بورصة الخضراء
The Unique Experience!!

لمحة عا ّمة:
تبعد مدٌنة بورصة حوالً  002 – 022كم عن مدٌنة اسطنبول( .عن طرٌق البر وباستخدام العبارة)
تعتبر مدٌنة بورصة الخضراء من اجمل المدن الجبل ٌّة الّتً ٌقصدها المسافرون العرب واحدى اكبر المدن الصناع ٌّة
فً تركٌا بحٌث كانت عاصمة للعثمانٌٌن بٌن عام ; 687و  ,68;:وتحتوي المدٌنة على الكثٌر من الحدائق والغابات
الطبٌع ٌّة واالماكن السٌاح ٌّة ,كما تحتوي على العدٌد من المعالم التارٌخ ٌّة مثل اضرحة بعض السالطٌن العثمانٌٌن.
 Uludag Mountainجبل أولدغ (جبل عالً) :
ٌقع جبل أولداغ على ارتفاع  7:98متر تقرٌبا ,وهو احد رموز مدٌنة بورصةٌ ,تم ٌّز بااللعاب الشتو ٌّة فً البالد
ٌقدّم أولداغ خٌارات ال تحصى الى جانب السٌاحة الشتو ٌّة بفضل غاباته الغن ٌّة والتنوعة لمن ٌنوي التهرب من حرارة الصٌف,
منها االقامة فً المخٌمات والمشً بالجٌل ونزهات ٌوم ٌّة لالستجمامٌ .مكن الوصول الى قمة الجبل بواسطة التلفرٌك.
صصة للراحة على الطرٌق وشواء
ومن بٌن الفرص المتاحة فً أولودغ احد روائع الطبٌعة فً البالد االستراحة فً االماكن المخ ّ
اللّحوم على النار او االقامة فً احد الفنادق الفاخرة المش ٌّدة على قمة الجبل.

بورصا الخضراء :تقدم بورصا العدٌد من المساحات
صصة لالستراحة فً احضان الطبٌعة.
الخضراء من حدائق وساحات مخ ّ

 RESAT OYAL
تحتوي حدٌقة رشاد اوٌال الثقاق ٌّة على بحٌرة اصطناع ٌّة ومسارات للمشً وساحات رٌاض ٌّة العاب لالطفال ولونابارك
وخٌارات من المطاعم والمقاهً .اما حدٌقة الحٌوانات فهً مكان الكثر من  :55حٌوان  .وحدٌقة النباتات المالصقة لحدٌقة
تقدر مساحتها ب  955دونم ,توجد فٌها مختلف االنواع من االشجار والورود والمئات من
الحٌوانات مقامة على ارض
ّ
النباتات واالعشاب.
 MERINOS PARK
صصة للرٌاضات والمطاعم والمقاهً ونشاطات ترفٌه ٌّة.
تحتوي حدٌقة مرٌنوس مسارات للمشً وساحات مخ ّ

 ULUDAG PARK
اما حدٌقة أواوداغ القوم ٌّة ,فهً تقدم فرصا القامة المخٌمات والمشً بالجبل والنزهات الٌوم ٌّة فً فصل الصٌف 

SUKAY PARK



تستضٌف حدٌقة سوكاي بارك االلعاب الرٌاض ٌّة المائ ٌّة المحل ٌّة والدول ٌّة وهً اقدم حدٌقة للتزلج على الماء فً
تركٌا.

حمامات

بورصا:

بورصا هً من اهم المدن التً اكرمتها الطبٌعة بالحمامات والمٌاه الشافٌة .حٌث ظلت المدٌنة من اهم المراكز للمٌاه
المعدن ٌّة فً البالد .وال تزال مٌاهها المعدن ٌّة المعتدلة تجذب اهتمام الٌاح المحل ٌٌّن واالجانب.
صص للعالج الطبٌعً عبر تلك المٌاه الى جانب الراحة واالسترخاء.
كما تقدم معظم فنادقها قسم مخ ّ
انتشرت تلك الحمامات فً مختلف انحاء المدٌنة ومن الجدٌر بالذكر ا ّنها مفٌدة فً عالج بعض االمراض مثل الروماتٌزم,
انسداد االوردة ,نظام الحركة والسكري وفً عالج اضطرابات الكبد والمعدة واالمعاء والبنكرٌاس والمرارة فً اطار برنامج
ٌضعه اختصاصٌٌن.
صة للنساء والرجال.
باالضافة الى وجود العدٌد من المنتجعات الصح ٌّة ذات اماكن خا ّ
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