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 اجلمهورية التركية
محافظة اسبرطة

مديرية الثقافة والسياحة



املعلومات األخرى
للغاية  السهل  االتصال  حتقق  جيد  مستوى  ذات  برية  طرقا  اسبرطة  تضم  املواصالت: 

باملدن األخرى. وتقيم شركات الباصات اخملتلفة رحالت منتظمة إلى اسبرطة. 

املسافات الفاصلة بني اسبرطة والواليات األخرى
أنقرة  :422 كم       أنطاليا      :128 كم       بوردور    :51 كم

دنيزلي  :167 كم       اسطنبول  :601 كم       إزمير    :382 كم
قونيا  :264 كم       نوشهر       :487 كم

أرقام هواتف شركات الباصات 

444 34 34 : اسبرطة بترول للسياحة 
444 35 35 : باموك قلعه  

0 246 227 23 00 : ئوز اسبرطة للسياحة 
444 05 62 : كامل قوج للسياحة 

الفنادق ذات الشهادات السياحية

الهاتف املوقع  الصنف  اسم الفندق 
0 246 233 01 76 اسبرطة  أربع جنوم  فندق بويوك اسبرطة 
0 246 267 20 02 دافراز  أربع جنوم  فندق سيرينة دافراس 
0 246 223 79 00 اسبرطة  فندق خاص  فندق باسماجي أوغلو 
0 246 223 90 01 اسبرطة  ثالث جنوم  فندق بوالت 
0 246 232 57 00 اسبرطة  جنمتان  فندق آرتان 
0 246 218 15 05 اسبرطة  جنمتان  فندق قوج 
0 246 242 44 45 اسبرطة  جنمتان  فندق شاه 
0 246 311 39 61 أغريدير  جنمتان  فندق آلتون كول 
0 246 311 50 06 أغريدير  جنمتان  فندق كريوسوس ليك ريسورت 
0 246 441 25 32 يالواتش  جنمتان  فندق سيدي 
0 246 441 55 26 يالواتش  جنمتان  فندق أوبا 

الهواتف املهمة:

0 246 223 80 80  : محافظة اسبرطة  
0 246 232 57 71 – 0 246 223 27 98  : مديرية الثقافة والسياحة في احملافظة  

155  : الشرطة 
156  : قوات الدرك 
112  : خدمات االسعاف االولي 
177  : حرائق الغابات 

0 246 211 60 00  : رئاسة البلدية 
0 246 211 50 00  : مستشفى اسبرطة احلكومي 
0 246 237 17 27  : كلية الطب- جامعة سليمان دمييريل 
0 246 311 43 88  : االستعالم السياحي- أغريدير 
0 246 218 34 37  : مديرية متحف اسبرطة 
0 246 441 50 59  : مديرية متحف يالواتش 
0 246 531 24 99  : متحف  
0 246 228 31 23  : مديرية املكتبة الوطنية في احملافظة 

شركة سكك حديد اسبرطة :01 13 218 246 0



األكالت واملنازل
الثقافة احمللية

األكالت احمللية: يعتبر مطبخ اسبرطة التقليدي ذا ميزة غنية. ففضال عن احتوائه على أكالت 
اخلبز  من  أنواعا  هناك  فإن  وحبوبها،  وحلومها  املنطقة  خضراوات  من  إعدادها  تتم  مشهورة 
واملعجنات واحللويات. واألكالت املشهورة في املنطقة هي؛ كباب تاندر، باناك )حلم غنم مع اخلبز(، 
كَْشكَْك )اللحم مع احلنطة املسلوقة( ، سمك الشبوط احملشي بالبرغل. ومينح كباب اسبرطة 

مذاقا ال يُنسى آلكليه.

منازل اسبرطة:
 تعتبر اسبرطة غنية بتراثها التاريخي مثلما هي غنية بأبنيتها املعمارية املدنية املهمة.

