والنس ــت زی وق
کیلومتــری شــمال شــهر واقــع شــده و  را ببینیــد. منطقــه ی هــات اســپرینگ در نــود 
بــرای چشــم اندازهای شــگفت انگیز طبیعــی، چشــمه های آب معدنــی، کوه هــای آبــی 
بهــار  یــا  اســپرینگ  اســت. داســتان هــات  زیبایــش مشــهور  کســتری و دره هــای  و خا
کــه هــر ســال بهــار همــراه شــاه بــه ایــن منطقــه  داغ بــه زنــان شــاه مودخــار برمی گــردد 
کــه محلی هــا اعتقــاد داشــتند آب هــای این جــا زنــان را جــوان می کنــد.  می آمدنــد، چــرا 
امــروز هــات اســپرینگ بــه خاطــر ماجراجویــی در آب و هــوای همیشــه بهــار ایــن منطقــه 
کوهســتان، یــک ییــالق جــذاب بــرای خــود  کوچــک داخــل  و اســتراحت در غارهــای 

اسپانیایی هاســت. 

تاریخچه
ــز اســتان والنســیای اســپانیا هــم  کــه مرک والنســیا شــهر قدیمــی، کوچــک و زیبایی ســت 
بــه شــمار مــی رود. ایــن شــهر، از نظــر جمعیــت و اهمیــت، ســومین شــهر مهــم اســپانیا و 
کرانــه ی رودخانــه ی توریــا و در پنــج  پانزدهمیــن شــهر اتحادیــه ی اروپاســت.  والنســیا بــر 
کیلومتــری دریــای مدیترانــه واقــع شــده و مرکــز یکــی از راه آهن هــای اســپانیای شــرقی 
هــم هســت. خانه هــای ســفید پــرآوازه ی والنســیا، یــادگار دوران حکومــت مســلمانان بــر 

ایــن شــهرند و دانشــگاه آن نیــز بلنــد آوازه اســت.

وسایل نقلیه
در والنســیا راحــت می شــود بــا اتوبــوس، ترامــوا و یــا متــرو بــه همه جــای شــهر رفــت. 
اتوبوس هــای خــط EMT بیشــتر در محــدوده ی مرکــز شــهر رفــت و آمــد می کننــد و بــرای 
رفتــن بــه نواحــی دور از مرکــز، خطــوط متــرو مناســب ترند. بلیت هــای اتوبــوس و متــرو را 

می شــود در دکه هــای سیگارفروشــی خریــد. 
گــردش در شــهر، دوچرخه سواری ســت. از  یکــی از راه هــای محبــوب توریســت ها بــرای 
ســال ٢٠١٠ بــه ایــن طــرف، بیــش از ١٠٠ مرکــز اجــاره ی دوچرخــه در سرتاســر شــهر بــه راه 
ــا پرداخــت حــدود پانزده هــزار  ــز، ب ک کــه اسمشــان والن بیســی اســت. در ایــن مرا افتــاده 
تومــان، بــه مــدت یــک هفتــه به طــور نامحــدود حــق اســتفاده از دوچرخــه را داریــد؛ 
بپوشــید.  بــراق  رنــگ  بــا  لباســی  و  کنیــد  اســتفاده  چــراغ  از  شــب ها  کــه  کافی اســت 

کاله ایمنــی هــم بــد نیســت. اســتفاده از 
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خرید
کــه از دهــه ی ١٩٢٠ باقــی مانــده، ســری  می گوینــد تــا وقتــی بــه بــازار مرکــزی والنســیا 
کــه والنســیا را ندیده ایــد. مــرکادو ســنترال یــا بــازار مرکــزی، قلــب  نزنیــد، بــه ایــن می مانــد 
ــان  ــا جــان آدمیــزاد در آن پیــدا می شــود. فقــط تماشــای زن غ ت شــهر اســت و از شــیر مــر
ــد و  ــا بزنی ــه آن ج ــری ب ــه س ک ــت  ــد، کافی س ــد می آین ــرای خری ــه ب ک ــیایی  ــه دار والنس خان

کنیــد.  غرفه هــای رنگارنگــش را تماشــا 
کلیســای جامــع( بــازاری در هــوای آزاد  صبح هــای یک شــنبه در میــدان ردونــا )نزدیــک 
ــز و نقــره،  ــا فل ــا می شــود. صنایــع دســتی والنســیا نظیــر ســرامیک، کارهــای دســتی ب برپ
از  بعضــی  می شــود.  فروختــه  آن جــا  در  گوش ماهــی  و  صــدف  تزئینــات  و  کاری  مینــا
گــر  فروشــندگان صنایــع دســتی ســایر شــهرهای اســپانیا را هــم بــرای فــروش می آورنــد. ا

کشــی هــم نگاهــی بیندازیــد.  خوش شــانس باشــید می توانیــد بــه جنس هــای مرا
گــر بخواهیــد فقــط  گلدان هــای ســفال و ســرامیک اش معــروف اســت. ا والنســیا بــه خاطــر 
کنیــد؛ می توانیــد در مغازه هــای  یــک یــادگاری از ســفر بــه آن جــا بــرای خودتــان تهیــه 
را  بی نظیــرش  ســفالینه های  از  یکــی  و  بزنیــد  گشــتی  ردونــا  میــدان  سوقاتی فروشــی 
همــان  خــاص  کــه  دارد  هــم  خوش مــزه ای  پنیــر  و  ژامبــون  والنســیا  کنیــد.  انتخــاب 
ــنتی  ــای س ــا؛ لباس ه ــر از این ه ــوند. غی ــدا می ش ــم پی ــا ه ــتر مغازه ه ــد و در بیش ناحیه ان
کــه هزینــه ی بســیار بــاالی آن هــا مســئله ای نباشــد،  ناحیــه ی والنســیا بــرای خانم هایــی 

