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ي خيالك إىل مكان مطّل عىل المحيط الأطلسي 
سافر �ف

ي كل زاوية، مع 
يغمره عبق »البحر الأبيض المتوسط« �ف

مناخ معتدل تلقي فيه الشمس أشعتها الدافئة لأك�ث من 
ي السنة.

300 يوم �ف

إنّه مكان يقّدم تجارب جديدة ومختلفة كل يوم، فتشعر 
ق.  وكأّن الوقت يط�ي برسعة ال�ب

ي تشهد 
شه 200 كلم من الشواطئ الخالبة ال�ت إنّه مكان يف�ت

كل ليلة عىل اختفاء قرص الشمس الأحمر وراء البحار، 
فتمنحك أروع منظر غروب يحبس الأنفاس. 

إنّها أرض تحتضن طبيعة أخاذة ومناظر متنوعة، مع 
وبات فاخرة،  مالعب جولف رائعة، ومطاعم راقية، ومرسث
ومراكز سبا، وعالجات حرارية، ومدن مالهي لمتعة كافة 

أفراد العائلة، فضالً عن خيارات إقامة مختلفة تروق 
للجميع.

ي متناول يديك.
ه الكث�ي �ف كل هذا وغ�ي

ي أروع 
تعال واكتشف بنفسك لَم ما زالت ألغار�ف

ي أوروبا.
رس طي الكتمان �ف
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بحسب إحصاء 
2011

الجو

البحر

صيفاً: من 24 إىل 29 درجة مئوية
شتاًء: من 15 إىل 18 درجة مئوية

صيفاً: من 21 إىل 24 درجة مئوية
شتاًء: من 15 إىل 19 درجة مئوية

تغالية150 كيلوم�ت ال�ب

عىل الحدود المتاخمة 

للمحيط الأطلسي



شواطئ خالبة
ل تكتمل رحلة الأحالم من دون شواطئ رملية نقية ومياه رقراقة صافية. 

ي كل أنواع الشواطئ.
ي ألغار�ف

تجد �ف

02



ل تكتمل رحلة الأحالم من دون شواطئ رملية نقية ومياه رقراقة صافية. 
ي كل أنواع الشواطئ.

ي ألغار�ف
تجد �ف

تعال واكتشف لَم تم اختيارنا 
أك�ث من مرة كأفضل وجهة 

ي أوروبا.
شاطئية �ف

فإىل الناحية الغربية ثمة شاطئ ساغريس وكوستا 
فيسينتينا )ساحل فيسينتينا(، الصخري المائج والمثاىلي 

. وهنا أيضاً يمكنك مشاهدة أشهر غروب  ف للمركمج�ي
ي كيب سانت فنسنت.

ي أوروبا، وذلك �ف
شمس �ف

قاً وستجد شواطئ منعزلة تحيط بها  أو توّجه �ث
منحدرات بأشكال مدهشة وألوان ذهبية رائعة، وهي 

مثالية لممارسة الألعاب المائية. تصل بك المياه 
ي 

�ت الزرقاء الرقراقة والمنحدرات الملونة إىل الجزء الرسث
. ي

من ألغار�ف
ق مساحات  ي الرسث

تسيطر عىل المنظر الطبيعي �ف
شاسعة من الرمال البيضاء النقية، حيث المياه سطحية 

وآمنة للعائالت المسافرة برفقة أطفالها. 
ف القارب  ي رحلة رومنسية عىل م�ت

وإذا أردت الذهاب �ف
إىل جزر مهجورة يتعّذر الوصول إليها بالسيارة أو مشياً 
عىل الأقدام، فإّن ريا فورموسا هي وجهتك المنشودة.

بانتظارك أك�ث من مئة شاطئ خالب يحلو تمضية 
الوقت فيها برفقة العائلة، أو ممارسة الرياضة، أو 

ف  ي الحركة أو ح�ت الباحث�ي
لمن يعانون من صعوبة �ف

عن الراية الزرقاء، عالمة المتياز والمتثال للمعاي�ي 
ي 

الصارمة. كما أّن المكان مثاىلي لمن يستمتعون بالمسث
عىل الشاطئ فيما يرتطم الموج بالأقدام الحافية، 

ي الصباح الباكر أو عند 
عىل ضوء الشمس الخافت �ف

الغسق، مضفياً بريق السحر عىل كل زاوية.

www.visitalgarve.pt | ي
دليل شاطئ ألغار�ف
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وزي اللون، وأمواجه العاتية عىل الساحل  ي الساحرة بمحيطها الف�ي
تشتهر منطقة ألغار�ف