كباب تاندر اسبرطة

محشي سمك أغريدير

رز الزفاف- اسبرطة



النشاطات السياحية األخرى
اجلماليات الطبيعية 

تسلق اجلبال:

  : آناماس داداكول 

:  )Barla Dağı( جبل بارال

:  )Davraz Dağı( جبل دافراز

:  )Sarp Dağ( جبل سارب

:  )Akdağ( جبل آق

)Trekking( الرحالت -   

)Orienteering( إيجاد االجتاه -   

   - سافاري اجليب

   - سافاري التصوير الفوتوغرافي

   - الدراجات الهوائية اجلبلية

   - الطيران املظلي

   - التزحلق على اجلليد

   - عبور الوديان

   - استكشاف الكهوف

   - تسلق الصخور

   - املراقبة )مراقبة النباتات، والطيور، واحلشرات(

   - السياحة الصحية

   - السياحة العقائدية 

2998م

2798م

2635م

2548م

2420م



البالجات- أماكن التخييم 
اجلماليات الطبيعية 

أنسب  وهو  ناعم،  برمل  أغريدير  في  املوجود  البالج  بالج آلتونقوم ومنشآت التخييم: يتميز 
مكان للسباحة في البحيرة. وهو ضحل إلى درجة أن العمق ال يتجاوز طول اإلنسان حتى لو 

مت االبتعاد عن الساحل ملسافة 200م. لذا يعتبر بالجا آمنا. 

بالج خليج بدره ومنشآت التخييم:
يقع هذا البالج على طريق أغريدير- بارال 
11كم من مركز املدينة.  على مسافة 
عبارة عن مكان جيد لالستجمام  وهو 
بطول  ساحلي  شريط  فيه  يوجد 

1500م.

بالج آلتونقوم

بالج يالواتش طاشئيوي 



أماكن النزهة واالستجمام
اجلماليات الطبيعية 

اسبرطة.  مدينة  مركز  في  تقع  دومن   600 مساحتها  ارض  على  أسس  منتزه كوكجاي: 
املنتزه  أرض  أعمارها مئات السنني. وحتتوي  تبلغ  التي  الكستناء  املنتزه أشجار  وتوجد في 
على العديد من النافورات واألبنية ذات الطراز املعماري السلجوقي والعثماني وعلى املنشآت 

الترفيهية، والبحيرات االصطناعية، والطريق التاريخي، ومحالت التخييم والتنزه.

منتزه كيرازليدره:
مركز  من  3كم  مسافة  على  يقع   
فوق،  من  اسبرطة  على  ويطل  املدينة. 
باحلدائق  محاطة  أرض  عن  عبارة  وهو 
وبساتني الكروم. وميلك مظهرا بانوراميا 

السيما في الصيف. 

منتزه آيازما:
مركز  من  الشرقي  اجلنوب  في  يقع   
كيلومترين.  مسافة  على  وذلك  املدينة 
باردة،  مياه  ذات  أرض  عن  عبارة  وهو 
تبلغ  التي  الكستناء  بأشجار  ومحاطة 

أعمارها مئات السنني. 

منتزه أغريدير بينار بازاري:
 وهو عبارة عن سوق تقليدية تقام منذ 
600 سنة داخل أرض خضراء في حي 
السوق  وتقام  أغريدير.  بقضاء  باغالر 
كل  من  متوز  يوليو/  شهر  أوائل  في 

سنة، وتستمر ملدة 12-8 أسبوعا.



الكهوف
اجلماليات الطبيعية 

كهف بينار كوزي:
8 كم من قضاء ينيشاربادملي داخل غابات جايداره. ويبلغ طوله  يقع الكهف على مسافة 

12كم، وتهب ريح قوية في مدخله تبلغ سرعتها 16-15كم/ساعة.

كهف بينار كوزي في ينيشاربادملي



الكهوف
اجلماليات الطبيعية 

كهف زندان في آقصو:
ومت  للسياحة  وُفتَح  765م،  طوله  ويبلغ  آقصو.  قضاء  من  كم   2 مسافة  على  الكهف  يقع   

تزويده باإلضاءة. وهو كهف شبه جاف.
وميكن رؤية بقايا معبد اإلله يورميدون املكشوف من أمام الكهف.

كهف زندان في آقصو 



كهف زندان في آقصو 



وادي يازيلي في سوجتالر



املنتزهات الوطنية والطبيعية
اجلماليات الطبيعية 

منتزه وادي يازيلي الطبيعي:
وهو منتزه للطبيعة يقع على مسافة 10كم من قضاء سوجتوالر، ويغطي أرضا مساحتها 600 
هكتار. ويتميز بجمال طبيعي نادر الوجود. وميلك أهمية تاريخية ملرور “طريق امللك” من الوادي، 
ولوجود معبد والكتابات التاريخية على الصخور. وكان القديس بولص قد مر من هذا الطريق عند 

ذهابه من بركة )Perge( إلى بيسيديا أنتيوخيا .

