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 یورک
York 

 
 
 
 

 
   یورک شهر  نشانه

 

  
لنرد هرلالی   ایی و اده بییتانیرپادهرایی تت  ر باستاتی تریی  هر ی"یورک"   

بنرا بر   است. ه یی کر  کشور ای و فیینگ  یبزرگ تاریخ باستان تییاث دار
. هرر یی کرر  در دورا  اسررتتشرر ور دیرردنی ترریی  هرر ی پادهررایی تت دی

بر  ترد  ر زتا  اتپیاتور کنستانتی  کبیی اتپیاتوری روم باستا  بنا هده و د
باستانی روت  یا بوده  بیش از دو سال پایتخت یل  سیزتی  یای اتپیاتوری

 داست.نام یورک تتیادف با یادتا  تاریخ ت ول و فیتنرگ  باسرتانی و اصت را
 .د هلالی  استنه بییتانیا و اییلدپادهایی تت 
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 اشاره:
جاایی  نامیده می شد. کی، جوروشودنامیده  ورکی ،که نیاپیش از ورکیشهر  "      

 ". بود در انگلستانها  نگیکیسلطه وا که کانون سرزمین های تحت 

پس از  0166و تا سال درآمد  تصرف به مسیح الدیپس از م 866شهر در سال  نیا   

 ماند.  یتحت کنترل نروژ باق الدیم

به انسان فرصت را  نیادر یورک  ها نگیکیمرکز وا "Jorvik"جورویک حضوردر  

بود کاوش نروژ  تیحاکم تا همانطورکه تحر شهر ه،شتدهد که به آن زمان برگ یم

از  یکیو آن را به کرده  بیترک"وراماید"را با  یشناسباستان یهاافتهیمکان  نی. ادنک

  .کرده است لیتبد ورکی جانبه درهمه کننده وسرگرم یهاهزمو

قدم  کی ، کندیبرگزارم هیرماه فوردهمه ساله  کزرم نیا را هانگیکیجشنواره وا

 نی، بنابرااست شلوغ و پرطرفدار که  ی. مکانکندیرا زنده م "واماهاید" و رودیفراترم

 .رفت زودتر به آنجا ب انتظار بایدً یطوالن یصف هاقرار گرفتن دراز  یریجلوگبرای 

 

 
 و ت  ور در هلال انگلیس باستانی ی ه ییورک 
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 و سیاسی:تاریخی  ،یعجغرافیای طبی ویژگی های
( City of York«)یاورک»شاهر                                                                        

بزرگ ترین شهرستان  ،یورکشایر پایتخت شودامیده می ن« یورک»کوتاه که به سخن 

از جمله شهرهای باستانی و تاریخی پادشااهی متحاده بریتانیاا و ایرلناد  انگلستان و

 .شمالی است

و باستانی ترین شهر پادشاهی متحده  لیسای بزرگ انگشهرهجمله یورک از    

تاریخی  ابنیه باستانی و انبوهی از آثار ومی باشد که دارای بریتانیا و ایرلند شمالی 

ه شد توسط رومن ها برپا باستان دوران امپراتوری روم در.آثار و ابنیه یی که است 

وری روم باستان احداث میالدی همزمان با حکمرانی امپرات 70است. یورک در سال 

  «کنستانتین»دردوران حکمرانی پایتخت بریتانیای جنوبی بودو.درآن زمان شد

 روم باستان  پایتخت کلیه سرزمین های امپراتوریامپراتورروم به مدت بیش ازدوسال 

 بود.

 

  
 تندیس کنستانتین امپراتورروم
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ل حمتر مربع در مکیلو 170174با پهنه ای برابر  یورک شهرِ پهنه و موقعیت:

شمال شرقی انگلستان،  در که (Foss) «فوس»و  (Ouse)« اوز» تالقی رودخانه های

 واقع جاری می باشند  یورکشایر یا بخش در ناحیه وشهرستان یورکشایر شمالی،  در

  است.شده 
و  سبب ایجادموقعیت جذاب وزیبا ی بی نظیر مکانرودخانه دراین  تالقی این دو   

به یکی از جذاب ترین جاذبه های توریستی را  این شهر و ،شده است هرش دل انگیز

 بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تبدیل کرده هنه تنها منطقه، بلکه پادشاهی متحدِ

انتخاب اساسی از دالیل که همین جذابیت بی نظیر  گفته می شود از این رو .است

  .رومن های باستانی بوده استاین شهر به عنوان پایتخت سرزمین های امپراتوری 

بنا به به مشهور  معتدل وی یآب وهوا ه طورکلیبیورک  هوای و بآ :هوا و آب

که سایر شهرهای ناحیه یورکشایر و هامبر دارای آب و  ، درحالیاستچهارفصل 

 .هوایی گرم و خشک می باشند

 ر بسیار سرد ووای یورک به سبب ارتفاع کم از سطح دریا در زمستان و اوایل بهاه    

گاه در ماه  نیز هر از همراه است. بارش برف با یخبندان و مه و وزش بادهای سرد

 دسامبر شروع به باریدن می کند، اما به سرعت آب می شود.