، ومواقعه المثالية للسباحة وصيد الأسماك وح�ت الغوص. ي الغر�ب

بحر يخطف االأنفاس
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وإذا كنت من عشاق الرياضات 
المائية، فابحث عن برايا دا روشا 
ي 

ا، �ف ي بورتيماو أو إلها دي تاف�ي
�ف

ق البالد.  رسث

وإذا كنت تحب ركوب الأمواج أو الركمجة عىل لوح 
اعي، فأنت عىل موعد مع أمواج كوستا فيسينتينا؛  �ث
سواء أكنت مبتدئاً أم راكب أمواج متمرساً، فثمة ما 
يرضيك ويناسب مستوى مهاراتك. حاول أن تسأل 

ف عن مواقعهم الرسية الساحرة  ي الأمواج المحلي�ي راك�ب
- وستنبهر بما تراه.

 
ي ركوب الأمواج، فال 

أما إذا كنت تحتاج لأخذ دروس �ف
داعي للقلق. تتوافر العديد من مدارس ركوب الأمواج 

ي بورتيماو، لمساعدتك عىل 
ي كوستا فيسينتينا و�ف

�ف
النطالق من نقطة الصفر وإيجاد توازنك لركوب أول 

05موجة لك.
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أما هواة الغطس بينكم، فبورتيماو هي الوجهة 
المنشودة، مع أربع سفن غارقة تابعة للبحرية 

تغالية تّم تحويلها إىل شعاب اصطناعية تحتضن  ال�ب
ي 

اليوم أروع أنواع النباتات والحيوانات البحرية ال�ت
يمكنك تخّيلها. تشّكل هذه البقعة الفريدة مالذاً لكل 

ف إىل تعّلمه. ي غوص السكوبا والطامح�ي
�ف مح�ت

ق، بانتظارك أ�اب من سمك التونة  وإىل أقىص الرسث
ي عرض البحر قرب أولهاو. يا لها من تجربة غوص 

�ف
! منقطعة النظ�ي

أو ما رأيك بالسباحة مع أسماك 
ي ريا فورموسا؟ 

فرس البحر �ف
تحتضن هذه المياه أك�ب تجّمع 

ي العالم لهذه المخلوقات 
�ف

الظريفة.
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ي وسعك ركوب قارب 
ل تنتهي تجربة البحر هنا، بل �ف

 . ي
ي كافة أنحاء ساحل ألغار�ف

للوصول إىل أماكن ساحرة �ف
إنّها طريقة رائعة لكتشاف مختلف المناظر الطبيعية 

فها هذه الوجهة الفريدة. ي تكت�ف
ال�ت

ّ البحر لونه فيما تنتقل من   وستندهش كيف يغ�ي
ي بعض 

ة إىل تلك الأك�ب حجماً، أو �ف الأمواج الصغ�ي
ة يسودها الهدوء. الأماكن إىل بح�ي

 وإذا حالفك الحظ فقد تسنح لك فرصة لقاء 
ف الودودة والحيتان الضخمة أثناء رحلتك. الدلف�ي
ا، وفارو   إبَق متيقظاً فيما تمّر ع�ب لغوس، وألبوف�ي

وأولهاو. 

فة،  ولو أردت عيش تجربة م�ت
اعي  ف قارب �ث فاذهب عىل م�ت

ف مع مساج مرٍخ  لشخص�ي
خاء  لالأعصاب. هل شعرت بالس�ت

أم بعد؟

www.algarvepromotion.pt | البحر
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ثقافة عريقة
ي 

ي التاريخ، فسيرسّك أن تعلم أّن اسم ألغار�ف إذا كنت من مح�ب
مشتق من كلمة عربية هي »الغرب«.
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www.visitalgarve.pt | ي
اث الثقا�ف دليل ال�ت

 ، ي
ف عىل يد سانشو الثا�ف ولكن ح�ت قبل إخراج الموري�ي

 ، ف ي حضارات عديدة منها الفينيقي�ي
ت هذه الأرا�ف َ َع�ب

غريق، والرومان، والقوط، والمغاربة  ، والإ ف والقرطاجي�ي
ة أثمرت عن خليط من  كت بصمة كب�ي ، ف�ت ف والموريتاني�ي

اث والفن. الثقافات، والتقاليد، وال�ت

رث  ما زال باستطاعتك أن تكون جزءاً من هذا الإ
التاريخي المطبوع داخل جدران دير أو كنيسة، وداخل 
قلعة منيعة أو ع�ب زيارة متاحف عديدة. يمكن العثور 

عىل آثار هذه الشعوب القديمة عىل الساحل، حيث 
ي الداخلية حيث 

ي الأرا�ف
يتماهى البحر والأفق معاً، و�ف

تقف الجبال شامخًة.