وادي يازيلي في سوجتالر

الكتابات الصخرية في وادي يازيلي



وادي يازيلي في سوجتالر



املنتزهات الوطنية والطبيعية
اجلماليات الطبيعية 

احملمية الطبيعية ألشجار السنديان البركاني: وتقع في قضاء أغريدير ضمن مدينة اسبرطة. 
أرضا مساحتها  )Quercus vulcanica( تغطي  البركاني  السنديان  من  غابة  عن  عبارة  وهي 
1300 هكتار. وتبعد احملمية عن مركز مدينة اسبرطة بـ 57 كم. وحتتوي احملمية الطبيعية على 

218 نوعا من النباتات.



جبل ينيشاربادملي داداكول

وادي يازيلي في سوجتالر



كهف بيناركوزي في  ينيشاربادملي 



املنتزهات الوطنية والطبيعية
اجلماليات الطبيعية 

منتزه قيزيلداغ الوطني:
يقع على بعد 5كم من قضاء شرقيقرا آغاج ويبلغ ارتفاعه 1840م عن مستوى سطح البحر، 
ويغطي مساحة تبلغ 550 هكتارا. وتغطي غابات أشجار األرز الزرقاء أرض املنتزه. وتقع بحيرة 

بَْيشهر جنوب املنتزه.
يتميز املنتزه بهوائه الغني باالكسجني مما يجعله مكانا مفضال عند املصابني بأمراض

الرئة والربو.

املنازل اخلشبية في منتزه قيزيلداغ الوطني



البحيرات
اجلماليات الطبيعية 

املنتزه الوطني في بحيرة كوفادا: ويقع على مسافة 29كم من قضاء أغريدير. ويحتوي على 
حياة غنية من األزهار والطبيعة على مساحة تبلغ 6534كم2.

بحيرة كوفادا



البحيرات
اجلماليات الطبيعية 

بحيرة كوجلوك البركانية:
وهي بحيرة بركانية تبعد 13كم عن مركز املدينة. ويبلغ ارتفاعها 1380م عن مستوى سطح 
البحر. وتعتبر إحدى عجائب الطبيعة التي توفر مكانا يلبي احتياجات أهل اسبرطة واملنطقة 

من ناحية االستجمام والتسلية والراحة.

بحيرة كوجلوك البركانية

بحيرة كوجلوك البركانية



البحيرات
اجلماليات الطبيعية 

بحيرة أغريدير

بالج آلتونقوم

بحيرة أغريدير:
البحر. وييلغ متوسط  916م فوق مستوى سطح  ارتفاعها  35كم عن اسبرطة. ويبلغ   وتبعد 
بحيرات  ضمن  الرابعة  املرتبة  حتتل  بذلك  وهي  517كم2،  فتبلغ  مساحتها  أما  16م،  عمقها 
تركيا العذبة. ومثلما كانت بحيرة أغريدير مالئمة لسياحة البحيرات- اجلبال فهي مالئمة أيضا 
 )perch( الَفرْخ  سمك  فتناول  والترفيهية.  املائية  األلعاب  وممارسة  األسماك  صيد  ناحية  من 

وسمك الشبوط واالستاكوزا في أغريدير يعتبر أمرا متميزا. 



البحيرات
اجلماليات الطبيعية 

بحيرة أغريدير





اإلمكانات الرياضية/ السياحة البديلة
وفضال عن إمكانات التزحلق على اجلليد، فإن جبل دافراز يحتوي على إمكانات في الصيف 

ملمارسة كرة القدم وتسلق اجلبال وركوب الدراجات الهوائية اجلبلية واملشي والطيران 
املظلي والسافاري، باإلضافة إلى إمكانية إقامة املعسكرات الرياضية.

مركز دافراز للتزلج 



فروع الرياضة الشتوية
اجلماليات الطبيعية 

اإلقامة: يحتوي املركز على 3 كافيتريات، وفندق واحد أربع جنوم يحوي 280 سريرا، وفندق أوبرج 
يحوي 55 سريرا، وفندق تابع جلامعة سليمان دمييريل يحوي 84 سريرا، وبانسيون في قرية جوبان 

عيسى يحوي 24 سريرا.
 6000 لـ  بنية أساسية حديثة ومعاصرة تكفي  إنشاء  أعمال  للتزلج  دافراز  وانتهت في  مركز 

شخص.

