Arriesjön strövområde, Vellinge
منطقة المشي ( التجول ) ڤيلينجة.
على بعد ميل واحد من مدينة مالمو تقع آري خو () و التي هي واحة جميلة للمشي و االستمتاع و السباحة و ركوب الخيل و
صيد األسماك .توجد ثالثة مسارات أقصر للمشي ،أزرق حوالي واحد ونصف  ١،٥كيلو متر ،و مسار طوله  ١،٥كيلو متر
يمكن الوصول أليه للكراسي المتحركة و لعربات األطفال ،و ايضا مسار ركوب بطول  ٣،٢كيلو متر .في المنطقة يوجد ثالثة
عدة أماكن للشواء الثابتة و المراحيض و المقاعد التي تراها على خارطتنا .إذا كنت تريد الصيد فيجب أن تشتري رخصة
صيد .تعد آري خو () بأكملها محمية طبيعية ،مما يعني أن الكلب يجب أن يكون مقيدا و أنك ال تستطيع إشعال النار خارج
أماكن الشواء الثابتة .ال يسمح لك بالبقاء مع منزل متنقل أو كرفان خالل الليل.
أقرأ المزيد www.skanskalandskap.se/arriesjon :

Bockeboda strövområde, Kristianstad
منطقة المشي بوكيبودا كريخانستاد:
تقع في ناڤلينغ أوسن مع غابات الزان العميقة و أشجار البلوط المعمرة ،هنا يمكنك التنزه ،المشي ،ركوب الدراجة ،ركوب
الخيل و التمرن .من بوكاتوربيت تبدأ عدة مسارات محددة و واحد منها يؤدي إلى مسارات لركوب الدراجات الجبلية .في
المنطقة يوجد أيضا مسارات للتمارين الرياضية ،مسار الحواجز ،صالة ألعاب رياضية خارجية ،أماكن للشواء و مراحيض
كما ترى في خريطتنا.
أقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/bockeboda:

Breanäs strövområde, Östra Göinge
منطقة التجول برياني أوسترا جون:
هي أرض برية تماما من غابات الصنوبر القديمة و المغطاة بالطحالب و الغابات النفضية على ضفاف بحيرة إيميلين .هنا
يمكنك التنزه ،المشي في ثالثة مسارات محددة Sjöstigen :بطول  ٣،٤كم Stenstigen ،بطول  ٢كم ،و مسار قصير
حوالي  ٠،٣كم يمكن الوصول أليه بعربات األطفال أو الكراسي المتحركة .يمر مسار سكونة أيضا بالمنطقة .نصائح أخرى:
هي التجديف و الصيد و السباحة .إذا أردت الصيد فيجب الحصول على رخصة الصيد .يوجد في المنطقة أيضا العديد من
أماكن الشواء الثابتة و المراحيض و المقاعد التي تراها على خارطتنا.
أقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/breana:

