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                الحاجز المرجاني العظيم     
                وجزر الفصح ـ أستراليا

              جزيرة سانت جون
             جزر فيرجن األميركية

              بيغ آيلند )الجزيرة الكبيرة( 
             جزر هاواي األميركية

              جزيرة سانتوريني 
              وسيكالديز ـ اليونان 

              جزر الكنغارو  ـ أستراليا 

يتكون احلاجز املرجاني العظيم من 
اكثر من 3 آالف من الشعاب املرجانية 
املنفصلة ومئات اجلزر، ليشكل منظومة 
هيكل واسعة من احلياة البحرية، كما 
ميكن رؤيته م��ن الفضاء اخلارجي. 
وتوف��ر جزر الفصح ال��� 74 بعضا 
من أفضل مناط��ق الغوص واإلبحار 
في العالم. وتش��تهر مياه ش��واطئ 
أح��د جزرها بتش��كيلها قضبانا من 
الدوامات املتعددة االلوان، مبزيج بني 
اللون األزرق واألخضر واألبيض التي 
تخلقها تغيرات املد واجلز واخللط بني 
الرمال واملياه. والوصول إلى هناك يتم 
من خالل رحالت داخلية من استراليا 
تستغرق نصف ساعة واحدة من مطار 

بريسبان الى جزر الفصح.

ال ميكن جت��اوز ه��ذه اجلزيرة 
الصغيرة الواقعة على البحر الكاريبي، 
حيث تش��كل احلدائق الوطنية فيها 
نحو ثلثي مس��احة اليابسة بها، فهي 
متثل امله��رب املثالي حملب��ي التنزه 
واالس��تجمام والغوص. فيمكن فيها 
استكشاف احلياة البحرية املتنوعة من 
خالل رحالت الغوص للتمتع بالشعاب 
املرجانية املزدحمة، وميكن الوصول إلى 
هناك عن طريق السفر عبر القارب فهو 
اخليار الرئيسي هناك، حيث ال يوجد 
أي مطارات باجلزي��رة، لذلك تنطلق 
القوارب إلى اجلزيرة من خالل مركزين 
رئيسيني في سانت توماس ويستغرق 
م��ن 20 إلى 45 دقيق��ة للوصول من 

خليج كروز في سانت جون.

تتمتع هذه اجلزيرة مبشهد متنوع 
ال يصدق ما بني القمم املغطاة بالثلوج 
الناجتة من بركان كيلوا احد انش��ط 
البراكني حول العالم ثم إلى اخللجان 
االستوائية وقرى الصيد الهادئة.وهناك 
منتزه هاواي الوطني للبراكني وهو 
موطن لثالثة براكني نشطة التي تفرز 
احلمم البركانية البطيئة احلركة حيث 
ميكن للسائح التمتع برؤيتها، كما تعد 
اجلزيرة احد مواق��ع التراث العاملي 
التابع ملنظمة اليونسكو، ويوجد بها 
أكثر من 140 ميال من مسارات املشي 
ملسافات طويلة الستكشاف الطبيعة 
كما متنح الفرصة للس��فر من خالل 
الغابات املطيرة وحقول احلمم البركانية 

السوداء وصوال إلى القمم الوعرة.

حقا ال يوجد على سطح االرض مجموعة 
م��ن اجلزر مثلما تش��كل مجموعة جزر 
سانتوريني وسيكالديز كأسطورة، فهذه 
السلسلة من اجلزر تقع في بحر إيجه موقع 
مسقط رأس أبوللو وتقع جزيرة سانتوريني 
على الطرف اجلنوبي من جزيرة سيكالديز 
وهي جزيرة شكلت من الصخور البركانية 
واآلثار القدمية، وتتميز املدن فيها باملناظر 
اخلالبة التي يقال انها كانت مصدر الهام 
ألفالطون. وميكن للس��ائح هناك التمتع 
مبش��اهدة غروب الشمس من قرية أويا 
الصغيرة الواقعة على الس��احل اجلنوبي 
الغربي املليئة باملنازل احملفورة في سفح 
منحدراتها البيضاء.وميكن الوصول إلى 
هناك عبر رحالت جوية مباشرة متاحة من 

كل من لندن واثينا الى سانتوريني.

على الرغم من انها ثالث أكبر جزيرة 
في اس��تراليا إال ان لديها فقط عش��رة 
أميال واقعة على الساحل مقابل سواحل 
أدياليد، حيث ظلت إلى حد كبير بها احلياة 
الرعوي��ة مبأمن عن التنمية مقارنة بالبر 
الرئيسى من استراليا وذلك بفضل عزلتها 
املائية، وظلت جزيرة الكنغارو خالية من 
احليوانات املفترس��ة مما يجعلها موطنا 
ملجموع��ة كبيرة من احليوان��ات البرية 
مثل الك��واال، وبالطبع، الكنغارو، ومتنح 
اجلزيرة متعة جتربة احلياة الطبيعية سواء 
احليوانية واجليولوجية، ويوجد بها الكثير 
من الصخور الطبيعية التي مت اقتطاعها من 
البحر. وميكن الوصول إلى هناك من خالل 
شركات الطيران االقليمية االسترالية إضافة 
إلى القوارب البحرية التي قد تستغرق 45 

دقيقة للوصول إلى هناك.