کل اســپانیا پیــدا نمی شــود. کــه نظیــرش در  سوغاتی ســت 

آب و هوا
گرمــای تابســتان هایش بیشــتر از  والنســیا آب و هــوای مدیترانــه ای دارد، امــا مختصــری 

کــه آدم از ایــن مــدل آب و هــوا انتظــار دارد.  حــدی اســت 
در مــاه ژانویــه )بهمــن(، هــوا از همیشــه ســردتر می شــود؛ دمــای هــوا، روزهــا معمــواًل 
گرم تریــن  درجــه.   ١٢ تــا   ٢ بیــن  شــب  ها  و  اســت  ســانتی گراد  درجــه ی   ١٨ تــا   ١٠ بیــن 
ــید،  ــیا باش ــتان در والنس ــر یــک روز نیمــه ی تابس گ گوســت )مــرداد( اســت. ا ــال آ ــاه س م
دمــای هــوا بیــن ٢٨ تــا ٣٤ درجــه ی ســانتی گراد اســت و شــب ها بیشــتر از ٢٣ درجــه. 
گــرم و  کت و  گوســت بیشــتر اهالــی والنســیا بــه تعطیــالت می رونــد و شــهر ســا در مــاه آ
شــلوغ  شــهر  کتبــر،  ا و  ســپتامبر  ماه هــای  و  پاییــز  فصــل  در  عــوض،  در  شرجی ســت. 
کــردن.  گرفتــن و پیک نیــک برپــا  می شــود و ســاحل جــان می دهــد بــرای حمــام آفتــاب 
کــه بــدون شــک، فصــل والنســیا بهــار اســت: بــا جشــن فــاالس، شــروع بهــار  هــر چنــد 
گل می نشــینند و  گرامــی داشــته می شــود، مشــتریان رســتوران ها تــوی تراس هــای پــر 

شــور زندگــی در خیابان هــای شــهر جــاری می شــود. 

گردشگری والنسیا جاذبه های تفریحی و 
- شهر علم و هنر

خــود اســپانیایی ها صدایــش می کننــد ســیوتات ده لــس آرتــس ایلــس سِینســِیس؛ امــا 
یــک ســاختمان  زبــان خودمــان می شــود شــهر علــم و هنــر. این جــا،  بــه  ترجمــه اش 
کــه روی بســتر رودخانــه ی توریــا ســاخته اند و داخلــش، هــم  بــزرگ و چشــم گیر اســت 
یــک مــوزه ی علــم دارد، هــم یــک رصدخانــه، هــم یــک ســینمای آی مکــس و هــم یــک 
کواریــوم. تــازه در آینــده قــرار اســت یــک مــوزه ی هنــر هــم آن جــا راه بیفتــد. شــهر علــم و - آ
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گو  ــه شــهرت دارد: کاری از ســانتیا ک ــه خاطــر معمــاری بی نظیــرش اســت  هنــر، بیشــتر ب

ــراوا.  کاالت

- موزه ی تاریخ والنسیا
بیــش از دو هــزار ســال از تاریــخ شــهر والنســیا، در ایــن مــوزه بــه نمایــش درآمــده اســت. 
گــر زبــان  کــه حتــی ا فیلم هــای زیــادی هــم در ایــن مــوزه بــرای نمایــش موجــود اســت 

اســپانیایی تان آن قدرهــا خــوب نباشــد هــم از آن هــا لــذت خواهیــد بــرد. 

- موزه ی هنرهای زیبا
کوئــز، موریلیــو و ریبیلتــا، یکــی از بهتریــن مجموعه هــای هنــری  گویــا، وال کارهایــی از  بــا 

اســپانیا در ایــن مــوزه نگــه داری می شــود. 

- موسسه ی هنرهای مدرن والنسیا
تلفظــش  ای بــام  اســپانیایی ها  و خــود   IVAM ایــن موسســه می شــود اســم  مخفــف 
می کننــد؛ هــم مجموعــه ی خوبــی از هنــر قــرن بیســتم اســپانیا دارد و هــم نمایشــگاه های 

ــد.  ــزار می کنن ــی در آن برگ ــی خوب موقت

- کلیسای جامع
کوچکــی از تاریــخ معمــاری شــهر می مانــد؛ بخشــی از آن بــه ســبک رمانســک  کــت  بــه ما
گوتیــک؛ یــک جاهایــی بــاروک و مختصری هــم رنســانس. در مجموعه ی  اســت، بخشــی 
کلیســای جــام مقــدس.  کوچکــی وجــود دارد بــه نــام  کلیســای جامــع والنســیا، کلیســای 
کــه می گوینــد همــان جــام مقــدس  کلیســا، جامــی وجــود دارد  در ورودی اصلــی ایــن 

کــه مســیح و حواریــون اش در شــام آخــر از آن نوشــیده اند.  گمشــده ای اســت 

گواس - کاخ دل مارکز دوس آ
کــه بگذریــم، مــوزه ی ملــی ســرامیک هــم این جــا  از ســاختمان زیبــا و تزئینــات ظریفــش 
کــرده. یکــی از بزرگ تریــن و متنوع تریــن مجموعه هــای ســرامیک اســپانیا در  را دیدنی تــر 

گذاشــته شــده اند. ایــن مــوزه بــه نمایــش 

- پارک ها
پــارک توریــا بــا زمین هــای بــازی، فضــای ســبز، مســیرهای دوچرخه ســواری و پیــاده روی 
گالیــور  را بــر بســتر ســابق رودخانــه ی توریــا ســاخته اند. یــک مجســمه ی عظیم الجثــه از 
کنــارش ادای اهالــی لیلیپــوت  کــه بچه هــا دوســت دارنــد  هــم در ایــن پــارک ســاخته اند 