Djurholmen strövområde, Ängelholm
منطقة التنزه يورهولمن ،أنجلهول:
تقع يورهولم في هوالندسوسينس في الجزء الجنوبي من أنجلهولم .هنا يوجد مستنقع جميل و وادي نهر مع شالل صغير،
الزان العميق و غابات التنوب .هنا توجد ثالث مسارات للتنزه Mossestigen :موسيستيغن بطول  ٣،٨كمKällstigen ،
شيلستيغن بطول  ١،٥كم و  Gubbalyckestigenغوباليكستيغن بطول  ١،٥كم .هنا توجد أماكن ثابتة للشواء و مراحيض
و مقاعد كما ترى في خريطتنا.
أقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/djurholmen.
Finnstorp strövområde, Svalöv
منطقة المشي و التنزه ،سڤالوڤ:
تقع منطقة التنزه فينستروب خارج سڤالوف  Svalövعلى المنحدرات الجنوبية ل فيناستورب  .Finnstorpهي وجهة نزهة
مع منحدرات و غابات الزان و التنوب المزروعة و بركة زنبق الماء حيث يمكنك هنا التنزه و المشي و الصيد و االستمتاع.
تنزه و تجول بأحد مسارات التنزه الخمسة المحددة ،مثال غرونا غونغين  Gröna gångenبطول  ٢،٧كمHåkans väg ،
هوكانس ڤاك بطول  ٢،٤كم ،أو المسار المتاح بطول  ٢٠٠متر .ال تتردد بالصيد في بركة الصيد .الصيد مجاني و ال يحتاج
هنا إلى أن تشتري بطاقة صيد .هنا أيضا يوجد أماكن شواء ثابتة ،مراحيض و مقاعد كما ترى في خريطتنا.
أقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/finnstorp:
Friseboda strövområde, Kristianstad
منطقة التنزه و المشي في فريسبودا ،كريخانستاد:
توجد منطقة المشي و التنزه بجانب كريخانستاد مع الشواطىء الرملية الطويلة و مع الكثبان الرملية و الحمامات الصحية.
توجد في غابات الصنوبر القديمة مسارات صغيرة مناسبة للمشي لمسافات طويلة و منطقة ركوب الخيل .ال توجد مسارات
محددة ( مميزة) بالمنطقة ،لكن ال يسمح لك بقيادة الدراجة خارج المسار .يمر مسار الدراجات و يمتد جسر المشاة الذي
يمكن الوصول أليه من موقف السيارات نزوال إلى الشاطىء الشمالي و منصة المشاهدة الشمالية .يمر مسار Skåneleden
يمر أيضا بالمنطقة .ال توجد أماكن ثابتة للشواء هنا ،و لكن توجد مراحيض و مقاعد كما ترى على خريطتنا.
تعد منطقة  Strövområdeستروڤ محمية طبيعية بالكامل ،هذا يعني أن الشواء ممنوع في المنطقة ،ال يمكنك قيادة
الدراجة خارج مسار الدراجات ،يجب أن يكون الكلب مقيد ،ال يمكنك االقامة او البقاء في الليل مع منزل متنقل أو كرڤان.
نرحب بك بقضاء الليل في الخيام.
أقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/friseboda:

Frostavallens strövområde, Höör
منطقة المشي في فروستفالن في هور:
فروستفالن منطقة تجول و تنزه متنوعة  ،تقع بين بحيرتين متأللئتين  Vaxsjönو  Dagstorpssjönحيث توجد غابات
موسمية عميقة وحقول مفتوحة ومنحدرات مميزة وبراكين سكونا .هناك ثمانية مسارات محددة للمشي و التنزه  ،مثل
 Bjäretslinganبطول ٣،٣كم و  Långstorpsslinganبطول  ٩،٩كم و٤،٣ Ullstorpsslinganكم .يعد
 Vaxsjöslinganبطول  ٢،٩كم مناسبًا للكراسي المتحركة وعربات األطفال Skåneleden .يمر أيضًا بالمنطقة.
في المنطقة  ،يمكنك أيضًا صيد األسماك والسباحة والنوم .يمكن رؤية المراحيض و أماكن الشواء الثابتة والمقاعد على
خريطتنا .ضع في اعتبارك أن تراخيص الصيد مطلوبة للصيد.
توجد ثالث محميات طبيعية في منطقة التنزه  ،على سبيل المثال  ،في  ، Frostavallen-Ullstorpال يُسمح لك بالتخييم أو
إشعال النار خارج مناطق الشواء الثابتة .أيضًا في  Dagstorpو  Bjäretال يُسمح لك بإشعال النار خارج مناطق الشواء
الثابتة و ال يسمح بان يكون الكلب طليق طوال العام.
اقرأ المزيد علىfrostavallen/www.skanskalandskap.se :
Fulltofta strövområde, Hörby
منطقة المشي فولتوفتا ،في هوربي:
مسارا مختلفًا للمشي والتنزه بمسافات مختلفة  ،مثل
 Fulltoftaهي جنة للمشي لمسافات طويلة مع خمسة عشر
ً
 Dansbanerundanبطول  ٥.٣كم ،و  ٣،٤ Bäckaslinganكم ،و Ravinslinganبطول  ١كم و المناسب للكراسي
المتحركة وعربات األطفال.
يوجد أيضًا مركز الطبيعة  Fulltoftaمع معلومات حول الحياة في الهواء الطلق والمعارض والمقهى وقاعة المؤتمرات
واألنشطة .تتنوع المناظر الطبيعية مع الغابات العميقة والمساحات المفتوحة والمراعي مع أشجار البلوط والبرك والعديد من
الجداول الصغيرة .في المنطقة يمكنك ركوب الخيل و الشواء والسباحة والنوم في الخارج .توجد مناطق شواء ثابتة ،مصدات
رياح  ،أبراج مراقبة  ،مراحيض ومقاعد  ،كما ترى على خريطتنا Skåneleden .يمر من المنطقة.
هناك ثالث محميات طبيعية في المنطقة .في مزرعة األغنام  ، Fulltoftaحيث على سبيل المثال  ،ال يُسمح لك بالتخييم و
البقاء مع منزل متنقل إال باألماكن المخصصة لذلك ،وفي  Fulltofta Häggenäsال يُسمح لوجود كلب غير مقيد أو إشعال
النار أو التخييم او االقامة مع منزل متنقل .في  ، Östra Fulltoftaال يُسمح بوجود كلب غير مقيد ،وال يُسمح لك بإشعال
النار إال بأماكن الشواء الثابتة.
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/fulltofta :

