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بیتوته :ویرانه های باشکوه تاریخی ،سواحل زیبا با آبی شفاف و
خیابان های سنگ فرش شده پیچ در پیچ با خانه هایی رنگارنگ .چه از
سرزمین اصلی چه جزیره ها دیدن کنید هیچ وقت با کمبود دیدنی های
جذاب و خوراکی های خوشمزه روبرو نخواهید شد.
وقتی به یونان فکر می کنیم مسلما یکی از اولین تصاویری که به ذهن
می آید پارتنون است .بازدید از آتن برای دیدن بقایای آکروپلیس یونان یکی
از الزامات سفر به یونان است.
در نزدیکی آن ،اودئون هرودس آتیکوس قرار دارد ،آمفی تئاتری که
در قرن دوم ساخته شده و اثری است خیره کننده از دوران قدیم .در این
آمفی تئاتر هنوز هم موسیقی و تئاتر اجرا می شود.
هنگام گشت و گذار در آتن حتما باید سری هم به بازار مرکزی بزنید تا
آنجا را نیز تجربه کنید .چنین بازارهایی عضو جدا نشدنی فرهنگ یونانی
است .این بازار مرکزی است برای اهالی منطقه تا بتوانند محصوالت تازه
خود اعم از ماهی ،گوشت و میوه و سبزیجات را بفروشند.
آتن تنها شهری نیست که ویرانه های تاریخی زیبا دارد در المپیا می توانید
محل بازی های المپیک باستان را نیز بازدید کنید.

برای اینکه منطقه ای سرشار از معماری های زیبای تاریخی ببینید ،به
مانی در استان پلپونز یونان بروید ،جایی که خانه های سنگی در سراسر آن
چشم اندازی مبهوت کننده ساخته اند.
برای اینکه منطقه ای سرشار از معماری های زیبای تاریخی ببینید ،به
مانی در استان پلپونز یونان بروید
با دیدن آنچه از شهر باستانی اسپارتا مانده شگفت زده خواهید شد .این
بنای تاریخی در الکونیا واقع در استان پلوپونز یونان قرار دارد.
و برای دیدن ترکیبی از معماری مدرن و قدیمی شهر بندری تسالونیکی
مکانی بسیار زیبا برای دیدن کردن است .این شهر دارای اسکله های زیبا،
رستوران و کافه های بسیار زیاد و جمعیت دانشجویی باالیی است.
هر کدام از جزایر یونان شاخصه منحصر به فرد خود را دارد .یکی از
محبوب ترین این جزایر سانتورینی است که به خاطر خانه های سفید رنگش
و منظره اقیانوسی فوق العاده ای که دارد شناخته می شود.

تبیان :اکنون که هوا رو به گرم شدن است  ،مناطق سردسیر کشور جانی
دوباره می گیرند و طبیعت روح نواز این مناطق مامن گردشــگرانی می شود
کــه برای دیدن طبیعت بکر و پر رمز و راز این مناطق عزم ســفر می کنند.
در این میان هرجا آبی باشــد و چشــمه و رودی روان باشد ،می توان لختی
درنگ کرد و بســاط اســتراحت را پهن کرد و از این همه آرامش و آسایش
نهایت بهره را برد.
کنگاور از شهرســتانهای استان کرمانشاه اســت که دارای جاذبههای
گردشــگری طبیعی و تاریخی اســت .در این شهرســتان چشــمه سارها و
ســراب های زیبایی وجود دارد کــه از جمله آن می توان به ســراب ماران
اشاره کرد.