یورک در ماه می و جوالی، دارای بیشترین دما می باشد. میزان بارندگی ساالنه     

از میانگین کلی بارندگی در انگلیس میلیمتر است که از نیمی 616یورک حدود  در

 .استکم تر 

 116911یورک  شهرجمعیت 1100سرشماری سال  آخرین آمار براساس :جمعیت

درصد سفید پوست،  8/91نفر در کیلومتر مربع و ترکیب نژادی  685نفر با تراکم 

درصد چینی  4/0درصد سیاه پوست و  1/0درصد درهم،  3/0درصد آسیایی،  4/3

 است.اعالم شده 
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این شهر تا اندازه ای باال بوده است، در  دردر سال های اخیر  افزایش جمعیت   

 است. اعالم شده پایین تر یسحالی که تنوع نژادی در آن از میانگین انگل
 

 
 

 Historical  attraction of York : یورک تاریخی جاذبه های

یورک شهری محصور و به بیانی تنها شهر محصور در                                        

حمله بیگانگان دور تا دور  منطقه است که در سده سیزدهم میالدی برای حفاظت از

در دو هنوزاین دیوار بقایای . وی محصورشدمسیری برای پیاده رَ دارایآن با دیواری 

نامیده ر سده یِ میانی یا قرون وسطایی جاست و دیوا بر پا سوی مرز باستانی شهر

سمت شهر  همراه با کلیسای جامع گوتیک آن که به  دوهای دیواراین  .می شود

جمله جاذبه های توریستی  از ،ویژه سده های میانی مزین استارنگِ شیشه های رنگ

 . می شود شمردهاین شهر 

می  شمردهتی یورک توریس/فرهنگینه تنها مهمترین جاذبه  به جریت ذبه ای کهجا

هره شهای پادشاهی متحده  با ارزش ترین جاذبه ها و دیدنیاز به یکی  بلکه شود،

 .است

https://nilgam.com/
https://nilgam.com/
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  دیوارهای سده های میانی:
یورک بنا به اشاره، تنها شهر محصور منطقه است که با                                   

. این است ایی محصوردیوارهای معروف به دیوارهای سده های میانی یا قرون وسط

دارای برجک ها و دروازه  ،به سبک معماری سده های میانی بنا شده است دیوارها

هایی متعدد است که در گذشته به ویژه در زمان جنگ های صلیبی برای حفاظت 

جاذبه عمده ترین شهر از حمله بیگانگان از آن بهره می جستند و اکنون به عنوان 

 ه است.های توریستی مورد استفاد

در جوار این  ری که برای پیاده روییمس دراز باالی این دیواره ها و در واقع    

ایجاد شده است می توان اطراف شهر را تا دور دست مشاهده کرد. گفته می  دیوارها

این  شود طول این دیوارها بیش از سه مایل یا کمی کمتر از پنج کیلومتر است.

همچنان از و با ملحقات مربوط دی بنا شده اند دیوارها که در سده چهاردهم میال

می باشند از جمله دیدنی ترین جاذبه های توریستی  استحکام درخور توجه برخوردار

 .ده می شوندیورک به شمر
 
 

 
 معروف یورک دیوار تاریخی و 
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 نیماندگار از ا یریتأث ورک،ی ییشهر قرون وسطا یوارهایقدم زدن در امتداد د   

چهاردهم سده که عمدتاً در  وارهاید نیگذارد. ا یبه جا م ر ذهن آدمید بایشهر ز

اند و در داده یشهر را در خود جا یروم یاصل یهااز سازه یاند، برخساخته شده

  طول دارند. لیمجموع حدود سه ما

افزون بر آنچه عنوان شد یورک به سبب دارا بودن انواع صنایع و فعالیت های    

 صنعت تولید انواع شکالت، همراه با آثار تاریخی و باستانی موجود،صنعتی به ویژه 

، «York St. john University»دانشگاه یورک به نام جمله  لمی، ازعمرکز 

. نه تنها دیدنی ترین شهر و..اتر ملی، اپرای سلطنتی ئت ،«آسکهام بریان کالج»

 یادمانو اشیاء باستانی  گنجینه ای از آثار پادشاهی متحده محسوب می شود، بلکه با

ی هافهها و کاشمار، رستورانهای بیتاریخ غنی، موزه تحوالت تاریخی منطقه است.