Grytåsa strövområde, Örkelljunga
منطقة التنزه والمشي جريتاسا في اوركلينجا:
تعد منطقة المشي لمسافات طويلة في جريتوسا ومنطقة المشي و التنزه  Örkelljunga Grytåsaمناسبة للمشي
لمسافات قصيرة على أحد مساري المشي لمسافات يبلغ طولهما ٣،٣و  ٤،٤كيلومترات  ،وهناك أيضًا مسار لركوب
الخيل يبلغ طوله ٣.٣كيلومترات .من موقف السيارات  ،يوجد أيضًا طريق غابة إلى الغرب من أجل عربة األطفال أو
كرسي متحرك .هنا توجد مناطق ثابتة للشواء ومصدات للرياح و أبراج مراقبة و مراحيض ومقاعد.
في بحيرة  ، Flinkaتكون حياة الطيور غنية هناك إذا كنت تريد البحث عن الطيور .تشكل التالل المأهولة بالماعز شمال
البحيرة منظر جميل للمنطقة Skåneleden .يمر مسار سكونة من المنطقة.
اقرأ المزيد علىwww.skanskalandskap.se/grytasa :

Järavallen strövområde, Kävlinge
منطقة  Järavallenللمشي والتنزه في Kävlinge
تتنوع الطبيعة في منطقة  Jāravallenللمشي لمسافات طويلة  ،من البحر النقي و الشواطئ الضحلة إلى اشجار الصنوبر
العميقة والعالية واألشجار الموسمية.
توجد سبعة مسارات مميزة للمشي لمسافات طويلة في المنطقة  ،مثل المسار االزرق ( ) Blå slinganبطول  ٨،١كم و و
المسار االحمر بطول ٢،٢كم ومسار يمكن الوصول إليه بطول ١،٢كم .يوجد أيضًا في المنطقة مسار للدراجات الجبلية
بطول  ٦.٦كم ومسار ركوب الخيل بطول ٣.٤كم.
تهيمن غابات الصنوبر على األجزاء المركزية  ،وإلى الشرق يوجد مستنقع هوفتروب مع حياة الطيور المميزة .يحظر الصيد
في البحيرات .ستجد في المنطقة مراحيض  ،ومناطق شواء ثابتة  ،ومسار حواجز ومقاعد  ،والتي تراها على
خريطتنا Skåneleden .مسار سكونة يمر من المنطقة.
جزء كبير من المنطقة عبارة عن محمية طبيعية حيث ال يُسمح لك بإطالق النار والتخييم أو اإلقامة مع منزل متنقل خارج
األماكن المخصصة (انظر الخريطة).
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/jaravallen :