را دربیاورنــد. 
کــه هــم یــک مــوزه ی علــوم  پــارک رئــال، از دیگــر جاهــای مناســب قــدم زدن اســت 

کوچــک.  بــاغ وحــش  یــک  طبیعــی دارد و هــم 
گیاهشناســی والنســیا بــه  کــه در ســال ١٨٠٢ ســاخته شــده، اولیــن پــارک  پــارک بوتانیکــو 
کشــیده دارد و هــم  شــمار مــی رود و هــم نمونه هــای زیبایــی از درختــان ســر بــه فلــک 

ــردن پیک نیــک اســت.  ک ــزار  ــرای برگ جــای آرامــی ب

- سواحل
از  یکــی  بــه  را  والنســیا  و خورشــید همیشــگی، ســواحل  آبــی  دریــای  ســواحل شــنی، 
ایــن شــهر  کــه توریســت های  کــرده اســت؛ طــوری  بــدل  نقــاط زمیــن  خواســتی ترین 

بکننــد.  دل  آن جــا  از  راحتــی  بــه  نمی تواننــد 
کــه دور و بــرش  ســاحل مالواروســا در شــرق مرکــز شــهر، مهم تریــن ســاحل والنسیاســت 

کافــه و امکانــات ســرگرمی دارد.  کلــی رســتوران و  هــم 
کیلومتری جنوب والنسیا، پشت یک جنگل صنوبر واقع شده. ساحل سالر در ده 
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Canary جزایر قناری
ــه خاطــر  ــوس اطلــس تشــکیل شــده و ب ــره در اقیان ــر قنــاری از مجمــوع هفــت جزی جزای

کــش سال هاســت ادعــای مالکیــت آن را دارد؛ امــا جزایــر  نزدیکــی جغرافیایــی، کشــور مرا
ک اسپانیاســت و مــردم آن ملیــت اســپانیایی دارنــد. قنــاری بخشــی از خــا

بیــن ایــن هفــت جزیــره، دو تــای آن هــا از بقیــه مهم ترنــد: جزیــره ی تنه ریــف و جزیــره ی 
کانــاری واقــع  گــرن  کــه در  گرن کانــاری. پایتخــت جزایــر قنــاری، شــهر الس پالمــاس اســت 
ــف هــم از هفــت  ــره ی تنه ری گردشــگران اســت. جزی شــده و شــهر پرطرفــداری در میــان 
ــرقی ترین  کروز در ش ــانتا ــهر آن، س ــن ش ــن و بزرگ تری ــه مهم تری ک ــده  ــکیل ش ــهر تش ــا ش ت

قســمت جزیــره اســت. 
آب و هــوای جزایــر قنــاری تقریبــًا همــه ی ســال شــبیه بــه هــم اســت. مهــم نیســت در چــه 
فصلــی از ســال باشــیم، آب و هــوای جزیره هــا همیشــه بهــاری اســت. تابســتان ها دمــای 
هــوا بــه زحمــت بــه ٢٤-٢٥ درجــه ی ســانتی گراد می رســد و زمســتان ها حــدودًا هفــت-

هشــت درجــه خنک تــر می شــود.
ــرای رســیدن بــه جزایــر قنــاری، هواپیماســت. رفتــن بــه جزایــر قنــاری  راحت تریــن راه ب
کانــاری بیشــترین تعــداد پــرواز را دارد و شــلوغ تر  گــرن  از طریــق فرودگاه هــای تنه ریــف و 
پــروازی  گــر بخواهیــد وارد جزایــر دیگــر قنــاری شــوید، هــم ســاعت های  ا اســت ولــی 

گران تــر.  محدودتــر می شــود و هــم بلیط هــا 
تنه ریــف دو تــا فــرودگاه دارد: رینــا ســوفیا در جنــوب و لــوس رودئــوس در شــمال جزیــره. 
بــه شــهرهای جزیــره هســت.  بــرای رفتــن  کســی  اتوبــوس و تا از هــر دوی فرودگاه هــا 
ــی ها  کس ــه ی تا کرای ــد و  کار نمی کنن ــح  ــج صب ــا پن ــاعت دوازده ت ــواًل از س ــا معم اتوبوس ه
و  پــرواز  بــه ســاعت  اســت حواس تــان  بهتــر  و  گران تــر می شــود  وقــت شــب  ایــن  هــم 

رســیدن تان بــه مقصــد باشــد.
گرفتــه و حــدود نیــم ســاعت  کانــاری نیــز در قســمت شــرق جزیــره قــرار  گــرن  تنهــا فــرودگاه 
کســی و اتوبــوس هــم طــی  ــا تا ــه ایــن مســیر را می شــود ب ک ــا الس پالمــاس فاصلــه دارد  ب
کــرد. در هــر دو جزیــره ، اتوبوس هــا بــه راحتــی رفــت و آمــد می کننــد و در جاهــای مختلــف 
آمــد در جزایــر  و  رفــت  بــرای  گزینه هــا  بهتریــن  از  یکــی  ولــی  دارنــد،  ایســتگاه  شــهرها 
کــه می توانیــد از آن هــا  قنــاری، کرایــه ی یــک اتومبیــل اســت. شــرکت های بزرگــی هســتند 
گواهینامــه ی بین المللــی و پاســپورت  کنیــد، تنهــا شــرطش هــم داشــتن  کرایــه  ماشــین 
کروز و چــه در الس پالمــاس ترجیــح می دهنــد  اســت.  توریســت ها معمــواًل چــه در ســانتا
کــز تفریحــی-  کــه نزدیــک بــه دریــا باشــند. تعــداد هتل هــا و مرا کننــد  در مناطقــی اقامــت 

آبــی هــم در  بــازی  ایــن قســمت های جزیره هــا بیشــتر اســت و امــکان همــه جــور  در 