أما الآن، فاستّل خريطتك وضع 
ر،  ف عالمة عىل الأماكن التالية: الج�ي

ساغريس، لغوس، سيلفيس، 
لوليه، فيالمورا، فارو، إستوي، 

و ماريم. اكتشف لَم  ا وكاس�ت تاف�ي
هي أساسية لفهم هذه المنطقة. 

ف مساعدتك. سيرّس السكان المحلي�ي

ي
ألغار�ف

أفكار
وإلهامات
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؟ الجواب  ي
هل تساءلت يوماً كيف تُصنع السالل والأوا�ف

ي متناول يديك. فقد استحدثت مدينة لوليه 
بات �ف

مؤخراً مفهوم السياحة المبتكرة، والذي يتيح لك تعّلم 
 . ف ف أصلي�ي الحرفة ع�ب العمل جنباً إىل جنب مع حرفي�ي
والأروع من ذلك أنّك تستطيع أخذ تحفتك الفنية إىل 

فلك. م�ف

ي 
ف الأول �ف تغال هي منتج الفل�ي هل تعلم أّن ال�ب

. تذّكر  ي
ي ألغار�ف

العالم؟ تتواجد وفرة من هذه المادة �ف
وب العنب...  هذه المعلومة فيما تفتح زجاجة مرسث

، إىل جانب صنع الفخار والسالل، هي مصدر  ف فالفل�ي
ي إنتاجها. ويمكن العثور 

ي نستمر �ف
العديد من حرفنا ال�ت

ي بلدات بورشيس، وساو براس، 
عليها بشكل أساسي �ف

ولوليه وألكوتيم.

ي منطقة ل تعرف الملل. فرزنامتنا مليئة 
ألغار�ف

بالمهرجانات والفعاليات المسلية. فإذا كنت من عشاق 
الموسيقى، وفن الطهي، وتاريخ العصور الوسطى، 

والرياضة، والكرنفالت، والحتفالت الدينية، أو النحت 
ي الرمال، توّجه حالً إىل بورتيماو، وسيلفيس، ولغوا، 

�ف
و ماريم. تفّضل  ا وكاس�ت ولوليه، وفارو، وأولهاو، وتاف�ي

. ف بزيارتنا وتسّكع برفقة السكان المحلي�ي

ثقافة عريقة
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www.visitalgarve.pt | الفعاليات
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فانيات...  وبالحديث عن الم�ي
ل تفوتك زيارة كازينوهاتنا الرائعة.

ي رقصة كوريدينو ألغارفيو )وهي رقصة 
، أو اخت�ب مهاراتك �ف ي تمّتع بمشاهدة أداء ساحر لفرقة الرقص الشع�ب

تغالية التقليدية )حالة ذهنية(.  ي روح سوادادي ال�ب
ي التقليدية(، أو شاهد حفل الفادو وحاول النغماس �ف

ألغار�ف
ول تقلق إن لم تفهم الكلمات: فستنبهر عىل أية حال.

، نأخذ حياة السهر عىل محمل الجد.  ي
ي ألغار�ف

هنا �ف
ي الشارع برفقة 

وبات �ف سواء أكنت تفضل ارتشاف المرسث
احة حرصية داخل  ي اس�ت

مجموعة من الأصحاب، أم �ف
ي كافة  ي تل�ب

فندق فاخر، أمامك وفرة من الخيارات ال�ت
فانيات.  الأذواق والم�ي

11



. ي
ي ألغار�ف

هل أنت لعب جولف بارع؟ إذا كنت كذلك، فستشعر بسعادة عارمة �ف
 فلقد تّم اختيارنا مرات عديدة كأفضل وجهة جولف عالمية، والسبب واضح 

ف الشمس.  كع�ي

متعة الجولف

12
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وكن عىل ثقة بأّن جميع مالعبها 
رائعة حقاً، والعديد منها صّممه 
مهندسون معماريون عالميون، 

ف  ح�ت أنّه تم اختيار بعضها من ب�ي
ي العالم.

أفضل 100 ملعب �ف

ما إن تُلفظ كلمة “جولف” ح�ت تتبادر إىل أذهاننا 
ي 

، رغم أّن هذه اللعبة لم تبرص النور �ف ي
منطقة ألغار�ف

هذه المنطقة الساحلية المشمسة ح�ت العام 1966.
ي نصف قرن من الزمن، أضحت منطقتنا 

وبعد مىصف
ي أوروبا، 

الساحرة إحدى أبرز وجهات تمضية العطل �ف
ووجهة جولف حائزة عىل جوائز مرموقة.

ي الممتّد 
ُ من نصف المالعب ساحَل ألغار�ف

ش أك�ث تف�ت
عىل طول 150 ميالً.