              جزيرة باالوان ـ الفلبين

              جزيرة ماوي 
             والية هاواي األميركية

                جزيرة كياوا 
               والية ساوث كاروالينا األميركية

               جزيرة كاواي
              والية هاواي األميركية

             أرخبيل بازاروتو ـ موزمبيق

هذه اجلزيرة هي إحدى جزر الفلبني 
البالغ تعدادها 7 آالف جزيرة، وقد حلت 
هذا العام عل��ى رأس القائمة بني اجلزر 
االكثر شهرة عامليا، حيث تعد موطنا إلحدى 
عجائب الدنيا الس��بع الطبيعية اجلديدة 
ف��ي العالم وهو نهر بويرتو برنسيس��ا 
حتت سطح األرض. وتتميز هذه اجلزيرة 
بطبيعتها املدهشة واجلذابة ويعد هذا النهر 
هو أطول األنه��ار اجلوفية الواقع حتت 
االرض على مس��توى العالم، مما مينح 
املس��افر فرصة السفر ملسافة 5 أميال � 
طول النهر � عبر كهف حتت األرض، حيث 
توفر اجلزيرة رحالت بالقوارب تأخذ الزوار 
إلى أسفل جزء من املمر املائي. وتستغرق 
نحو 1.15 ساعة بالطيران من مانيال إلى 
مطار جزيرة باالوان الرئيسي، كما ميكن 
السفر من خالل العبارات املالحية بني 

مانيال واجلزيرة.

ثان��ي أكبر جزي��رة بوالية هاواي 
األميركية وتش��تهر هذه بالتضاريس 
الوعرة والشواطئ البركانية، كما يوجد 
بها جبل هاليكاال الشاهق االرتفاع، كما 
انها املكان االفضل مناس��بة ملمارسة 
هواية الغوص ومحبي السير على االقدام 

ومحبي الطعام.
وللتمتع بأكبر قدر من جمال الطبيعة 
في جزيرة ماوي ميكن للسائح التجول 
عب��ر طريق »هانا« وه��و طريق يبلغ 
طوله 68 ميال به مناظر خالبة إلى جانب 
شالالت مذهلة وينتهي الطريق بال� 7 
حمامات املقدسة. والوصول إلى هناك 
يكون عبر العديد من شركات الطيران 
التي توفر رحالت مباشرة إلى اجلزيرة 

من املطارات على الساحل الغربي.

على الرغم من أنها ليست سوى 
رحل��ة قصي��رة من وس��ط مدينة 
تشارلس��تون إل��ى ه��ذه اجلزيرة 
الصغيرة الواقعة على ساحل احمليط 
األطلسي، لكن مبجرد وصولك هناك 
فحتما انك ستش��عر بانك في عالم 
آخر سواء كنت تخطط لقضاء يوم او 
أكثر على الشاطئ.  وتشتهر اجلزيرة 
مبنتجعات الغول��ف التي يوجد بها 
اكثر من 90 فتحة للعب لعبة الغولف 
املوزعة على خمسة ميادين، إلى جانب 
العديد من املناظر اخلالبة للمحيط. 
 PGA حيث استضافت اجلزيرة بطولة
للغولف عام 2012. ويستغرق الوصول 
إلى اجلزيرة 30 دقيقة طيرانا من 
مطار تشارلستون الدولي الواقعة 

قبالة البر الرئيسي للوالية.

تتميز هذه اجلزيرة بتس��اقط 
 Wai'ale'ale االمطار على سفح جبل
غالبا طوال الس��نة، لكن الطقس ال 
يبدو سيئا على بقية اجلزيرة كاواي، 
ومن الغابات املطيرة إلى األخاديد 
الضخمة إلى الشواطئ اخلفية، فهي 
موقع للتن��وع البيولوجي الذي ال 

يصدقه العقل. 
وميكن الوصول اليها عبر بعض 
شركات الطيران التي تسير رحالت 
مباشرة من مدن الساحل الغربي، 
وتبعد عن هونولولو عاصمة هاواي 

نحو ساعة ونصف الساعة جوا.

منذ عام 2002 وباتت سلس��لة اجلزر 
اخلمس الواقعة في احمليط الهندي تشكل 
احلديق��ة الوطنية ومن��ذ ذلك احلني وهي 
حتتفظ مبكانتها باعتبارها محمية طبيعية 
ل��م متس، وتزخر هذه اجلزيرة بأش��كال 
احلياة البرية املتنوعة وشواطئها العريقة. 
وميكن لهواة الغوص ان يستمتعوا برحالت 
الغوص وهي وسيلة رائعة لرؤية الشعاب 
املرجاني��ة واحلياة البحرية الزاخرة بأكثر 
من 2000 نوع من االس��ماك املختلفة، كما 
انها موطن للس��الحف البحرية والثدييات 
البحري��ة املهددة باالنق��راض مثل خراف 
البحر.  وللوصول إلى هذه اجلزيرة ميكن 
للسائح السفر من مطار جوهانسبيرغ إلى 
مطار فالينكولس مبوزمبيق وهناك العديد 
من الفنادق التي توفر االنتقال إلى ارخبيل 
بازاروتو عن طري��ق طائرات الهيليكوبتر 

جزر حول العالم لقضاء 
العطالت وشهر العسل

إعداد: مدحت فاخوري

الكثير من الناس في الغالب يلجأون إلى السـفر لزيارة املدن الساحلية والتمتع باألجواء والطبيعة اخلالبة والتنزه بني أشهر اجلزر 
الكبيرة والصغيرة املتنوعة اخلدمات الترفيهية، من اجل كسر روتني احلياة املدنية، فقد حظيت افضل واجمل اجلزر السياحية في العالم 
بتزكية الكثير حول العالم من خالل مسح، فالسفر إلى هذه اجلزر يعد العنصر االساسي لدى البعض وخاصة لدى راغبي السفر والرحالت 

وقضاء العطالت وشهر العسل، فبالفعل تلك اجلزر هل االجمل على اإلطالق، ونسرد لكم هذه اجلزر بأسمائها وصورها اخلاصة بها:
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