مهیاســت.  آتالنتیــک  اقیانــوس 
ــک  ــد. ی ــی باش ــای رویای گذاره ــت و  گش ــرای  ــا ب ــای دنی ــن ج ــاری بهتری ــر قن ــاید جزای ش
کوچه هــای ســنگ فرش تــا تپه هــای  کامــل بیــرون از هتــل مانــدن، پیــاده روی در  روز 
کمــی اســتراحت در ســایه های درختانــی بــا برگ هــای پهــن و تیــره شــاید یکــی  سرســبز و 
کــرد. بــرای  کــه در طــول ســفر تجربــه خواهیــد  از بهتریــن و آرام بخش تریــن اتفاقاتــی باشــد 
گردشــگری اســپانیا همیشــه از شــعار تبلیغاتــی دوبــاره جــوان  کــه اداره ی  همیــن اســت 

ــاری اســتفاده می کنــد. ــر قن ــه جزای شــوید در دعوت نامه هــای ســفر ب
ــزرگ در ســال  ــد. ایــن آتشفشــان ب ــدن ِال ِتیــده بروی ــه دی ــف ب فرامــوش نکنیــد در تنه ری
٢٠٠٧ در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده و ســومین آتشفشــان فعــال و 
آب هــای  از  اســتفاده  بــرای  درمانــی  تورهــای  کــوه،  ایــن  اطــراف  دنیاســت.  در  بــزرگ 
گــر اهــل ورزش هســتید، روســتای  کــه خیلــی هــم طرفــدار دارد. ا معدنــی برگــزار می شــود 
کنــد. ممکــن اســت در ارتفاعــات از هــوای  گا می توانــد شــما را خوشــحال  کوهســتانی آنــا

کــت همــراه داشــته باشــید.  ــره خبــری نباشــد و بهتــر اســت یــک ژا بهــاری جزی
گاراخونــای  کانــاری، پــارک ملــی  گــرن  کوه نــوردی یــا دیــدن پارک هــای طبیعــی  بــرای 
گــر  گیاهــی و جانــوری دارد و ا گونــه ی نــادر  گزینــه ی خوبــی اســت. گاراخونــای هــزاران 
کــوه رفتیــد، مطمئــن باشــید چشــم اندازی بی نظیــر  ــا بــاالی  خیلــی ورزش کار بودیــد و ت
از رنگ هــای ســبز و آبــی منتظــر شماســت. کوه نــوردی و ورزش هــای آبــی در ایــن جزیــره 
گلــف  باشــگاه  کانــاری، قدیمی تریــن  گــرن  باشــد  یادتــان  ولــی  اســت  خیلــی مشــهور 
اســپانیا را دارد. گلــف از محبوب تریــن بازی هــای جزیــره اســت و هــر ســال هــم در فصــل 

گرن کانــاری برگــزار می شــود. بهــار مســابقاتی در 
کــه بومی هــا  یکــی از جاذبه هــای طبیعــی و عجیــب جزایــر قنــاری، روکوسینکادوســت 
کــه بــه صــورت عمــودی  آن را انگشــت خــدا می نامنــد، چــون صخــره ی بلنــدی اســت 
گرفتــه و داســتان های باســتانی قنــاری می گویــد انگشــت خــدا توانســته  روی زمیــن قــرار 
کــی قــرار اســت  ایــن صخــره را بــه ایــن حالــت نگــه دارد. معلــوم نیســت روکوســینکادو تــا 
کــه توانســته حداقــل نــود درصــد توریســت های  همین طــوری بایســتد، ولــی تــا امــروز 

کنــد. جزایــر قنــاری را بــه تماشــایش جلــب 
ذائقــه ی غذایــی ایــن منطقــه، یــک چیــزی بیــن فرهنــگ اســپانیا، التیــن و آفریقایــی 
ــبزیجات و ماهـــــی اســت. یکــی از - ــای محلــی، ســ ــواد اصلــی بیـــــــشتر غذاهـــ اســت. مـــ

جزایر قناری
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ک ماهــی  کــرد، خــورا کــه بهترینــش را در تنه ریــف می تــوان پیــدا  غذاهــای محبوبــی 
ــا ســس موخــو ســرو می شــود. ســانکوچو یــک جــور  ــه همــراه ب ک کاناریوســت  ســانکوچو 
گوشــت تــرد و خوشــمزه ای دارد. ماننــد بقیــه ی  کــه  ماهــی ســفید نمکســود شــده اســت 
کــه  کی هــای معمــول جزایــر قنــاری اســت  جاهــای اســپانیا، تاپــاس  هــم یکــی از خورا

بیشــتر همــراه بــا نوشــیدنی خــورده می شــود.
بچه هــا هــم در جزایــر قنــاری خــوش می گذراننــد؛ عــالوه بــر بازی هــای تــوی ســاحل، 
کــه بیــش از  گرفتــه  کلکســیون طوطــی جهــان در پــارک لــوروی تنه ریــف قــرار  بزرگ تریــن 
ســه هــزار طوطــی مختلــف دارد. عــالوه بــر طوطی هــا البتــه حیوانــات دیگــری هــم در ایــن 

ــوند. ــداری می ش ــارک نگه پ
کــه در ذهــن همــه از جزایــر قنــاری وجــود دارد، درختــی بلنــد و ســبز  معمــواًل تصویــری 
ــا هدهــدی رنگارنــگ روی  ــه طوطــی ی ک ــا و ســاحلی ســفید اســت  ــا پــس زمینــه ی دری ب

شــاخه های آن نشســته؛ خیلــی هــم تصویــر اشــتباهی نیســت.