ظ و حراست مردم انگلستان به حفاز آنجا که است.  توریستمملو از  این شهر همواره

آور نیست که شهر یورک برخالف سایر شهرهای انگلستان بجتع نداز تاریخ مشهور

قرون سده های میانی یا سبک و سیاق  سنگین است وگوییفیک تراعاری از 

    پابرجاست.در این شهر هنوز  اییوسط
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 همه  و همه فرش و کلیساهای باستانیهای سنگهای عجیب و غریب، کوچهخانه

و خیابان های  هاحکایت از وجه باستانی یورک دارد اما هیاهوی دانشجویان در کافه

اینکه  از صرف نظراست. جلوه مدرن این شهربازگو کننده سنگ فرش سده میانی، 

اشاره یورک ازجمله توریستی ترین شهرو مرکزگذران اوقات فراغت و بررسی  بنابه

ازجمله  تئاتر های باستانی و تاریخی پادشاهی متحده  می باشد که در پی به برخی 

درحد انی و... آن سلطنتی یورک، گراند اپراهاوس،   ورزشگاه کرسنت، میدان اسب دو

زادگاه بزرگانی درزمینه سیاست، موزیک،  .ضمن اینکه یورکخواهد شد امکان اشاره

 Constantine the Great «رکنستانتین کبی»مانند:ادبیات و معماری و ورزش 

  "بابی میمز"و  "نتام اَلِ "،"مارک آلبرت بوناس"، بازیگرانی چون باستان امپراتور روم

مارتین "مانند و دانشمندانی  John Barry  "جان بَری"ی چون یاه و موسیقی دان

 می باشد.  "ریز

به هر روی شهر یورک بنابه معروف یادواره ای از تاریخ تمدن اروپایی و برترین شهر  

است استثنایی  با جاذبه های باستانی، تاریخی و فرهنگی گوناگون یستوریستی انگل

  قدمت دارند.آنها بیش از دو هزار سال  که بیشتر

                       دانشگاه یورک:
 یقااااتیتحق کاااالج کیااا ورکیااادانشاااگاه                     

دانشگاه کاه  نی. ایسانگ ورکیواقع در شهر  ،است یدانشگاه

بخش و مرکز  31از  شیشد، به ب سیتأس 0963در سال 

زمیناه هاای از  یگساترده ا فیط واست  افتهیگسترش 

  .دهد یوشش مرا پ آموزشی

شاهر  یدانشاگاه کاه در جناوب شارق محوطاهپردیس یا

غارب، پاارک  سیپرد ،یاصل سیهکتار وسعت دارد. پرد 111قرار دارد، حدود  ورکی
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وحاش، محوطاه دانشاگاه را در خاود  اتیآموزش علوم و ح یو مرکز مل ورکی یعلم

 . اند ه زارها ی این منطقه جاذب و درخور توجهو سبز اچهیدرداده است.  یجا

 

ایجاد وگساترش  یرا برا یبه دانشگاه اجازه داده شد محوطه ا 1117سال در ماه مه 

مجاااور  یدرساات در شاارق روسااتا،  یزراعاا یهااا نیخااود در زماا یاصاال سیپاارد

افتتاح شاد و  1119شرق، در سال  سیدوم، پرد سی. پرداختصاص دهد نگتونیهسل

 کیاکنفارانس،  برگازاری یفضااها نیسه کالج و سه بخاش و همچنا زبانیاکنون م

) نیموسساه همچنا نیاکساب و کاار اسات. ا یراه انداز مرکز کیو  یدهکده ورزش

King's Manorنیادرآماد ا. دارداجااره دررا  ورکیامرکز شهر  (شاه نشین واقع در 

 6768کاه  باوده اساتپوناد  ونیالیم 36761در مجماوع  1109/11دانشگاه در سال 

 .به دست آمده است یقاتیتحق یو قراردادها یمال یپوند آن از کمک ها ونیلیم

از ده کالج دانشگاه  یکی دراست و هر دانشجو یدانشگاه کالج کی ورکدانشگاه ی

 نیکنستانت، اول نیشد و به نام کنستانت سیتأس 1104. کالج نهم در سال حضوردارد

 .شد ی، نامگذار ،امپراتور روم
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 هپردیس اصلی دانشگا در

در حاال  ازدهمیاکاالج  ؛ شاد سیتأسا ساتریو به نام آن ل 1110دهم در سال کالج 

 ورکدانشگاه یا، 1101افتتاح شود. در سال  1111ساخت است و قرار است در سال 

 .وستیپ ییایتانیبر یپژوهش یاز دانشگاه ها ، متشکلبه گروه راسل

اول ارایه شاد. در  مزیبه ج 0607در سال  ورکیدانشگاه در  سیدرخواست تأس نیاول

نشاد.  ارایه سیانگل یجنگ داخل لیشد اما به دل میتنظ یدرخواست دوم 0640سال 

 . کردرد  آن را  پارلمان ارایه شد اما  0647درخواست در سال  نیسوم

فاوق  دانشجوی04 ،یکارشناسدوره  یدانشجو 106با  یورک  دانشگاه 0963در سال 

شش بخاش: اقتصااد، آماوزش، ، و درافتتاح شد یو ادار یکارمند علم 18و  سانس،یل

شروع به کار کرد. در آن زمان، دانشگاه متشاکل  استیسو  اتیاضیر خ،یتار ،یسیانگل

 باود نگتونیدر مرکز شهر و تاالر هسل نگزیک یخیعمارت تار از سه ساختمان ، عمدتاً

 یه هااسال بعد، کار سااز کیقرار دارد.  ورکی هیدر حاش نگتونیهسل یدر روستا که

http://hamgardi.com/BlogPost/6930-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://hamgardi.com/BlogPost/6930-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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دهاد،  یم لیدانشگاه را تشک یکه اکنون بخش اصل نگتون،یهسل سیهدفمند در پرد