كما تتوافر الرحالت الجوية بسهولة ع�ب مختلف مدننا 
قامة الهائلة حيث تتوافر  ي أوروبا، وستبهرك خيارات الإ

�ف
طالق. أفضل الفنادق وخدمات التموين الذاتية عىل الإ

ي الجولف من  ي إذاً الوجهة المثىل لالع�ب
تُعت�ب ألغار�ف

كافة الأعمار والقدرات، إذ تحتضن ما يناسب كل 
فانيات. الأذواق والم�ي

بة العمر! يا لها من وجهة كاملة متكاملة تقّدم لك �ف

ومع 42 ملعباً مذهالً يضم 9 
ف  أو 18 حفرة ويستقبل الالعب�ي

ي أن 
عىل مدار العام، ل عجب �ف

ي  ي مئات آلف لع�ب
تستقطب ألغار�ف

الجولف كل عام.
13



طبيعة خالبة
هل سبق أن تذّوقت السمك المعّلب؟ إّن طعمه رائع يستحق تذّوقه حتماً. 

14



ولكن بعيداً عن صيد الأسماك وتعليبها، لم تكن 
ي 

ي قط منطقة صناعية. وهذا الأمر ساعدها �ف
ألغار�ف

ي ممارسات مستدامة جيدة مع اهتمام واٍع بالبيئة 
تب�ف

المحيطة.

تشّكل حديقة كوستا فيسينتينا الطبيعية بمنحدراتها 
الحادة، وشواطئها، وكثبانها الرملية وجبالها مالذاً 

ية إذ تحتضن 750 نبتة معروفة، و200  للحياة ال�ب
 . ف ي ذلك نرس بونيىلي والشاه�ي

فصيلة من الطيور، بما �ف
كما تُعت�ب الحديقة مكاناً استثنائياً لمراقبة الطيور، إىل 

. ي
ي ألغار�ف

ها من المواقع الطبيعية �ف جانب غ�ي

م قليالً إىل جبال مونشيك، بجوار بيكو دي فويا  تقدَّ
(، وستجد موطن بعض  ي

ي ألغار�ف
)وهي أعىل نقطة �ف

الفصائل الحيوانية الرائعة عىل غرار ثعالب الماء، 
ية، وحيوانات الغرير،  والثعالب، والخنازير ال�ب

. ي الشه�ي يب�ي ية، والوشق الإ والقطط ال�ب

ي المحميات 
تظهر هذه الجهود �ف

والحدائق الطبيعية، بما فيها 
كوستا فيسينتينا، وريا دي ألفور، 

وحديقة ريا فورموسا الطبيعية 
و  ي كاس�ت

والمستنقعات المالحة �ف
ماريم. 

ي
ألغار�ف

أفكار
وإلهامات
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ي دليل ألغار�ف

مراقبة الطيور �ف

أما حديقة ريا فورموسا 
الطبيعية فعبارة عن نظام 

ة فريد من نوعه، يشهد  بح�ي
اً مستمراً بسبب تحركات  ّ تغ�ي

الرياح، والتيارات، والمد والجزر.

طبيعة خالبة

ية:  ي أنّه أضحى موطناً للحياة ال�ب
ل عجب إذاً �ف

من طيور النحام، والنسور، إىل دجاج الأرض وط�ي 
الرفراف. كذلك دجاجة الماء الأرجوانية، وهي من 
تغال سوى  ي ال�ب

ي ل تتناسل �ف
الفصائل النادرة وال�ت

ات، وتُعّد نوعاً من تعويذة حظ لهذه  ي هذه البح�ي
�ف

الحديقة الطبيعية الأخاذة. تأوي هذه الأرض الرطبة 
ي مكان آخر 

نقراض �ف أيضاً الحرباء المعرضة لخطر الإ
ي 

بأوروبا. يمكنك اكتشاف المزيد بعد ع�ب الذهاب �ف
ف القارب. اً أو جولة عىل م�ت نزهة س�ي

ل يغب عن بالنا ذكر الفصائل الأصلية عىل غرار كالب 
ي اللذان يعيشان 

الماء الظريفة، وأشهرهما بو وسا�ف
ي البيت الأبيض، وهما خ�ي سفراء لساللتنا 

مع أوباما �ف
المحلية الأصيلة.

و ماريم  تقع عىل مصب نهر جواديانا محمية كاس�ت
ي 

الطبيعية وفيال ريال دي سانتو أنطونيو، ال�ت
تحتضن نحو 153 فصيلة مختلفة طوال العام. وهي 
تشمل طيور النحام الساحرة، واللقالق، وطيور الماء 

المرقطة، والدريجة، وزقزاق الرمل والطيطواة. ل تنَس 
ا! إحضار الكام�ي

16



www.viaalgarviana.org | www.rotavicentina.com
www.rotadacortica.pt

www.visitalgarve.pt | دليل السياحة الطبيعية

تمتّد طريق روتا فيسينتينا عىل طول 400 كلم من 
ي ذلك. 