تاریخچه
ایــن  کــه جزایــر قنــاری از چــه تاریخــی وجــود داشــته، بــه طــور دقیــق معلــوم نیســت؛ فقــط 
کــه از دوران باســتان، ایــن ســرزمین وجــود داشــته اســت. نکتــه ی مهمــی  می دانیــم 
کــه دلیــل نمی شــود چــون اســم آن جــا  کــه بایــد در مــورد ایــن جزایــر بدانیــد، ایــن اســت 
 Insula قنــاری اســت، داخلــش هــم پــر از قنــاری باشــد. اســم التیــن ایــن جزیــره می شــود
کــه  Canaria کــه یعنــی جزیــره ی ســگ ها. منظــورش هــم نوعــی حیــوان دریایی ســت 

ــود.  ــر نمی ش ــه االن دیگ ــده و البت ــدا می ش ــاد پی ــا زی ــا در آن ج آن وقت ه
کل آتالنتیــس بــر اثــر  گم شــده ی آتالنتیــس را شــنیده اید. می گوینــد  حتمــًا اســم جزیــره ی 
کوه هایــش بیــرون مانــد. ایــن  زلزلــه یــا یــک چیــزی شــبیه آن، زیــر آب رفــت و فقــط نــوک 
ــرده  ــاور می ک ــان را ب ــه افالطــون واقعــًا ایــن جری ک ــود. حــاال ایــن  حــرف را افالطــون زده ب
کل جریــان ماشــین  کار بگــذارد؛ مــا نمی دانیــم. بــه هــر حــال  یــا می خواســته بقیــه را ســر 
کســی نتوانســته  ج ولــز نوشــته و هنــوز هم  کــه هربــرت جــر زمــان فقــط یــک داســتان اســت 

کوپــر.  یــک چیــزی مثــل آن بســازد؛ حتــی دانشــمندی مثــل شــلدون 
کــه  رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  او  آثــار  اســاس  بــر  بعضی هــا  افالطــون،  مــرگ  از  بعــد 
کــه از  مجموعــه ی جزایــر قنــاری، آزور، کیــپ ورد و مادیــرا همــان قله هــای آتالنتیس انــد 
کــه ایــن همــه اصــرار بــرای اثبــات وجــود ایــن  آب بیــرون مانده انــد. حــاال معلــوم نیســت 

شــهر تخیلــی بــرای چیســت.
گفته انــد، جزایــر قنــاری  کــه پیرامــون این جــا  از افســانه ها و داســتان هایی  امــا جــدا 
کــه در هنــر، ادبیــات و سیاســت جایــگاه خــود را در عالــم  همیشــه آنقــدر مهــم بــوده 
کــرده و  واقعیــت هــم داشــته باشــد. بــرای مثــال هومــر در آثــارش بــه جزایــر قنــاری اشــاره 
کنان اولیــه ی ایــن  امپراطــوری روم هــم همیشــه حواســش بــه ایــن ناحیــه بــوده. امــا ســا
کاشــفین اســپانیایی در قرن هــای  کســانی بودنــد؟ بــا توجــه بــه نوشــته های  جزایــر چــه 
گذشــته، تنه ریفی هــا مردمانــی بــا قــد بلنــد و پوســت و مــوی روشــن و چشــمان آبــی 
کــه تیــم فوتبــال معــروف و محبوبــی هــم  بوده انــد. تنه ریــف شــهری اســت در ایــن جزایــر 
کــه ایــن توصیفــات از لحــاظ نــژادی بــا مشــخصات اقــوام ســلت مطابقــت  دارد. از آن جــا 
کرده انــد. در  کنین اولیــه ی ایــن جزایــر از آیبریــا مهاجــرت  کــه ســا دارد، گروهــی می گوینــد 
کنین اولیــه ی جزایــر قنــاری از  کــه ســا ــد  ــه، اشــخاص دیگــری معتقدن مقابــل ایــن نظری
گفته هایشــان هــم بــه آثــار مکشــوفه  باســک –ایالتــی در اســپانیا - بوده انــد و بــرای اثبــات 
در جزایــر قنــاری اســتناد می کننــد. امــا یافته هــای باستان شناســی اخیــر و مطابقــت 
آن هــا بــا یافته هــای فرهنگــی- زبانــی نشــان می دهــد حتــی بربرهــا هــم در تاریــخ جزایــر 
ــه توســط اروپایی هــا بــدوی شــمرده  ک ــد  قنــاری دســت داشــته اند. بربرهــا اقوامــی بودن
کــش  گــر بخواهیــم دقیق تــر بگوییــم در تونــس و مرا می شــدند و در شــمال آفریقــا یــا ا
کنان اولیــه ی ایــن جزیــره،  کــه ســا کن بوده انــد. در حقیقــت بعیــد نیســت  کنونــی ســا
ــم  ــا ه ــوری ب ــم ط ــا ه ــد و بعده ــتی می کردن ــم همزیس ــار ه کن ــون در  گ گونا ــای  در دوره ه
کــه  کــدام نــژاد بودنــد و در آخــر هــم  کدامشــان از  کــه دیگــر معلــوم نیســت  در آمیخته انــد 

فرهنــگ اســپانیایی، فرهنــگ غالــب شــد.
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وسایل نقلیه
- خودرو

ــذار و دیــدن مناظــر و مناطــق بکــر  گ گشــت و  ــرای  کــردن خــودرو بهتریــن شــیوه ب ــه  کرای
اســت، از لحــاظ قیمــت هــم منطقــی و اقتصــادی اســت.