 .آغاز شد

 
 سالن مرکزی دانشگاه یورک

 

 York Tourism Attraction :یورک  جاذبه های توریستی

در این  "شهر یورک“توجه به اینکه هدف از معرفی با                                       

شهرهای کمتر مورد  یجاذبه هاسیما و  با خوانندگان کردنه آشنا فرصت کوتا

به کوتاه  یورک، از این رو در پی برخی جاذبه های توریستی استایرانیان بازدید

    مورد اشاره قرار خواهدگرفت.ممکن  اندازهو در سخن 

  York Minster  ک:تیک یورکلیسای جامع گو

که در واقع کلیسای ضمیمه یورک  گکلیسای بزر                                         

باشد از بزرگ ترین کلیساهای جامع گوتیک شمال اروپا ی صومعهِ باستانی یورک م

می شود، و دومین کلیسای مهم انگلستان است که بعد از کلیسای گوتیک  شمرده

 –تپایان یاف 0881سال توقف در سال  351آن بعد از ی که بنا -کلن در آلمان 

   .شود می نامیدهگوتیک شمال اروپا نیز  کلیسای جامع  دومین

 شیشه کاریهای رنگارنگ آن که ویژه این کلیسا صرف نظر از کلیسای بزرگ یورک

و  0914متولد  Mark Addy به لحاظ صندوقچه ها و بی بدیل اَدیمی باشد، 
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 Charles«چارلز وایتینگ»ویسندگان پرکاری همچون ن ،Judi Denchجودی دنچ 

Whiting  فوتبالیست هایی چون  داستانی، کتاب داستانی و غیر 351حدود با

که در موزه آن نگاهداری می یی نجینه هاگ ، Laurence Sterne «لورِنس اِستِرن»

با شکوه ترین ترین کلیساهای جهان محسوب می شود، و نه تنها   شود به جریت از

ارزش ترین جاذبه های  بلکه یکی از بامهمترین جاذبه ی توریستی شهر یورک است 

الزم به یادآوری می باشد که  .توریستی فرهنگی پادشاهی متحده شمرده می شود

گذشت  بعد از میالدی آغاز شد و 0141در سال  این صومعهبنای عملیات برپایی 

 پایان یافت. 0471سال در سال  151

 
است که در سده  پادشاهی متحده ترین کلیسای گوتیک گرکلیسای بزرگ یورک، بز

و  شد دوران معماری گوتیک به سبک گوتیک بازسازی و مرمت در سیزدهم میالدی،

گفته  میانی تزیین شده است و های ویژه سدهو  گارنگبنا به اشاره با شیشه کاری رن

دو  گین وشیشه کاری رنبنا به اشاره همین معروفیت آن کم یا بیش می شود که 

 همچنان فعال آن می باشد.  برج مجهز به ناقوس و

از که  "غسل تعمید"این کلیسا می توان با چگونگی  اینکه در نکته جالب دیگر

 شدانجام می آنمراسم تعمید برخی از پادشاهان انگلیس در  «ادوین» شاه زمااااان
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یا از طریق سیستم و داستان های تاریخی زیاد دیگری که توسط راهنمایان کلیسا و 

نگاهداری  محلکلیسای جامع یورک  موزه های صوتی ارایه می شود آشنا شد.

حوادث تاریخی بسیاری  که شاهدهای جواهرات در جهان است ترین گنجینهبزرگ

 و رسیدن بهپله  175در این کلیسا با پیمودن افزون بر آنچه عنوان شد  .بوده است

به چشم انداز کامل شهر در دورتادور می توان  ساکلی باالترین بخش دربرج مرکزی 

 .دست یافت کلیسا

 راه آهن:ملی   موزه
جذاب ترین جاذبه های جمله  ازواقعًا راه آهن یورک ملی  موزه                               

ار و تاریخی پادشاهی متحده است که بازدید کنندگان را با تاریخچه دویست ساله قط

  ازد.شهر یورک آشنا می سلوکوموتیو در 

 
 موزه ملی راه آهن

هاا اسات کاه و واگن وهاایاز لوکوموت ریچشامگ یامجموعاه یآهن داراراه یموزه مل

تااالر  یهاشاگاهیاز نما یاریبسا انیاتا به امروز اسات. در م 0811قدمت آن از سال 

قطاار  کیاباه  تاوانیند، مااشاده دهیچ یمیآهن قدراه ستگاهیا کیبزرگ که مانند 



 

18 

 