ي أوروبا الجنوبية. ل ريب �ف
الساحل الأخاذ �ف

وثمة الدرب التاريخية، ومسار الصيادين والطرق 
الدائرية. اخ�ت واحدة منها، أو تحّد نفسك وجّرب 

اجتيازها كلها!
 

. ففي وسعك التوجه إىل  ف دعنا ل ننىس مسار الفل�ي
ساو براس دي ألبورتيل، والتجّول لمشاهدة مراحل 
ف البلوط، تليها عملية  ، بدءاً من بسات�ي ف صنع الفل�ي

الستخراج وصولً إىل التحويل الصناعي لالستخدام 
. ي

النها�أ

، إركب دراجة هوائية  ي
وإذا خارت قواك من المسث

ة المجاورة بمعظمها لشاطئ  وتجّول ع�ب طرقنا الشه�ي
البحر، لتشعر بالنسيم العليل يلفح محّياك. ُيعت�ب 

. ح�ت  ي
ي ألغار�ف

ركوب الدراجات الهوائية رياضة مهمة �ف
ي وسعك حجز جولة لركوب الدراجة الهوائية.

أنّه �ف

ي الطبيعة؟ سواء أكنت 
ي �ف

ي المسث هل أنت من مح�ب
ي لمسافات طويلة أو تتّبع درب 

فه، أو المسث تنشد الت�ف
ي 

ء بالتحديات، فستجد مجموعة خيارات واسعة �ف مىلي
. تعّقب مسارات مجهزة بالفتات، وأدلة ومواد  ي

ألغار�ف
ي الخفية. تنّعم بمناظر 

دعم لكتشاف كنوز ألغار�ف
طبيعية خالبة، وفن طهي شهي، وتاريخ عريق، وإرث 

، وكّلها  ف ، وتقاليد وعادات أصيلة، وإنتاج الفل�ي ي
ثقا�ف

عىل ُبعد خطوات قليلة بعضها عن بعض.

عىل سبيل المثال، إليك طريق فيا ألغارفيانا الرائعة 
ف ألكوتيم وكابو دي ساو  ي تربط ب�ي

للمشاة، وال�ت
ي من 

، لتتيح لك حرفياً التعّرف عىل ألغار�ف ي
فيسين�ت

ة  ضافة إىل ذلك، ثمة طرق صغ�ي ق إىل الغرب. بالإ الرسث
مّتصلة بفيا ألغارفيانا إذا كنت تبحث عن تجارب 

محددة.
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فن طهي الطعام 
وب العنب وم�ث

ف  . سيبهرك مزيج النكهات المذهل والذي يزاوج ب�ي ي
ي ألغار�ف

ل مثيل لتجربة الطعام �ف
تغال. ي كافة أرجاء ال�ب

المأكولت المتوسطية الخفيفة والطعام الدسم المنت�ث �ف
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ي المناطق الجبلية 
تعّمق �ف

اً  الداخلية وستجد طعاماً مح�فّ
ي 

ي يبّث الراحة �ف
بأسلوب بي�ت

النفس.

 إبدأ رحلتك بزيارة مطاعم الساحل، ومن ثم انتقل 
ي النكهات. 

إىل المناطق الجبلية لختبار الفرق الهائل �ف
نقّدم لك تشكيلة أطباق غنية تدّلل براعم ذوقك.

 
ي 200 كلم من السواحل الغنية بالأسماك 

ش ألغار�ف يف�ت
ل إليك  وثمار البحر الشهية. كما أنّها طازجة بحيث ُيخيَّ

أّن السمكة قفزت تواً من البحر إىل الطبق. وإذا أردت 
، تذّوق يخنة السمك  ف تناول الطعام كالسكان المحلي�ي

المعروفة باسم “كالديرادا”، وطبق كاتابالنا الشه�ي 
ي مقالة 

)هو عبارة عن ثمار بحر مطهوة عىل البخار �ف
تقليدية(، فضالً عن المحار أو الأخطبوط المطهي 
ات الأساليب المتنوعة. ف بعرسث ف�ي بيدي طهاة مح�ت

فن طهي الطعام 
وب العنب وم�ث

ف عىل الطاولة، إىل  ف والخ�ب  ل غ�ف عن الزيتون، والج�ب
جانب اللحم التقليدي المعروف هنا باسم “بريسونتو” 

والنقانق المقددة من مونشيك. كما عليك تذّوق طبق 
الحمص والملفوف المطهي بالغىلي البطيء، أو اللحم 
الطري مع الفاصولياء، أي “كزيريم مع توسينو” أو... 