- قطار
گونــا افتتــاح  کروز و ال ال در ســال ٢٠٠٧ یــک خــط ترامــوا بیــن ایســتگاه اتوبــوس ســانتا
کــه بلیتــش حــدود ســه هزار تومــان قیمــت دارد. بــا همــان ترامــوا می توانیــد بــه  شــده 

کریســتیانوس هــم برویــد. لــوس 

- اتوبوس
اتوبوس هــا رایج تریــن وســیله ی نقلیــه در ایــن جزایــر هســتند. کرایــه  بلیتشــان از اســپانیا 
ایــن  می یابنــد.  افزایــش  کرایه هــا  شــوید  دورتــر  مبــدا  از  هــم  چــه  هــر  و  اســت  گران تــر 
گرفتــه شــده اند و بــه یــاد داشــته  کار  اتوبوس هــا در مســیرهای توریســت رو بیشــتر بــه 

کــه راننده هــای آن هــا خیلــی از انگلیســی ســر در نمی آورنــد. باشــید 

کسی - تا
گــر داخــل شــهرهای جزایــر قنــاری باشــید  گــران در بیایــد. و ا کســی می توانــد خیلــی  تا
گرفتــن بی مــورد بــه نظــر می رســد، و پــول زیــادی را بــه خاطــر ایــن از دســت  کســی  تا
کــه بــار زیــادی بــه همــراه داریــد یــا عجلــه  گرفتــن بــرای زمانــی  کســی  خواهیــد داد. البتــه تا
کــه در آن اقامــت  کســی ها از هتلــی  داریــد مفیــد اســت. همچنیــن در مــورد قیمــت تا
کرایــه بگیرنــد.  داریــد بپرســید چــون ممکــن اســت بیشــتر از حــد معمــول از توریســت ها 

- کشتی
کثــراً مــدرن،  کــه ا کشــتی اســت  بــرای رفــت و آمــد بیــن جزیره هــا بهتریــن راه، اســتفاده از 
کشــتی هــم فــرد  کمپانی هــاِی کرایــه  مجهــز، کــم ســر و صــدا و ارزان هســتند. بهتریــن 

لِســن، ترنس مدیترانیــا و آرمــاس هســتند. اُ

- هواپیما
ــازده  ــا دری ــورد و ی ــم می خ ــم به ــتی ه کش ــای  ــا تماش ــان ب ــا حالت ــید ی ــا می ترس ــر از دری گ ا
کــه  کنیــد  می شــوید، بنابرایــن بایــد بــرای عبــور و مــرور از هواپیمــای توربیــن دار اســتفاده 
متعلــق بــه ایرالین هایــی مثــل بینتــر و ایســالس ایرویــز هســتند. ایــن هواپیماهــا هــم از 
ــاس  ــه احس ک ــوری  ــتند، ط ــریع هس ــی س ــم خیل ــد و ه ــی برخوردارن ــی باالی ــت خیل امنی

ــه هواپیمــا. گذشــته اســت و ن می کنیــد بیشــتر وقتتــان در فــرودگاه 

آب و هوا
گــر بخواهیــم آب و هــوای جزایــر قنــاری را در یــک عبــارت ِ کوتــاه توضیــح دهیــم آن  ا
گــر نخواهیــد، لبخنــدی بــر لــب  عبــارت " همیشــه بهــار" خواهــد بــود. ایــن آب و هــوا حتــی ا
گذاشــت، میانگیــن درجــه حــرارت هــوا در زمســتان بــه ١٨ درجــه ســانتی  شــما خواهــد 
گــراد و در تابســتان ها هــم بــه حــدود ٢٤ درجــه ســانتی گراد می رســد، البتــه در بعضــی 
ــم  ــانتی گراد ه ــه س ــرارت از ٣٠ درج ــه ح ــه درج ک ــکان دارد  ــتان ام ــرم در تابس گ ــای  روزه
کــه هــوا هیــچ وقــت خیلــی ســرد نمی شــود امــا بــه هــر حــال  بیشــتر شــود. درســت اســت 
گــرم همــراه داشــته باشــید. در زمســتان هــوا خنــک،  کــه در زمســتان لبــاس  بــد نیســت 
دلچســب و البتــه آفتابــی اســت و بالــکل بــا آن چــه از زمســتان اروپــا و آمریــکای شــمالی در 
ســر داریــد متفــاوت اســت، فلــذا جزایــر قنــاری در طــول فصــل زمســتان همیشــه شــلوغ 
از  پــر  اروپایــی و آمریکایــی اســت، در عــوض تابســتان ها جزایــر  از توریســت های  پــر  و 
اســپانیایی ها می شــود، یکــی از دالیــل ایــن امــر برگــزاری جشــنواره ها و فســتیوال های 
مختلــف اســت. پیشــنهاد زورق بــه شــما رفتــن بــه جزایــر قنــاری در نوامبــر و اواســط 

دســامبر اســت.
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گردشگری جزایر قناری جاذبه های تفریحی و 
دیدنی های تنه ریف

- کلیسای ایگلسیا دو نوئسترا سینیورا
ج  کروز در جزیــره ی تنه ریــف اســت. بــر کلیســای شــهر ســانتا کلیســا قدیمی تریــن  ایــن 
از  می زنــد  پهلــو  اســالمی  ســبک  بــه  کــه  ســقف  کاشــی کاری هایی  و  کلیســا  ناقــوس   ِ
کلیســا اســت. ســاختمان اصلــیِ  کلیســا در قــرن پانزدهــم درســت شــده  گی هایــی ایــن  ویژ
ــه آن اضافــه شــد. درســت در وســط  ــود امــا در قــرون هفــده و هجدهــم بخش هایــی ب ب
کــروز نامــش را  کــه شــهر ِ ســانتا  گرفتــه  کلیســا صلیــب مقــدس ِ پیــروزی قــرار  محــراب ایــن 

کــروز یعنــی صلیــب مقــدس. مدیــون آن اســت. ســانتا 

- روکو سینچادو
چــون  نامــی  محلی هــا  کــه  دارد  قــرار  ســینکادو  روکــو  قلــه،  جنــوِب  کیلومتــرِی  چنــد 
ــه شــکلی  ــه ب ک ــد. ایــن یــک صخــره اســت  کار می برن ــه  ــد را نیــز برایــش ب انگشــِت خداون
عجیــب و عمــود بــر روی زمیــن قــرار دارد. طبــق آخریــن آمــار نــود درصــد از بازدیدگننــدگان 

تنه ریــف بــه دیــدن انگشــت خداونــد می رونــد. 