Klåveröds strövområde, Svalöv
منطقة المشي و التنزه في كلوڤيرود  Klåverödفي  Svalövسڤالوف:

تتكون المناظر الطبيعية الجبلية في كلوڤيرود  Klåverödمن غابات كبيرة و منحدرات خالبة وشقوق ووديان وكهف ال
يمكن الوصول إليه و مستنقع مائي فريد من نوعه.
توجد ثمانية مسارات مميزة للمشي و التنزه مثل  Skorstensdalenبطول  ٣،٦كم  ،و ٥،٢ Långa spåretكم  ،ومسار
مترا  ،كما يوجد في المنطقة مسار للدراجات الجبلية بطول ٥،٣.كم .هنا يمكنك أيضًا النوم
يمكن الوصول إليه بطول ً ٣٥٠

بالخارج والصيد األسماك بالصنارة والتسلق .ستجد في المنطقة مناطق شواء ثابتة ،ومصدات للرياح  ،وأبراج مراقبة ،
ومراحيض ومقاعد  ،كما ترون على خريطتنا Skåneleden .مسار سكونة يمر من المنطقة.
في المحميات الطبيعية الثالث في  Grindhus ،Tranerödو  ، Lilla Klåverödال يُسمح لك بالتخييم أو إقامة مع منزل
متنقل أو إشعال النار خارج المكان المخصص للشواء.
اقرأ المزيد على www.skanskalandskap.se/klaverod

Kronoskogen strövområde, Ängelholm
منطقة التنزه كرونوسكوكن  Kronoskogenفي أنجلهولم :Ängelholm
 Kronoskogenكرونوسكوكن هي عبارة عن حمامات مالحة وشاطئ رملي أبيض طويل والكثبان الرملية وغابات
الصنوبر .هناك ثمانية مسارات مميزة للمشي و التنزه مثل المسار االزرق بطول  ٢،٨كم(  .)bål spåretو  ،المسار االحمر
بطول  ٧كم ( ) röda spåretوالمسار األبيض بطول  ٩،٢كم 2.كم .يوجد أيضًا مسار للدراجات  Lergöksrundanبطول
 16كم و لركوب الدراجات الجبلية في الغابة  ،هنا يمكنك السباحة واالستمتاع والمشي .ستجد في المنطقة مناطق شواء ثابتة
ومصدات للرياح  ،ومراحيض ومقاعد  ،كما ترى على خريطتنا .يمر  Skåneledenبالمنطقة .
إلى الغرب توجد المحمية الطبيعية أنجلهولمز ستراندسكوغ  ، Angelholms strandskogحيث ال يُسمح بوجود كلب غير
مقيد أو إقامة مع كرفان أو منزل متنقل أو إشعال النار خارج األماكن المخصصة للشواء (انظر الخريطة).
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/kronoskogen :

Möllerödssjö strövområde, Hässleholm
منطقة المشي و التنزه في بحيرة موليرود  Möllerödssjöفي هسالهولم:
تعد البحيرة هي المركز الطبيعي  -بغض النظر عما إذا كنت تريد السباحة أو صيد السمك أو البحث عن طائر أو المشي أو
تناول القهوة مع إطاللة على البحيرة .إذا كنت تريد الصيد  ،يلزم الحصول على رخصة صيد.
في الربيع  ،تتألق شقائق النعمان البيضاء داخل غابة الزان وفي المناطق الجنوبية يتم الترحيب بك في الهواء الطلق و األرض
والغابات الصنوبرية .توجد أربعة مسارات مميزة للمشي لمسافات طويلة هنا  ،مثل

 Sjöstigenبطول  ٣،٣كم ومسار

الضوء الكهربائي بطول  ٣،٧كم .توجد في المنطقة مناطق شواء ثابتة وأبراج مراقبة ومراحيض ومقاعد  ،كما ترون على
خريطتنا .اقرأ المزيد على www.skanskalandskap.se/mollerodssjo