ل حدود لالأطباق الشهية هنا!

ي
ألغار�ف

أفكار
وإلهامات
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وب العنب فن طهي الطعام وم�ش

ي خ�ي 
ناهيك عن طبق كالسيكي يجّسد نكهات ألغار�ف

ي الدجاج كما  ي-ب�ي تجسيد: وهو فرانغو دا غيا، أو ب�ي
يحلو للسّياح أن يدعوه. إنّه طبق دجاج حار نشتهر 

ة من كافة أنحاء  به، وُيعرف بأنّه يستقطب حشوداً غف�ي
المنطقة. تذّوقه لتعرف السبب، و�عان ما ستشعر 

بتفّجر من النكهات اللذيذة.
 

ي معدتك لتذّوق الحلوى؟ يشتهر 
هل تركت زاوية �ف

فات المناخ  ي بحلوياته الشهية. فإحدى م�ي
ألغار�ف

ي هي القدرة عىل إنتاج أبرز 
ي ألغار�ف

المعتدل �ف
مكونات المطبخ المتوسطي، عىل غرار زيت الزيتون، 

ف تجتمع  تقال والعسل. وح�ي ، واللوز، وال�ب ف والت�ي
ي وصفات قديمة تم اختبار بعضها 

هذه المكونات �ف
وإخفاؤه خلف جدران الكنائس والأديرة، تحصل عىل 

نتيجة سحرية من عالم الخيال. أما أشهر طبق حلوى 
يمكننا ذكره فهو دوم رودريغو، أحد الأطباق العجيبة 

تغال، والمحرصفّ من صفار البيض، والسكر  ي ال�ب
�ف

واللوز الطبيعي.

ي نهاية الوجبة، ساعد معدتك 
و�ف

عىل هضم كل هذه الأطايب 
وب  الشهية، وارتشف م�ث

، والمعروف  ميدرونو الشه�ي
أيضاً باسم “فايرووتر” )المياه 

ه  ي تحض�ي
النارية(، حيث يدخل �ف

ثمار شجرة القطلب. يدّلك 
السم عىل ما تستطيع توّقعه.

www.visitalgarve.pt | قليمي دليل المطبخ الإ
www.visitalgarve.pt | المطاعم
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ي سماء 
ليست النجوم الطبيعية وحدها ما يسطع �ف

، بل نجوم ميشالن أيضاً. ي
ألغار�ف

ي ميشالن، وأربعة 
 فثمة مطعمان حائزان عىل نجم�ت

ا، وألمانسيل،  ي ألبوف�ي
حائزة عىل نجمة واحدة �ف

ي عن القول 
وألبورتشينوس، وكارفويرو وفيالمورا. وغ�ف

ة  ي المحرصفّ
إنّك تستطيع هنا التنّعم بالمطبخ الرا�ت

أطباُقه من أجود المكونات المستقدمة بمعظمها من 
ي وقت باكر لتستفيد من 

. ننصحك بالحجز �ف ي
ألغار�ف

فات بشكل كامل. كل هذه الم�ي

وب مناسب  تغال م�ث ي ال�ب
يرافق كل طبق تتناوله �ف

ة، تطّور  يستكمل النكهات. ففي السنوات الأخ�ي
وب العنب الذي تنتجه المنطقة من حيث الجودة  مرسث
وب العنب من  والقوام بشكل ملحوظ. يتم إنتاج مرسث

أصناف إقليمية عديدة لتكون المرافق المثاىلي
به مع الوجبات، وأي طبق حلوى  الفاتح للشهية لرسث

أو جبنة.
 

وب اللذيذ،  وإذا أردت دخول كواليس صنع هذا المرسث
فيمكنك زيارة كروم العنب والأقبية حيث يتم إنتاج 

ي ألغوز ولغوا، 
ي منطق�ت

اب العنب، ل سيما �ف �ث
ي تؤدي به إىل كأسك. 

لكتشاف أصله والأساليب ال�ت
ف من هذا  ف زجاجة أو اثنت�ي وقد يرسل بعض المنتج�ي

وب الفاخر إىل ديارك، لتعود مرتاح البال مرسوراً  المرسث
فلك. إىل م�ف

www.visitalgarve.pt | ي
ي ألغار�ف

وب العنب �ف دليل مرسث
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الصحة والعافية
. كلمة طويلة معناها بسيط وهو: الستخدام العالجي لمياه  ي ا�ب تالسوت�ي

البحر، والطحالب والمناخ البحري لتعزيز الصحة والعافية.
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أفكار
وإلهامات

داخل مونشيك، وإضافًة إىل السبا، يمكنك الستفادة 
ي كالداس دي 

من العالجات الحرارية الطبيعية �ف
ي بالبيكربونات، والصوديوم 

مونشيك، وهو عالج غ�ف
والفلورين ومثاىلي لمعالجة بعض الأمراض والمشاكل 

الصحية أو الوقاية منها. 