- پارک لورو
کــه ســه هزار طوطــی را در خــود جــا داده باشــد؟ طبعــًا نــه،  جــای دیگــری را ســراغ داریــد 
کلکســیون در نــوع خــود در جهــان بــوده و خانــه ی ســیصد و چهــل  چــون ایــن بزرگتریــن 
ــر و  ــل بب ــری مث ــداران دیگ ــه جان ک ــد  ــد بدانی ــه بای ــت و البت ــی اس ــف طوط ــه ی مختل گون
گوریــل و شــامپانزه هــم در ایــن پــارک موجــود هســتند، بنابرایــن خطــر ِ طوطی زدگــی 
وال هــا  و  دلفین هــا  نمایــش  نیــز  پــارک  از  قســمت  یــک  در  همچنیــن  نــدارد!  وجــود 
کــه تماشــای آن توصیــه می شــود، همچنیــن طوالنی تریــن تونــل زیردریــای  وجــود دارد 

ــرار دارد. ــارک ق ــن پ ــا ، در ای ــی دنی کواریوم آ
- پیکو وی ِیخو

کــه در تنه ریــف  معنــی اش می شــود قلــه ی پیــر. پیکــو وی ِیخــو آخریــن آتشفشــانی اســت 
فورانــی در یــک مقیــاس وســیع داشــت. فــوران در ســال ١٧٩٨ و در دامنــه ی جنــوب 

کیلومتــر بــه اطــراف پرتــاب شــدند. ــا شــعاع یــک  گدازه هــا ت خ داد و  کــوه ر غربــی ایــن 

- مونتانا آماریا
کــه آتشفشــان هــم هســت بخشــیده،  کــوه  فرســایش آب و بــاد شــکل خاصــی بــه ایــن 
کــه توریســت ها بــه دیدنــش می رونــد. عــالوه  واصــواًل بــرای همیــن شــکل خاصــش اســت 
کــه بــه شــما چشــم انداز  بــر دیــدن شــکل خــود اماریــا آن جــا ســاختمانی هــم وجــود دارد 
هــم  کوه نــوردی  و  پیــاده روی  امــکان  همچنیــن  و  می دهــد  اطــراف  و  دور  از  وســیعی 

موجــود اســت.

- موزه ی سی ِینسیا
گــر بــه  گــر دوســت داریــد در نیروهــای طبیعــت غــرق شــوید و بــه فکــر فــرو برویــد و حتــی ا ا
ــود. ایــن  ــان اســپانیایی مســلط نیســتید مــوزه ی سی ِینســیا مناســب شــما خواهــد ب زب
ک نمــای خیلــی زیبــا  کیلومتــریِ  پــالژ آدالنتــادو قــرار دارد یــک افال کــه در یــک و نیــم  مــوزه 

کــه می توانیــد در طــول روز بــه وســیله آن بــه ســتاره ها خیــره شــوید. دارد 

- ال ِتیده
در  بــزرگ  و  فعــال  آتشفشــان  ســومین  همچنیــن  و  اســپانیا  در  کــوه  بلندتریــن  ِتیــده 
کــه در ســال ٢٠٠٧ توســط یونســکو جــز میــراث  دنیاســت. ِتیــده پــارک طبیعــی هــم دارد 
گنجینــه ی اســپانیا  جهانــی ثبــت شــده و دیدنــش خالــی از لطــف نیســت و یکــی از دوازده 
نیســت  بــد  و  اسپانیاســت  پــارک طبیعــی در  پربازدیدتریــن  تیــده  مــی رود.  بــه شــمار 

کــه ســاالنه نزدیــک بــه ســه میلیــون نفــر از آن بازدیــد می کننــد. بدانیــد 

گا - پارک روستایی ِ آنا
گــر بــه  کوهنــوردی مناســب تر اســت. ا گا بــرای  هرچنــد ِتیــده مهــم و مشــهور باشــد امــا آنــا
ــا یــک نمــای فوق العــاده از  ــد، آن جــا ب ــه هــم بروی ــه پیکــو دل اینگل گا رفتیــد حتمــًا ب ــا آن

کــه هــوا هــم خــوب باشــد. جزیــره مواجــه خواهیــد شــد البتــه بــه شــرطی 

کوهستانی - مسیرهای 
کثــرًا جاده هایــی پــر پیــچ و خــم و  کــه ا چنــد مســیر بســیار زیبــا در جزیــره وجــود دارد 
کوهســتانی هســتند و از خــالل آن هــا چشــم اندازهایی نفس گیــر قابــل تماشاســت، بــه 
دلیــل وجــود خطــر بالقــوه در ایــن جاده هــا بایــد از راهنمــا و رانندگانــی وارد اســتفاده 
لــوس  شــمال  در  کــه  روســتایی  اســت،  ماســکا  ترددترین هایشــان  پــر  از  یکــی  کنیــد. 
ــارک خیلــی ســخت  ــه جــای پ ک ــد بدانیــد  ــد بای ــه آن جــا می روی ــر ب گ ــرار دارد. ا گیگانتــه ق
ــا وســایل حمــل و نقــل  پیــدا می شــود. شــاید بهتــر اســت ماشــین اجــاره نکنیــد بلکــه ب
ک اســت. همچنیــن دوچرخــه ســواری هــم  عمومــی بــه ماســکا برویــد، جــاده هــم خطرنــا

