
سياحة سينما

منطقة تيرول : الخضرة والشالالت والبحيرات
مكان خصب يحفز السياحة وصناعة السينما

معتز عثمان
السياحة اإلسالمية – عمان

عليهما.  البيئة  تأثير   حيث  من  مشترك  تاريخ  األلب  جبال  و  التيرول  منطقة  يجمع 
وهناك تيرول النمساوية التي تتألف من تيرول الشمالية و الشرقية. وتيرول اإليطالية  
المعروفة باسم ألتو أديجي/ سودتيرول )تيرول الجنوبية( ولكن من دون ترينتينو التي 

تقطنها أغلبية ناطقة باإليطالية.

أحد المنتجعات



تصوير المسلسل التلفزيوني

بحيرة على نهر



مشهورةٌ  النمساوية  تيرول  مقاطعة  إنَّ 
الخضراء  التالل  بة:  الخالاّ بطبيعتها 
ذات  والبحيرات  والشالالت  المتموجة 
المياه الرقراقة على خلفيٍة من قمم الجبال 
المغطاة بالثلوج. اكتشفت صناعة السينما 
طويٍل،  وق��ٍت  منذ  الموقع  هذا  الهندية 
يتم تصويرها  بوليوود  أفالم  فالعديُد من 
في تيرول كلَّ عام. ولقد اختار تلفزيون 
المناظر  ذات  المقاطعة  اآلن  ظبي  أبو 
إنتاج  أجل  من  كموقٍع  بة  الخالاّ الطبيعية 
"ما  يدعى  جديد  أوبرا"  "سوب  مسلسل 
ِفْق" حيُث يصور 10 حلقاٍت من أصل  ِنتِّ

ال� 60 حلقة في قرية سيفيلد الشاعرية. 
مسلسل "ما نتاّفق" من إنتاج شركِة "أرى 
ومن   ، اإلع��الم��ياّ لإلنتاِج  اإلم���ارات" 
إبراهيم  وبطولة  الخزوز  إي��اد  إخ��راج 
يلعبان  حيُث  الرئيسي،  وبثينة  الزدجالي 
شاٍب  دورا  التلفزيوني  المسلسل  في 
وشابٍة من شباِب أبو ظبي يدعيان خالد 
وميرا. تقرر ميرا أن تدرس خارَج البالِد 
كم  تدرك  ما  سرعان  ولكنها  النمسا  في 
ال�  مسلسل  بث  يبدأ  سوف  خالد.  تفتقد 
فصل  في  الهواء  على  أوب��را"  "س��وب 
هذه  في     .2011 ع��ام  من  الخريف 

إحدى البحيرات



ملعب للكولف بمنطقة تيرول

من وسائل المواصالت بالمنطقة



اللقطاِت  تصويُر  يتمُّ  بالذات  اللحظة 
األخيرة من هذا المسلسِل التلفزيونياّ في 
قريُة  اكتسبْت  حيُث  تيرول.  سيفيلد، 
الشرق  في  الشعبية  من  الكثيَر  سيفيلد 
األوسط كوجهٍة سياحيٍة من أجل قضاء 
العطالت الصيفية في السنوات األخيرة، 
"اإلم���ارات  ب��دأت  ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ 
للعطالت" بالترويج لها ك�" لؤلؤة جبال 
"اكتشف"  وقد   .2007 في عام  األلب" 
أوسطيين  الشرق  المسافرين  من  العديُد 
ووجهاٍت  سيفيلد  قرية  الحين  ذلك  منذ 

سياحيٍة أخرى في تيرول كمناطَق مثالية 
تقُع  الصيفية:  عطالتهم  قضاء  أجل  من 
من  واح��دٍة  ساعٍة  بعد  على  المقاطعُة 
ميونيخ وتوجد وسَط جبال األلب تماماً. 
القادموَن من دوِل  وقد تضاعف الزوار 
مجلس التعاون الخليجي إلى تيرول أكثَر 
من ثالث مراٍت خالل ثالثة سنواٍت فقط. 
يتوقع وكالُء السياحة في تيرول أن يروا 
سياحاً أكثر قادميَن من هذه المنطقة بعد 
أن يتم عرُض جمال طبيعة  تيرول على 

تلفزيون أبو ظبي.

انسبروك عاصمة تيرول الطبيعية



محطة للتزلج على التلج

 قرية في
 منطقة
تيرول