، وهي  ي
ي ألغار�ف

ي النهاية، سوف تجد ضاّلتك �ف
�ف

ف دي. ل تخفى عىل أحد أهمية  الشمس والفيتام�ي
، لدينا  ي

ي ألغار�ف
ف دي وهنا، �ف ي إنتاج الفيتام�ي

الشمس �ف
وفرٌة منها. 

ء من هذه المقومات. ح�ت أنّها تحتضن الكث�ي من مراكز السبا العرصية،  ي
ي سث

والجدير بالذكر أنّه ل ينقص ألغار�ف
خاء، والتخّلص من الإجهاد والشعور بالتجّدد. إجمع هذه التجربة  ي فنادق حيث يمكنك الس�ت

وبعضها كائن �ف
ي الصحي وستشعر بأنّك إنسان جديد من الداخل والخارج.

بالراحة والنظام الغذا�أ

ي تدّللك 
خذ بنصيحتنا: دع ألغار�ف

مجدداً واستسلم لأشعة الشمس 
ي تساعدك عىل تعزيز جهاز 

ال�ت
مناعتك وعيش نمط حياٍة صحّي.
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مدن المالهي
فيه  ي تُعت�ب وجهًة مثالية لل�ت

ي ال�ت
ي ألغار�ف

ي مدن المالهي �ف
توّجه إىل مرتع المرح �ف

. هل تنشد الحماسة والتشويق؟ العائىلي
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، فقد  ي
ي منطقة ألغار�ف

ولالأهل أيضاً حصتهم �ف
ُخصص مضماٌر للسباقات حيث يمكنك مشاهدة 

ف الدراجات أو السيارات، أو إذا  سباقات البطولة ب�ي
ي القيادة. 

ي الستمتاع، اخت�ب تجربًة ل تضاهى �ف
رغبت �ف

وأن اصطحبت أولدك معك، تحتضن المنطقة حلبة 
كارتينج مناسبة لكل أفراد العائلة.

ا أك�ب  ي كوارت�ي
إذاً، سوف تجد �ف

ي أوروبا، كما 
زحلوقة مائية �ف

فلقات مائية  ي الغرب م�ف
ستجد �ف

ف  ممتعة، ويمكنك لقاء الدلف�ي
ي غيا ومشاهدة أروع 

الظريفة �ف
العروض. وإن كنت محظوظاً، 

قد تتمكن من السباحة معها.

 إنها تجربٌة لن تنساها مدى العمر. إضافًة إىل ذلك، 
ي تشاركنا 

سوف تتعرف عىل الكائنات البحرية ال�ت
خاء  الكوكب نفسه أو يمكنك بكل بساطة الس�ت

بجانب بركة السباحة. ولكن، إن كنت تفضل التعرف 
عىل كائناٍت أخرى، ثمة مدن أخرى للمالهي تزخر 

بالحيوانات، ح�ت أنها تحتضن حديقة حيوانات توفر 
ي يوماً ممتعاً بامتياز، 

برامج ترفيهية طيلة اليوم لتمىصف
25ونحن نضمن لك ذلك.
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قامة خيارات الإ
ي فندق مريح 

ي رصح راٍق مهما كانت الكلفة. إحجز غرفًة لك �ف
أقْم �ف

ي 
ف �ف من فئة الثالث أو الأربع نجوم أو استمتع بأقىص درجات ال�ت

فندق من فئة الخمس نجوم.
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ي 
ي كل زاوية من منطقة ألغار�ف ّ تل�ب

جميع الأذواق من حيث خيارات 
قامة، بدءاً من المواقع  الإ

ية الحيوية وصولً إىل  الحرصف
المواقع الأك�ث هدوءاً.

ي فندق ريفّي أما إن 
وإذا كنت تهوى الطبيعة، احجز �ف

كنت من عشاق العزلة، فاستمتع بفللنا وشققنا ذاتية 
ي تضم مالعب للجولف، 

ي فنادقنا ال�ت
الخدمة. وطبعاً �ف

يتمكن لعبو الجولف من ممارسة هذه الرياضة عىل 
بعد خطواٍت قليلة من غرفهم.

ي 
للصغار حصتهم أيضاً، إذ تأوي منطقة ألغار�ف

فنادق عدة مصممة خصيصاً للعائالت وهي توفر 
كل احتياجاتك لدى سفرك مع الأطفال، أو الأولد أو 

. ف المراهق�ي

أما إذا كنت تزور المدينة بغرض العمل، فال بد من أن 
ي 

ي المنطقة توفر مزايا ممتازة لتمىصف
تعرف أّن الفنادق �ف
وقتاً طّيباً ل ُينس.