موقعیت سراب
ســراب ماران یکی از ایــن نقاط دیدنی اســت کــه در  10کیلومتری
جنوبغربی شهرســتان کنگاور در ســه راهی نهاوند در مســیر جاده اصلی
کرمانشاه ـ همدان قرار دارد .این سراب در حدفاصل روستاهای «ده کهنه»،
«ده نو» و روســتای سراب قرار دارد و یکی از  50منطقه نمونه گردشگری
استان کرمانشاه است.
وجه تسمیه

 24شعبان May 21، 2017 1438

سال بیست و  دوم شماره 6066

خــــاســتگاه فلسفه

شهر اویا در سانتورینی ،شهرت ویژه ای پیدا کرده است .این شهر مکانی
فوق العاده برای تماشای غروب آفتاب است و شهرتش را نیز به همین دلیل
کسب کرده .این شهر زیبا در فیلم عاشقانه ” The Sisterhood of
 ” the Traveling Pantsنیز بازتاب داشته است.
این جزایر زیبا در دیگر فیلم ها نیز خودنمایی کرده اند .جزیره کفالونیا
به عنوان لوکیشن فیلم ” ” Captain Corelli’s Mandolin
مورد استفاده قرار گرفته است.
یونان همچنین خانه جزایر تماشایی است .ساحل زاکینتوس ناواجیو –
گاهی نیز به لطف کشتی زنگ زده ای که در ساحلش قرار دارد به عنوان
ساحل کشتی شکسته خطاب می شود – محلی ویژه برای لذت بردن از
ساحل و گرفتن حمام آفتاب است.
ساحل رودز آگیوس پاولوس منظره ای فوق العاده از ویرانه های شهر
باستانی لیندوز در خود دارد.
ساحل کرت الفونیسی یکی از بهترین مکان های امتداد ساحلی اروپا
به حساب می آید.
روستای ماهیگیری کولوئرا در کورفو اسکله ای فوق العاده زیبا در خود
دارد.
اگر به این روستا می روید به شهر کورفو هم سر بزنید چون شهری است
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کنید.
در نیسیروس ،گردشگران ماجراجو می توانند از یک آتشفشان فعال باال
بروند و واردش نیز بشوند ( آخرین بار در سال  ۱۸۸۸فعال شده است ).
و اگر واقعا از آتش فشان ها خوشتان می آید ،میلوز جزیره ای است که
برای خودتان ساخته شده .این جزیره از سنگ های آتش فشانی ساخته شده
است طوری که قسمتی از ساحل آن گویا برای دنیایی دیگر است.
اگر فکر می کنید آتش فشان ها خطرناک هستند ،می توانید سری به دره
پروانه بزنید ،یک دره طبیعی که در جزیره رودز واقع شده است.
می توانید در تاورنا یک ناهار فوق العاده همراه با منظره ای زیبا را تجربه
کنید .از مردم محلی بخواهید که بهترین غذای دریایی را به شما معرفی
کنند در پایان غذا نیز می توانید از یک قهوه یونانی لذت ببرید.
سووالکی نیز از غذاهایی است که حتما باید بخورید – لقمه هایی از
گوشت هستند که معموال با ساالد پر شده اند.
و برای دسر کمی لوکومانداس میل کنید ،توپ های سرخ شده شیرینی
هستند که معموال به آنها دارچین و آجیل اضافه می شود.
بعد از بخش غذا خوردن ،پیاده روی در کوچه های سنگ فرش شده
فوق العاده لذت بخش است .رنگ سفید خانه ها ترکیب فوق العاده ای با
دیگر رنگ های طبیعی به وجود آورده است.
وقتی در میکونوس هستید ،فرصت دیدن آسیاب های جزیره هنگام
غروب را از دست ندهید ،تازه می توانید یک عکس اینستاگرامی ماندگار

کوچک با بناهایی جذاب و دیدنی.
جزایر یونان سرشار از گنج های طبیعی نیز هستند ،در جزیره تاسوس
می توانید در میان صخره ها حوض هایی از آب کامال شفاف و زیبا پیدا

هم بگیرید.
بسیاری از کلیساها و صومعه های یونان ارزش بازدید را دارند – مانند
صومعه آگیوس ساواس در کالیمنوس.
همچنین زنجیره ای از صومعه ها نیز در فاصله  ۱۳۰۰فوتی ساخته
شده اند که در متئورا یونان قرار دارند.
همچنین تعداد زیادی قلعه های زیبا هست .این دژ که در یک جزیره
کوچک در نزدیکی کرت قرار دارد تنها یک نمونه است.
اگر به دنبال خرید سوغات هستید صنایع دستی زیادی هست که می توانید
از مردم محلی خریداری کنید .مانند بشقاب های دست ساز سرامیکی که
به زیبایی روی آنها نقاشی شده است.

