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PRIVATE SECTOR

وجهة
إنها «أثينا» المدينة البانورامية األثرية األقدم في العالم ،التي تسمح لكل شخص يزورها بأن يتجول في صفحات كتاب هذه الحضارة اإلغريقية العريقة،
ويستمتع بالتنوع الطبيعي ويتغنى بالثقافة ويطرب قلبه بالموسيقى الجميلة ،وينعم بأوقات دافئة عندما يسود البرد معظم دول العالم .فحتى
في فصل الشتاء ،تتميز أثينا بطقس فريد يجعلها خيارًا صائبًا للذين يرغبون في قضاء أوقات هادئة بعيدًا عن البرد والعواصف واألمطار ،في مدينة
التراث التاريخي والجمال والطبيعة .لهذه األسباب الخمسة ،ال بد لك من أن تتخذ أثينا وجهة سياحية في هذا الجو العاصف والبارد:

إلى أثينا...

هربًا من الشتاء العاصف
الشوارع المزخرفة باألعمال الجدارية
● يشتهر سكان أثينا بولعهم في رسم الجداريات في الشوارع بمختلف األلوان ،حيث قادت
التحديات االقتصادية التي ّ
تمر فيها البالد إلى توليد طاقة لديهم ترجموها في مثل هذه
االبتكارات .ويوجد اآلن نحو  2,000رسم غرافيتي جداري وفنانني اتخذوا من أي جماد
خارجي لوحة يرسمون عليها إبداعاتهم.

ركوب الدراجات الهوائية
● عندما تمارس هواية ركــوب الدراجة الهوائية ،يمكنك اكتشاف أثينا من زاويــة مختلفة.
ويمكنك أيضًا أن تستمتع بالتجول في وســط املدينة ،وفــي الـشــوارع التي تنخفض فيها
حركة املــرور وحيث األرصفة الواسعة مخصصة للمشاة .يمكنك أيضًا أن تحظى بفرصة
التعرف إلى أحياء أثينا القديمة املعتقة الجدران.

الثقافة المعاصرة
● إن زيارة املركز الثقافي أوناسيس الواقع في جادة سيغرو – التي تبعد سبع دقائق فقط
ً
فضاء ثقافيًا رحبًا ،وتعرفك إلــى أصالة الثقافة في أثينا
عن وســط مدينة أثينا ،توفر لك
املمزوجة باللمسة الجمالية التي يمتاز بها سكان املدينة.

أماكن غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي والموسيقي
● استمتع بالتنزه في الساحة املغطاة باألشجار في شارع آبيتو ،وهي ساحة غير ظاهرة
على الرغم من أنها ال تبعد عن ساحة سينتاغما في وسط مدينة أثينا سوى بضع دقائق
مشيًا على األق ــدام .وتحفل ش ــوارع أثينا بالفرق املوسيقية مــن موسيقى الـجــاز وغيرها.
ويعزز الدعم الذي يحظى به املنتجون املحليون على نطاق صغير في مقهى أكاندونا ،إقامة
املعارض التجارية .وإذا كنت من محبي موسيقى السول ،والجاز والفانك يمكنك الذهب إلى
كافيه "بلو بير" حيث ستستمع إلى أجمل اإليقاعات التي يعزفها كريس سبينز.

وجهة مفضلة للسفر منفردًا
● كشفت دراس ــة أجرتها أخـيـرًا مؤسسة  Holidays 101 UK’sوشملت  100,000حجوزات
عـطــات ،أن الـيــونــان هــي الوجهة املفضلة بالنسبة إلــى البريطانيني للسفر بشكل منفرد.
لذلك فاليونان هي املكان املثالي الذي يمكنك زيارته وحدك .قم بحجز عطلة نهاية األسبوع
الخاص بك في أثينا ،ومن خالل الترحيب الــذي ستالقيه من قبل السكان املحليني ستدرك
ً
فورًا السبب الذي جعل من املدينة مكانًا مفضال للسفر وحدك .قم بنزهة تعليمية انتقائية
يوفرها "بيج أوليف سيي وولـكــس"ّ .
تعرف إلــى خفايا املطبخ اليوناني من خــال املطاعم
الخلفية في الشوارع ،وقم بزيارة ملتحف بيناكي في حي بيريوس سانت قبل حضور العرض
الحي "مانو ديانغو" الذي سيقام في  7آذار في حي غازيريت.