و بخاار قارن ناوزدهم، و  یبااربر یرهاا، قطا0838متعلق به سال  ییایکتوریو یپست

 .مجلل اشاره کرد ییپولمن ادواردا یهاواگن

 
توساط  یکاه زماان ییاز جمله واگن هاا ،یسلطنت یاز قطارها یمجموعه ا نیهمچن

 .شته شده استگذا شیشد، به نما یاستفاده م ایکتوریملکه و

مجموعاه شاامل  نیاست. ا یاثر باستان ونیلیم کیاز  شیب یدارا نیموزه همچن نیا

 خیب باه تاارنصاسااعت  0111از  شیهمراه با ب ،یاز پوستر گرفته تا نقاش زیهمه چ

 است.  ایتانیراه آهن بر یغن

 موزه یورکشایر:
ی که در این شهر کوچک تمدن عجیب و غریب به دلیل تاریخچه و                       

در  موزه یی که، اما ایجاد شده است نیز در آن شکل گرفته است، موزه های زیادی

بیش از سایر موزه ها می تواند درباره این شهر باستانی موزه یورکشایر این میان 

رفته متضمن اطالعات باشد، موزه یورکشایر است که در کنار باغ سرسبز گرین قرار گ

 نی های جالب این شهر است. است و از دید

به اشیا و آثار گوناگونی ازجمله آثار کشف شده و مرتبط می توان در موزه یورکشایر 

  آنگلوساکسون ها اشاره کرد. همچنین ها در جهان و نبه عصر حکومت روم
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ش، االعادهفوق یعیطب خیو تار یشناسنیزم یهاهمراه با مجموعه ریورکشایموزه 

است  ییجا نیو آنگلوساکسون است. همچن یمهم روم یآثار باستان از یاریبس یحاو

 نگیکیاسلحه وا نیکرد، بهتر دیخواه دایساله را پ 0111کاوود  ریکه شما شمش

به  یسنت مر یسایدر کل ییطاحفظ شده در جهان. مجسمه ها و ظروف قرون وس

 .شده است گذاشته شینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه  41از  شیخانه ب ،یمیتار در قلب شهر قدهک 01ا وسعت حدود ب بایباغ ز نی

شده  رانیو یهاو طاق وارهاید ریها در زها و گلدرختان، درختچه نیپرنده، و همچن

 .است ییقرون وسطا یسنت مر یسایکل

 کیاو باغ هنرمنادان،  یاکنون شامل چوب خوراک اند،افتهیتوسعه  راًیکه اخ ییهاباغ

 است. یچرخش یهاهشگایباز با نما یادر فض یگالر

  موزه وایکینگ ها:
 41حدود کمی بیش از سی سال پیش گروهی با جمع آوری                        

 وهزار شیء با ارزش و مربوط به دوران وایکنیگ ها توانستند اقدام به ایجاد این موزه 

  .کنند« موزه جرویک وایکینگ»به بیان روشن تر 
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بلکه کل موزه  موزه های شهر یورکنه تنها کننده ترین یکی از پر بازدید موزه  این

از اشیاء و متعلقات مربوط به جنگ است مملو و  ده می باشد،حهای  پادشاهی مت

جویان وایکنیگ. از این رو یافتن اشیاء مربوط به جنگ جویان وایکنیگ در این شهر 

 . به هیچ روی دشوار نیست

 
بیش  در این مدت ،سال از عمر آن می گذرد 35 تنها ین موزه کهجالب توجه اینکه ا

و اکنون یکی از پر ارزش ترین جاذبه  کننده داشته است،از پانزده میلیون بازدید 

  های توریستی انگلستان نامیده می شود.

 برج کلیفورد: قلعهِ یورک و
 .دنورمن ها ساخته ش توسط 0168قلعه یورک در سال                                    

 03قدیمی ترین بخش به جا مانده این از  قلعه عظیم برج کلیفورد است که در سدِه 

  جایگزین باقی برج های چوبی قلعه شد. میالدی ساخته شد و ساختار سنگی آن

به منظور نظارت بر ، سمت جنوب رودخانه فوس واقع در شهر یورک این برج در

های این منطقه توسط گریاغیی ها وسرکوب شورششمال انگلستان و کنترل و 

 در نهایت  توسط  .دوباره بازسازی شدوساخته شد، اما دوبار فرو ریخت  «ویلیام فاتح»



 

21 

یی که قلعه روی  تپه .شدمجددا بازسازی و مرمت  (Henry the 3rd) هانری سوم 

م زدن و قد و استهای نرگس زرد در فصل بهار مملو از گلآن قرار گرفته است 

 می کند. ی رویایی تبدیلی در آن را به یک تجربهطبیعت گرد

 مشاهده کرد.                                                         کننده پانورامای شهر را  توان نمای خیرهباالی برج کلیفورد میاز  

  :نظیر برج کلیفوردنمای بی

مرکز تاریخی یورک واقع یلتون که در از پنجره هتل ه                                    

 . دیدبرج باستانی کلیفورد را  توان از پنجره اتاقشده است می

 
توسط  0168قرار دارد، در سال  تیو پل اسکل ارگ تیشرگیف نیکه ب ورکی قلعه

 نیاست. ا فوردیمانده برج کل یقسمت باق نیتر یمینورمن ها از چوب ساخته شد. قد

ساخته شد، به نام  یقلعه چوب یبرا ینیگزیبه عنوان جا زدهمیقلعه که در قرن س

به عنوان رهبر حزب  نجایدر ا 0311شد که در سال  ینامگذار فوردیراجر دو کل

 .لنکستر اعدام شد

را که اعدام کرده بود  یبدنام بود که پادشاه کسان یبه عنوان مکان نیبرج همچن نیا

کننده اش بر  رهیخ یمناظر پانوراما لیدلبرج به  نیمروزه اگذاشت. ا یم شیبه نما
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در دسترس  هیفروشگاه هد کیبه همراه  کین کیمحبوب است. امکانات پ اریشهر بس

 است.