فندق سيرينه دافراز

قرية جوبان عيسى



فروع الرياضة الشتوية
اجلماليات الطبيعية 

املنشآت امليكانيكية:

توجد ثالثة تلفريكات للمتزليجن في مركز التزلج. بيلغ طول االول 1211م وينقل 1000 

أما  الساعة.  في  شخص   800 وينقل  936م  الثاني  طول  ويبلغ  الساعة.  في  شخص 

أيضا  ويوجد  الساعة.  في  شخص   800 وينقل  850م  طوله  فيبلغ  الثالث  التلفريك 

عددان من ناقل االطفال  )babylift(بطول 300م. 



فروع الرياضة الشتوية
اجلماليات الطبيعية 

مركز دافراز للتزلج 

إن خريطة مركز التزلج الواردة في الصفحة األخيرة من هذه النشرة تتضمن ما يلي:
ممرات باللون األزرق وهي مالئمة للمبتدئني.

ممرات باللون األحمر وهي مالئمة لذوي املستوى املتوسط.
ممرات باللون األسود وهي مالئمة للمحترفني.

.Snowboard ،أنواع التزحلق على اجلليد: قواعد الشمال، قواعد األلب، تسلق اجلبال اجلليدية
وتتوفر في املركز كافة أنواع ممرات التزلج.



فروع الرياضة الشتوية
اجلماليات الطبيعية 

مركز دافراز للتزلج 

املواصفات:
طول مدة املوسم  : ديسمبر/ كانون االول- مايو/ ايار 

ُسمك اجلليد  : 0,50 – 2,50 م
مساحة التزلج  : 440 هكتار

ارتفاع أرض التزلج  : معدل 2000م
القمة  : 2635م

ارتفاع ممرات التزلج  : 1650 – 2150م
طول ممرات التزلج  : معدل 8 – 10كم



فروع الرياضة الشتوية
اجلماليات الطبيعية 

مركز دافراز السياحي للرياضة الشتوية

و140 كم  املطار  من  50 كم  و  اسبرطة  من  26 كم  مسافة  على  التزلج  مركز  النقل: ويقع 
ويتصف  املمتازة،  املواصالت  يحقق  أسفلتيا  بكونه  الطريق  ويتميز  انطاليا.  مدينة  مركز  من 
املركز بالتكوين اجلغرافي املالئم للمتزجلني من كافة املستويات. وبات املركز الذي يشهد تطورا في 

السنوات األخيرة من أحد املراكز املفضلة للتزلج في  تركيا.

وإمنا  فحسب؛  تركيا  من  ليس  كبيرا  اهتماما  يلقى  التزلج   مركز  بدأ   : للتزلج  دافراز  مركز 
التزحلق  ممارسة  بإمكانية  املركز  ويتميز  األوسط.  الشرق  وبلدان  وأوكرانيا،  وروسيا،  أوروبا،  من 
على اجلليد مع التمتع مبنظر بحيرة أغريدير الرائع. ويحتوي املركز على جليد ذي جودة ممتازة يوفر 
ويبعد  الرغبة.  حسب  للمحترفني  التزلج  إمكانات  ومتنح  التزلج  في  للمبتدئني  جيدة  مسارات 
8كم. أما الغطاء النباتي فيه فيتألف من  املركز عن أقرب جتمع سكاني قرية جوبان عيسى بـ 

الصنوبر، والعرعر، واألرز، واألعشاب.

يكون  كي  تطويره  ومت  تركيا.  في  للتزلج  املهمة  اخلمسة  املراكز  من  للتزلج  دافراز  مركز  يعتبر 
قاطرة منطقة غرب البحر األبيض املتوسط في تركيا من ناحية السياحة الشتوية والرياضية. إن 
املنشآت املتوفرة في املركز يجري تفضيلها من قبل أندية كرة القدم احملترفة والهاوية الستخدامها 
كمعسكرات رياضية. وتستعد دافراز الستضافة أندية كرة القدم األوروبية في املستقبل القريب 

ملا تتميز به املنطقة من جغرافيا ومناخ مالئمني.

مركز دافراز للتزلج- املسابقات

مركز دافراز للتزلج- املسابقات



مركز دافراز للتزلج 



أثناء نسج سجاد اسبرطة



املتاحف
القيم التاريخية والثقافية      

50 سنة  بالـ  الزائر  يعرِّف  متحف سليمان دمييريل للدميقراطية والتنمية: وهو متحف خاص 

األخيرة من ناحية الدميقراطية وتركيا ضمن إطار حياة رئيس اجلمهورية التاسع السيد سليمان 

دمييريل. وذلك باستخدام الصور الفوتوغرافية، واللوحات املرسومة، والصوت، والصورة، واإلنترنت.

متحف سليمان دمييريل للدميقراطية والتنمية



بحيرة أغريدير