ــت. ــختی اس کار س ــود  ــیب موج ــر ش ــه خاط ب
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گرن کاناری دیدنی های 
- پارک شترسواری ِ ال باراندا

بعــد از رانــدن جت اســکی و قایــق در آب و دیــدن مــردم بومــی  قنــاری چه طــور اســت 
کمــی تفریــح از نــوع شــمال آفریقایــی هــم داشــته باشــید و مثــاًل ســوار شــتر شــوید! در 
کادو و  گیاهــی منطقــه هــم نخــل و آوا ایــن پــارک هفتــاد نفــر شــتر وجــود دارد و پوشــش 

کوچــک هــم داخلــش موجــود اســت. مرکبــات بــوده و یــک رســتوران و باغ وحــش 

گاراخونای - پارک ملی 
گامــورا را تحــت پوشــش قــرار داده، حــدود ٤٠٠٠  ایــن پــارک ده درصــد از ســطح ناحیــه ی 
گیاهــیِ  جنگلــی اســت.  گونه هــای  هکتــار مســاحت دارد و پناهــگاهِ  شــماری از نادرتریــن 
خصوصــًا بــرگ بــوی ایــن ناحیــه خیلــی مشــهور اســت و خیلــی هــم در دســترس اســت. 
کوهنــوردی و دیــد زدن جزایــر قنــاری از ارتفــاع بــاال و طرفــدار چشــم اندازهای  گــر اهــل  ا
کوهنــوردی بــه ایــن  کــه خیلــی از توریســت ها بــرای  بکــر هســتید بــد نیســت بدانیــد 

کوهنــوردی فراهــم اســت. ــات  ــد و امکان ناحیــه می رون

- الس پالماس
گرفتــه ی ایــن جزایــر اســت  کروز ِ تنه ریــف، ایــن تنهــا نقطــه ی دود و دم  بــه جــز ســانتا
کــه بــا  کــه حــس شــهری بــزرگ را بــه آدم می دهــد. ترافیــک در شــهر اولیــن چیــزی اســت 
توجــه بــه خلــوت بــودن نســبی ِ جزایــر نظــر شــما را جلــب می کنــد، امــا بــه همــان میــزان 
کــز تفریحــی. ایــن  کافــه و مــوزه و مرا شــهریت هــم وجــود دارد. شــهر پــر اســت از رســتوران و 
ــم الس  ــه اس ــز ب ــالژ مجه ــک پ ــت و ی ــی اس ــاظ تاریخ ــپانیا از لح ــزرگ اس ــهر ب ــن ش هفتمی
کانِتــراس را داراســت، الس پالمــاس هــم ُبعــد تاریخــی دارد و هــم جنبــه ی تفریحــی و هــم 

ــی. ــِز آب ــاِی اعجاب انگی ــک دری ــی و ی ــم اندازهای طبیع ــه چش البت

کولون - موزه ی 
ایــن مــوزه در الس پالمــاس قــرار دارد و نمونــه ای بی نظیــر از معمــارِی قناریایــی اســت و 
ــای  ــم درخت ه ــوزه ه ــه ی م ــده در محوط ــکیل ش ــن دار تش ــیوی بالک ــع از دو پاس در واق
کریســتف  کــه ایــن مــوزه، خانــه ی  نخــل و طوطی هــا جلــب نظــر می کننــد. شــایعه اســت 
اولیــه ی  فرمانــداران  بیشــتر  امــا  بــوده،   - آمریــکا  جدیــد،  قــاره ی  کاشــف   - کلمــب 
ــی در ایــن  کلمــب هــم زمان ــه  ک ــد، البتــه امــکان دارد  کن بوده ان الس پالمــاس در آن ســا
کــه  کل چهــار بخــش دارد  کن بــوده باشــد. مــوزه دارای بــه طــور  خانــه بــه طــور موقــت ســا
کتشــاف مــاورای اقیانــوس  کلمــب و نقــش جزایــر قنــاری در ا بخشــی از آن بــه ســفرهای 

ــاص دارد. ــد اختص ــای جدی ــس و دنی اطل

- کاستیلو ُدال فورتاِلزا
تاریــخ ســاخت بنــا بــه پنجــاه ســال پیــش برمی گــردد همچنیــن ویســنته ســانچز آرانــا 
کلکســیونر و باستان شــناس مشــهور نیــز در آن ســکونت داشــت.  نویســنده، هنرمنــد، و 
ایــن مــوزه ١٦ اتــاق دارد و نقاشــی ها و آثــار به دســت آمــده از دوران رنســانس را داراســت. 
گوانچــه اســت. گوانچــه  در  کــه  آثــار هــم پیکــر یــک زن غارنشــین اســت  ایــن  از  یکــی 

کار بــرده می شــود. کــه در مــورد بومیــاِن قنــاری بــه  حقیقــت واژه ای اســت 

- کلیسای جامع سانتا آنا
تاریــخ ســاخت بنــا بــر می گــردد بــه قــرن پانزدهــم میــالدی و شــاید باورنکردنــی باشــد امــا 
کامــل شــود! نمــای نئوکالســیک ســر در،  ســیصد و پنجــاه ســال طــول می کشــد تــا ایــن بنــا 
گوتیــک آتالنتیکــی بــه شــمار  کــه یــک نمونــه ی عالــی بــرای  در تضــاد بــا داخــل بنــا اســت 
مــی رود. و همــه ی این هــا ناشــی از تاریــخ شــروع ســاخت و اتمــام بنــا اســت. نقاشــی های 
کــه محبوب تریــن نقــاش جزیــره در قــرن هجدهــم بــه  کار خــوان میرانــدا هســتند  کلیســا 
کــه دچــار ســرگیجه نمی شــوید توصیــه می شــود. گــر  کلیســا ا ج  شــمار می رفــت. دیــدن بــر
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