 : Haward Castleقلعه هاوارد

قلعه باشکوه هوارد  ورک،ی یآسان در شمال شرق یرانندگ قهیدق 31با                    

 یپارک و مبله غن نیهکتار زم 0111 انیاده در مارد متعلق به خانوقراردارد. قلعه هو

امالک کشور  نیتر یدنیاز د یکیاست، بدون شک  نهیو گنج یبا آثار باستان

 یونیزیدرام تلو نهیزممعروف به پس - ییایعمارت باشکوه پاالد نیانگلستان است. ا

توسط جان  لیارل کارال نیسوم یبرا - Brideshead Revisited شدهنیتحس

 .و معمار ساخته شد سینوشنامهیرو، نماوانب

 
 ،یادوره یهامبلمان و لباس ها،یکارو کنده هایآن شامل نقاش یبایز اریبس یهااتاق

متناسب با خانه  یاسیدر مق نیارزشمند است. زم یهاها و مجسمهگلدان نیو همچن

ت هرم، و معبد دوس کی سک،یابل کی ر،یچشمگ یمقبره خانوادگ کیاست، با 

 یعمارت وجود دارد که برا یدر جلو ییاتماش یچهار باد. و البته، آبنما یداشتن
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در  یکمتر از سه کافه عال د؟یکن یم یاست. احساس لجباز یعال یینها «یسلف»

بعد از ظهر فوق  یچا کیشاپ( که هر کدام  یکاف کیمحل وجود دارد )به عالوه 

 کنند. یالعاده سرو م

 York Castle Museum: قلعه یورکموزه 

 بینش است شده ساخته اصلی قلعه محل در کهیورک  موزه قلعه                            

از ایان ماوزه . دهاد می ارایه ها قرن طول در انگلیسی زندگی شیوه از انگیزی شگفت

ل طاو انگلایس در تااریخیادآور ، کاهیورک استهای باستانیابنیه جمله دیدنی ترین 

 .باشدی مها ه دس

 
اش، العادهفوق یعیطب خیو تار یشناسنیزم یهاهمراه با مجموعه ریورکشایموزه 

است  ییجا نیو آنگلوساکسون است. همچن یمهم روم یاز آثار باستان یاریبس یحاو

 نگیکیاسلحه وا نیکرد، بهتر دیخواه دایساله را پ 0111کاوود  ریکه شما شمش

به  یسنت مر یسایدر کل ییطان وسسمه ها و ظروف قروحفظ شده در جهان. مج

 .گذاشته شده است شینما

باا  باایبااغ ز نیا. ادیابگذران گاانیو را یداشتنموزه دوست یهارا در باغ یزمان حتماً

گوناه پرناده، و  41از  شیخاناه با ،یمیهکتاار در قلاب شاهر قاد 01وسعت حدود 
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 یساایشده کل رانیو یهاو طاق ارهاوید ریها در زها و گلدرختان، درختچه نیهمچن

 .است ییقرون وسطا یسنت مر

ویکتوریاا از  07ساده و ساالن ناهاارخوری ایی آن های قارون وساطهای زندانسلول

 کیاو باغ هنرمنادان،  یاکنون شامل چوب خوراک اند،افتهیتوسعه  راًیکه اخ ییهاباغ

  است. یچرخش یهاشگاهیباز با نما یدر فضا یگالر

  Kit Kat House :کتیتخانه ک

های رستوران.به یاد ماندنی استیی تجربه  دریورک گردیرستوران                   

 . می باشندانگلستان ی ها یورک مشهورترین رستوران
 

 
 فروشگاه شوکوالت یورک

شیرینی ستان است و مغازه شکالت انگل از سوی دیگردیگر شهر یورک مرکز یا خانه

شهر شیرینی فروشی ترین مغازه معروف «York’s sweet Story»فروشی یورک 

 خود را دارد.  ویژه دستور پخت دارای است که 

 کهکت شود؛ از شکالت نارنجی رنگ گرفته تا کیتهمه چیز پیدا می این مغازهدر 

بعدها توسط وارد بازار شد و  بار توسط کارخانه ران تری یورک با طعم پرتغالیاولین

 . نستله در جهان مشهور شد

https://nilgam.com/
https://nilgam.com/
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 Theatre Yor Royal : ورکیسلطنتی تئاتر 

انگلستان است که  ورک،یتئاتر در سنت لئوناردز در  کی                              

 تینفر ظرف 751تئاتر در حال حاضر  نیگردد. ا یباز م 0744قدمت آن به سال 

 یبرا 1100است، در سال  شرویتئاتر پ کی یتئاتر به طور سنت که یدارد. در حال

   را در اطراف ارایه دهد. داتیشد تول یکربندیفصل مجدداً پ کی

 