27

ي أوروبا 
سوف تخت�ب كل ذلك بأفضل الأسعار �ف

الجنوبية.

www.algarvepromotion.pt | قامة الإ
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ي النابض
قلب ألغار�ف

ي ينبض بالناس، والأصوات، والألوان، والروائح، 
نؤّكد لك أّن قلب ألغار�ف

والتساىلي الصيفية وبالأصدقاء مدى الحياة. 
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ألغار�ف

أفكار
وإلهامات

ينسا،  ر، أو ك�ي ف ي القرى التقليدية الخالبة مثل الج�ي
�ف

، أو ساو براس دي ألبورتيل، أو فيال ريال دي  ي
أو أل�ت

سانتو أنطونيو أو ألكوتيم، حيث تكتسي المنازل 
فٍل عىل مدخنته الخاصة،  باللون الأبيض ويحتوي كل م�ف
يلتقي السكان المحليون كل يوم أحد لتأدية طقوسهم 

الدينية.

ي تنمو عىل أراضيها 
تزخر المنطقة بالبطاطا الحلوة ال�ت

ي اكتسبت حالوتها من أشعة الشمس، ففاضت 
وال�ت

ي ل يستطيع مقاومتها ح�ت كبار الطهاة 
بالنكهات ال�ت

ي ابتكار أطباقهم.
فيستخدمونها �ف

ة(، وهو نوٌع  كما أنها موطن قطلب أونيدو )شج�ي
ي الجبال، وحالما يتم قطفه، ُيخّمر 

من الفاكهة ينمو �ف
وب مدرونيو. ويعاَلج ليتم تحويله إىل مرسث

تقال الطازجة، والغّضة والحلوة،  إنها منطقة ثمار ال�ب
ي أوروبا. 

ي أنحاء البلد و�ف
وهي تشتهر بنوعيتها الممتازة �ف

نكهٌة تداعب براعم الذوق ل محالة.

اسم هذه المنطقة محفور عىل المسالت البحرية، 
نقيل والمحار. أما نكهتها ولشدة  حيث يتم صيد ال�ب

لذتها فتذّكرنا بالبحر.
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ي النابض 
قلب ألغار�ف

فات المنازل التقليدية،  يهّب النسيم العليل عىل رسث
ف الشهية  ح الصدر أمام شجرات الت�ي حيث ينرسث

والخّروب المجفف.

كما تأوي المنطقة زهرة الملح، وهي تتبيلة من 
ي 

ي تم حصادها من المالحات �ف
البلورات النقية ال�ت

. وهي تُعت�ب منتجاً صحياً فاخراً يعزز النكهات. ي
ألغار�ف

وهي موطن حيوانات فرس البحر، الفصيلة المهددة 
ي تحتضن أك�ب عدٍد 

بالنقراض، علماً أّن منطقة ألغار�ف
ي العالم.

منها �ف

ي تبدو وكأنها 
وفيها تعيش الحرباء، تلك العظاءات ال�ت

. ًة من العرص الجوراسي آتية مبا�ث

عمة، وهي  ويفوح من المنطقة عبق زهور اللوز المت�ب
ي 

ة البيضاء عىل الأشجار الهشة، ال�ت تلك الزهور الصغ�ي
ي تحكي 

استوحيت منها الأساط�ي العربية القديمة ال�ت
ي غمرتهّن السعادة 

قصص العذارى الجميالت اللوا�ت
عند النظر إليها.
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ي 
وبفضل كل هذه المقومات ال�ت

ف بها المنطقة، سوف ندعك  تتم�ي
الآن لتكتشفها بنفسك. فها قد 

أصبح لديك العذر المثاىلي لزيارة 
. وكأنك تحتاج إىل عذر!  ي

ألغار�ف
ي انتظارك!

نحن �ف

ي البّحار. أما لغوس  تغالية. وتذّكرنا قلعة ساغريس بالأسطورة ه�ف ي قصصاً عن الكتشافات ال�ب
ت�د ألغار�ف

ي 
ي تُعت�ب أجمل مدن المنطقة فتدين بمهابتها وعظمتها للتوسع البحري. فمنذ 600 سنة خلت، أصبح العالم �ف

ال�ت
. ي

اتيجي وتقاليد بّحارة ألغار�ف متناول يد أوروبا بفضل موقعها الس�ت
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جهات اتصال مفيدة
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الجهات المشاركة

ملكية حقوق التأليف والن�ث

ي
ي ألغار�ف
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