Skrylle strövområde, Lund
منطقة سكريلي  Skrylleللمشي والتنزه في لوند (.)Lund
تقع منطقة  Skrylleللمشي والتنزه في الجزء الشمالي الغربي من  Romeleåsenوتتكون من العديد من المحميات الطبيعية
ومنتزه  Dalby Sôderskogالوطني .هنا تلتقي بمناظر طبيعية متنوعة مع غابات عميقة وحقول مفتوحة والعديد من البرك
والتجمعات المملوء بالمياه .هنا يمكنك التنزه والمشي على عشرة مسارات للمشي لمسافات طويلة وستة مسارات تمارين
مختلفة .ثالثة مسارات مضاءة وهناك مسار مناسبة للكراسي المتحركة Skåneleden .مسار سكونة يمر من المنطقة.

يوجد في جنوب  ، Skrylleعلى سبيل المثال مسار االشجار(  )Trädstigenبطول  ١،٥كم  ،مع لوائح و معلومات حول
األشجار المختلفة .هنا يمكنك أيضًا ركوب الدراجة الجبلية و ركوب الخيول والنوم بالخارج والشواء وصيد االسماك  ،لكن
ال تنس رخصة الصيد .توجد في المنطقة محمية سكريله  Skrylleالطبيعية ومنتزه  Dalby Söderskogالوطني  ،مما
يعني أنه ال يمكنك الشواء إال في مناطق الشواء الثابتة  ،فقط بالدراجة وركوب الدراجات في مسارات محددة للدراجات و
لركوب الخيل ودائ ًما و تقييد الكالب شرط لتواجدها .alby-Sandbyvägen
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/skrylle samt www.skrylle.se :

Snogeholm strövområde, Sjöbo
منطقة سنوكهولم  Snogeholmللمشي والتنزه في خوبو()Sjöbo
في منطقة سنوكهولم  Snogeholmللمشي والتنزه  ،يتم الترحيب بك بمناظر طبيعية متنوعة من البحيرات و التجمعات
المائية والحقول المفتوحة والغابات الموسمية و غابات التنوب الصنوبرية الداكنة حيث يمكنك المشي واالتنزه .هنا يوجد
عشرة مسارات للتجول مثل :مسار البحيرة الكبيرة( )Stora Sjöslinganبطول  ٣كم ،ومسار سنوج هولمليدن (
 )Snogeholmsledenبطول  ١٦،٥كم  ،مسار روس هوس(  )Roshusslinganبطول ٣،٩كم  ،ومسار
الشاطى( )Strandslinganبطول ١،٦كم .
مسار سكونة  Skåneledenيمر من المنطقة .تمتد أيضًا مسارات ركوب الخيل بطول  ٨كيلومترات و ٣.٥كيلومترات
عبر المنطقة .يمكنك أيضًا التجديف والحصول على الهدوء وصيد االسماك ،لكن ال تنس شراء رخصة صيد .يوجد في
المنطقة مناطق شواء دائمة  ،مصدات للرياح  ،مراحيض ومقاعد  ،والتي تراها على خريطتنا.
إذا كنت ترغب في البقاء بين عشية وضحاها  ،فهناك أيضًا كبائن وموقف لسيارات المنازل المتنقلة وموقع لبناء الخيمة .في
الجزء الشمالي توجد محمية ناڤرود الطبيعية حيث ال يُسمح لك بالتخييم واإلقامة مع منزل متنقل وإشعال النار.
اقرأ المزيد علىwww.skanskalandskap.se/snogeholm :

Tjörnedala strövområde, Simrishamn
منطقة شورنديال  Tjörnedalaللمشي والتنزه في سيمرس هامن (.)Simrishamn
تتميز بمناظرها الطبيعية المتنوعة من البساتين المنحدرة وبساتين التفاح والمراعي المزهرة  ،حيث يمكنك المشي والمشي
لمسافات طويلة .يوجد مساران قصيران للتنزه  ،وهما ( )blå stigenالمسار االزرق ٣،٦كم )Röda stigen(.المسار
االحمر  ١،٧كم.
 Skåneledenمسار سكونة يمر من المنطقة .يمكنك أيضًا السباحة واالستمتاع والصيد والنوم في المنطقة .يمكنك مشاهدة
المعارض الفنية داخل  .Tjornedalagårdenيوجد في المنطقة مراحيض ومصدات رياح ومناطق ثابتة للشواء ومقاعد ،
كما ترون على خريطتنا.
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/tjornedala :