 
 یورکتئاتررویال 

 یشارکت هاا زباانیم نیکند و همچن یخود را اجرا م داتیاز تول یاریتئاتر بس نیا 

کاه اغلاب  یتاور ملا شارکت کیااسات،  Pilot Theatreاز آنهاا  یکیتور است که 

باه طاور  ویو استود یصحنه اصل ن،یکند. عالوه بر ا یم دیخود را با تئاتر تول یکارها

 الیاشاود. تئااتر رو یاستفاده م یو اپرا آماتور محل یشینما یانجمن ها وسطمنظم ت

 17تا  1 نیبود که ب 1101راز  ورکی یخیتار شنامهیکنندگان نما هیاز ته یکی ورکی

 رفت. به صحنه  ورکیوزه اوت در باغ م
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 کیاباا  ،یپوناد ونیالیم 6 یپس از بازساز 1106 لیآور 11تئاتر در روز جمعه  نیا

 یبازسااز یسالن اصل کیشده،  یو بازساز افتهیخانه توسعه  یجلو کید، یسقف جد

 شد. ییعمده بازگشا یها شرفتیشد و با پ نیو تزی

 :ریورکشایو باغ  موزه
 خیو تاار یشناسانیزم یهاهمراه باا مجموعاه ریورکشای موزه                            

و آنگلوساکسون است.  یمهم روم یاز آثار باستان یاریبس یاش، حاوالعادهفوق یعیطب

 نیکرد، بهتر دیخواه دایساله را پ 0111کاوود  ریاست که شما شمش ییجا نیهمچن

 یسایدر کل ییطان وسحفظ شده در جهان. مجسمه ها و ظروف قرو نگیکیاسلحه وا

  .گذاشته شده است شیبه نما یسنت مر

 
باا  باایبااغ ز نیا. ادیابگذران گاانیو را یداشتنموزه دوست یهارا در باغ یزمان حتماً

گوناه پرناده، و  41از  شیخاناه با ،یمیهکتاار در قلاب شاهر قاد 01وسعت حدود 

 یساایشده کل رانیو یهاو طاق وارهاید ریها در زها و گلدرختان، درختچه نیهمچن

  .است ییقرون وسطا یسنت مر
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 کیاو باغ هنرمنادان،  یاکنون شامل چوب خوراک اند،افتهیتوسعه  راًیکه اخ ییهاباغ

  است. یچرخش یهاشگاهیباز با نما یدر فضا یگالر

 یهادر دامناه یجاذاب باورل یمیشهر بازار قاد ورک،یاز  لیما 19تنها  مینستر دیگر

 نساتریم ینقطاه عطاف آن، باورل نیناخته شده ترولدز قرار دارد. شو ریورکشایشرق 

 ینقاش اصال یفاایفوت که به خاطر ا 334به طول  یجامع یسایاست، کل ریچشمگ

 یونیازیتلو هلنادن در مجموعا نساتریوسات م یساایکل یبرا یاش به عنوان غرفه ا

 دایپ یشتریشهرت ب ا،یکتوریموفق، ملکه و

 .کرد

 به فونت توانین مبرجسته آ یهایژگیو از

رمانساک و مقباره  یداشاتندوست یمرمر

 یدختاار اشاااره کاارد. گااروه کاار نمونااه ا

اسات و  یسایانگل هیاول یباشکوه از معمار

تعاداد  نیشتری( ب0511کر آن ) یغرفه ها

 .بد را در انگلستان دارند یصداها

انجاام  دیابا یکاه در باورل ییکارهاا گرید

 ،یاز ساانت ماار دیااشااامل بازد دیااده

ه در قاارن شااکل کاا یبیصاال ییسااایکل

دوازدهم آغاز شد، و شارکت در جشانواره 

کااه  ،یدر ماااه ماا یبااورل هیاااول یقیموساا

 است. کند،یشهر را برجسته م یمعمار راثیو م هیاول یقیموس

  لو گراند نیسنت مارت یسایکل
 رکویاا یساااهایکل نیباااتریتااا از ز دو ورکیاادر                                           

 یجاذاب از معماار یبایترککاه  ت،یاساتر یلو گراند در کون نیمارت عبارتند از سنت
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 ،یدوازدهما ساده یبا طاق ها ت،یرگیدر اسپور کلیسنت ماو مدرن، و  سده میانی

  .است هجدهم سده ریو محراب چشمگ ،یا شهیش یها ینقاش

 
St. Merry Church : کلیسای سنت مری  

 Castlegateبان تاریخی مرکز شهر یورک خیا در کلیسااین                            

است، اما  ازدهمیقدمت آن مربوط به قرن  دراین کلیسای کوچک زیبا  یبنا قراردارد.