سراب ماران ؛ خانه مارهای آبی
مارهای آبی زیادی در این ســراب وجود دارد .علت نامگذاری این سراب
به سراب ماران ،شاید وجود همین مارهای بسیار است.
تپه سراب ماران
ارتفاع تپه سراب ماران  1532متر از سطح دریاست  .در محل کوه مشرف
بر ســراب ماران و به فاصله  30متری از ضلع شمالشــرقی سراب ،تپهای
طبیعــی قرار دارد .ســراب ماران در پای این تپه هــای طبیعی جدا مانده از

عمدتا الک پشت و اردک وحشی و لک لک و جوجه تیغی است  .همه ساله
گردشــگران داخلی و خارجی در ایام نوروز و بهار و تابستان برای استفاده از
طبیعت زیبای این منطقه به این سراب سفر می کنند.
تپه سراب ،تپه ای تاریخی
تپه سراب ماران مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران های
پس از اسالم اســت .در این تپه عالوه بر سفال تعدادی سنگهای تراشدار

رشته کوه های زاگرس قرار گرفته اســت.این تپه در دامنه جنوبی ارتفاعات
متمرکز است و از ســوی دیگر این محل دارای یک چشمانداز بسیار زیبا و
طبیعی و مشرف بر دشت زیبای «دهلر» است که فضای سبز و آثار تاریخی،
زیبایی مضاعفی به طبیعت بکر آن داده است.
سرچشمه سراب
سرچشــمه این سراب کوه «بزاب» و کوه «امروله» است .آب سراب هم
زالل و شفاف است و دارای طعم خوبی است .جانوران اطراف این سراب هم

مکعبی شــکل با مشخصه آجرهای ساســانی پراکنده و قابل مشاهده است.
روستای ســراب ماران نیز در نزدیکی این تپه ها شکل گرفته است که آثار
بســیار زیادی از تمدن گذشــته در دل آن پیدا شده است و سراب ماران نام
خود را بر این روستا نهاده است.
به دلیل کشــف آثار ارزشمند تاریخی در حوالی این سراب در دیماه سال
هزار و ســیصد و هشتاد و یک تصمیمات ارزشمندی برای این منطقه گرفته
شد و این تپه در سال  87به عنوان یک اثرملی به ثبت رسید.

مزیتها و قابلیتهای بالقوه
وجود ســرابی پــرآب ،تراکم باغات و درختان در پایین دســت ســراب،
برخورداری از زیرســاختها و نزدیکی به جاده اصلی کرمانشــاه -همدان و
سه راهی همدان و مجتمع پذیرایی این سه راهی ،همچنین وجود جویبارهای
متعدد در اطراف سراب تنها بخشــی از مزیتها و قابلیتهای بالقوه منطقه
نمونه گردشگری سراب ماران است.
زمینه های سرمایه گذاری
در این منطقه زمینه سرمایه گذاری برای ایجاد و احداث سفره خانه سنتی
در مجاورت سراب ،احداث رستوران پذیرایی در مسیر جاده منتهی به سراب،
راه اندازی تورهای اکوتوریسم ،راهاندازی و ایمن سازی مسیرهای کوهپیمایی

و گلگشــت ،احداث و راهاندازی مســیر پیاده روی در مسیر رودخانه ،احداث
اســتخر پرورش ماهی ،ایجاد استخر شنا و فعالیتهای مبتنی بر آب ،احداث
پارک بازی کودکان ،احداث مسیرهای دوچرخه سواری و کالسکه رانی ،ایجاد
بازارچه فروش صنایع دستی و محصوالت کشاورزی منطقه و ...وجود دارد.
شهرســتان کنگاور دارای  116اثر ثبت شده ملی است که از جمله آنها
میتوان به تپه گودین با  8هزار ســال قدمت و معبد آناهیتا با  4هزار ســال
قدمت اشاره کرد.