Vedby strövområde, Klippan
منطقة ڤيدبي  Vedbyللتجول و المشي في كليبان (:)Klippan
في منطقة ڤيدبي تستطيع المشي لمسافات طويلة  ،تتعدد أنواع األشجار وتشاهد مناظر طبيعية غير مألوفة في هذه المنطقة
الجبلية الصغيرة.
على طول مسار األشجار ستصادف على سبيل المثال  ،شجرة التنوب التي تفوح منها رائحة البرتقال والصنوبريات التي
تتساقط ابرها في الخريف  .هنا يمكنك المشي والمشي لمسافات طويلة على ثالثة مسارات أقصر للمشي لمسافات طويلة ،
مثل مسار التنوب ( ٢.٦ )Granstigenكم أو مسار الصنوبر( ٠.٨ )Lärkstigenكم .يوجد في المنطقة مراحيض ومناطق
شواء ثابتة ومقاعد  ،كما ترون على خريطتنا.
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/vedby :

Vedema strövområde, Hässleholm
منطقة المشي و التجول ڤيديما في هيسالهولم:)Hässleholm(:
عبارة عن غابات التنوب الصنوبرية الداكنة وتالل الزان الجافة والوديان التي تقطر الرطوبة .المناظر الطبيعية جبلية وعالية
من قاعة  Vedemaتحصل على منظر خالب .هنا يمكنك المشي والمشي لمسافات طويلة على أربعة مسارات مختلفة للمشي
لمسافات طويلة  ،مثل ( Röda slinganالمسار األحمر) بطول  ٥كم و (blå slninganالمسار االزرق) بطول  ٣كم .
 Skåneledenيمر بالمنطقة في  Barsjönيمكنك الصيد بدون رخصة صيد .يوجد في المنطقة مراحيض ومصدات رياح
ومناطق ثابتة للشواء ومقاعد  ،كما ترون على خريطتنا.
اقراء المزيد علىwww.skanskalandskap.se/vedema

Vitemölla strövområde, Simrishamn
منطقة المشي ڤيتيموال في سيمرس هامن:
منطقة ڤيتيموال للمشي لمسافات طويلة عبارة عن شواطئ بيضاء والمناظر الطبيعية الجبلية المزهرة وأشجار الصنوبر الشبيهة
بالغابات المطرية والغابات ذات األوراق الموسمية .التنزه والمشي على مسارات طبيعية غير محددة في المنطقة
.Skåneleden
هنا يمكنك أيضًا السباحة واالستمتاع والصيد .منطقة المشي بأكملها عبارة عن محمية طبيعية  ،حيث  ،على سبيل المثال ،
يجب ان ال يكون الكلب طليقة بشكل دائم ،و إن إشعال النار خارج منطقة الشواء الثابتة هو أمر ممنوع (انظر الخريطة) ،
وال حتى التخييم او المبيت في منزل متنقل  /بيت متنقل .يُسمح لك فقط بركوب الخيل في المنطقة المحددة .يوجد في المنطقة
مراحيض ومنطقة شواء ثابتة ومقاعد.
اقرأ المزيدwww.skanskalandskap.se/vitemolla :

نفس النص في جميع المجاالت:
ضع في اعتبارك أن حق الوصول العام ينطوي أيضًا عليه التزامات:
•
•

اعتني بنفاياتك

قم بتقييد كلبك  ،ويفضل أن يكون ذلك بشكل دائم إلظهار االعتبار.
•
•
•

ال تكسر األغصان من األشجار الحية.

اشوي واشعل النار بذكاء وأمان في مناطق الشواء الثابتة.
أظهر االعتبار للحيوانات والطبيعة والزائرين اآلخرين.
وشكرا ً
اهال بكم مرة اخرى