 .پانزدهم است سدهمتعلق به  شتریب یفعل یبنا
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 یکه پنجره شرق یشد، زمان یبازساز 0871و  0867 یهاسال نیب سایکلاین     

 امیلیتوسط و یشرق یمجدداً پوشانده شد و جان پناه انتها سایشد، سقف کل ضیتعو

 . شد یبازساز لدیباترف

  Museum Gardens: موزه باغ ها

 ورکیخود مشهور هستند و باغ موزه  هودهیبه نگرش ب ریورکشایمردم                  

 کیست که در باغ ا کیموزه و  کیاساسا  نیموضوع است. ا نیاز ا ینمونه خوب

از شهر را  یواقع یا نهیساده گنج ارینام بس نیشده اند. ا بیترک ورکیدر  بایمکان ز

  کند. یپنهان م

 
 کی یهارانهیو و ییک صومعه قرون وسطای یهارانهیمرکز شهر شامل و یهاباغ

 یاو موزه یمیقد رصدخانه کی ،یهنر یگالر کی نیو همچن ،یخیتار مارستانیب

در  ناسورهایکه دا یاست که قدمت آن به زمان ریورکشای خیاختصاص داده شده به تار

 . گرددیبازم زدند،یمنطقه پرسه م نیا

استراحت و  یآرام برا یدنبال مکان هکه ب یمردم محل یبرا زیانگدل یهاخود باغ

 ند. ابوب هستند، مح یلذت بردن از آفتاب تابستان
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 York’s Events ای یورک:رویداده

یورک در سرتاسر سال به مناسبت های گوناگون برگزار کننده                          

انواع رویدادها اعم از فستیوال، جشنواره، کنفرانس، مسابقه های ورزشی ،هنری 

د در هرکدام ،علمی ،فناوری،اسب دوانی و... می باشد و واردین به این شهر می توانن

  ن رویدادها شرکت کنند.از ای

 : هاوایکینگجرویک جشنواره 

جالب ترین و ها از "جرویک وایکینگ"جشنواره                                            

ها ترین رویدادهای شهر است. مردم این شهر در این مراسم میراث وایکینگمحبوب

کردن لباس مخصوص تن بر ردم شهر با گیرند و صدها نفر از مرا جشن می

نبرد رو در رو را تمرین که یک هزار سال پیش در اینجا می زیستند ها وایکینگ

 .کنندمی

و در طول این روزها می شود فوریه در شهر یورک برپا 11تا 04این جشنواره از 

نی در دستی، نبرد رو در رو و قایقرامراسم مختلفی از جمله سخنرانی، کارگاه صنایع

 .شودبرگزار میز او رودخانه 

 :جشنواره روشنایی

 ،هنگام برگزاری حشنواره روشنایی شهر یورک در پایان اکتبر                            

کند. در واقع ماه اکتبر به شهر نوری جدید هدیه می .درخشدبیش از همیشه می

ه شهر است که ساالن ترین رویدادهای اینجشنواره روشنایی یورک یکی از بزرگ

  .کشاندکننده را به این شهر می هزار بازدید 51بیش از 

 :جشنواره غذا
 می باشد که اکنون  ایافسانه جشنواره یی غذای یورک جشنواره                      

 می شود.  برپاهمه ساله سال است  11بیش از 
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 شود وشهر برپا میدر  گوناگونیهای  هنگام برگزاری این جشنواره بازارچه

 .گذارندمشهورترین آشپزهای شهر هنر خود را به رقابت می

به همایش کزارده شایر جشنواره شما میراث غذایی غنی یورکاین در زمان برگزاری 

جامع همراه با موسیقی و سرگرمی  یی . جشنواره غذای یورک یک برنامهمی شود

 .است

های دیگری مانند یار جالب است هتل در یورک افزون بر گراند هتل که هتلی بس

هتل هیلتون و هتل چرچیل که در یک بنای گرجستانی و در مرکز شهر واقع است و 

با سقف های بلندایحاد و اصالت خود را حفظ کرده است و هتل های  0817در سال 

 مناسب دیگری وجود دارد.

 York & Yorkshire Chamber of:ریورکشوای ی یوورک وبازرگان اتاق

Commerce 

 

 

 

 

و  تی، حماارتباط  –قهرمان کسب و کار  به عنوان کهریورکشای ی یورک وبازرگان تاقا

شاده  واقاع یاورکدر کامپوس دانشگاه ه  سکاتلند شهره استادر منطقه و.یندگینما

از  شیب( می باشد که  (BCC  ایتانیبر یاتاق بازرگان ترین اعضای معتبر از یکیاست و

 .دکن یم تیحمااز تجارت  در منطقه سال است  051

 را  رو به رشاد یکسب و کارها شناساندن  تیبه رسم یورک ویورکشایر اتاق یازرگانی

و ، های ویژه ومرتبط با کسب وکار با به اشتراک گذاشتن فرصت ها، دانش و تخصص
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در کارگزاری های ماوثرهمه سطوح  اببرقراری ارتباط با  ،فرصت ها رساندن به آگاهی

 .خود تعریف کرده است های  وظیفهجمله از  راارکتوسعه کسب و

نیز شارق یورکشاایر غارب وکه پوشش دهنده ر اتاق یورک ویورکشای رندِبَ یها ارزش

 .اخالق کسب و کار و افراد درون آن است یِربنایز ،می باشد
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