
كوريا الجنوبية 

أماكن سياحية مقترحة  : 
1

هو أعلى بناء بجوار نهر هان ، وهو بناء سياحي شاهق به العديد من األماكن ووسائل الترفيه  
المتاحة 

2
يعتبر من القصور الجميلة والهامةوفيه حديقة القصر الجميلة واللي تعتبر متنزها للسائح  

ويجب زيارتها 

3
يعتبر من أحد المزارات الشهيرة والجميلة، ما يميزه قاعاته الملكية الرائعة ومقتنيات فريدة لملوك  
   كوريا القدماء ، وكذلك نظام تغيير الحرس الذي مازال يعمل يوميا صباح كل يوم وباإلضافة لكونة  

        مركز تاريخي فهو مركز للتنزه وقضاء وقت للراحة 

4
ض ، وأحواض   وهي منطقه مجهزة بمجموعة من وسائل الراحة مثل مسارات الرك
     السباحة في الهواء الطلق وحلبات التزلج والمرافق الرياضية األخرى والمطاعم  

         العائمة والمقاهي إضافة إلى متعة الرحالت النهرية 

5
وهو منتزه ترفيهي يعج باأللعاب مثل القطارات والمراكب  

   وصاالت التزلج العديد من المتاحف والبحيرات وغيرها الكثير 

6
           ضم البناء أربعة منصات للمشاهدة تتيح جميعها إطالالتٍ باهرة  

      على مدينة "سيول" وضواحيها وتدور إحداها دورة كاملة  
كل 48 دقيقة وبها مطعمٌ دوار 

7
            تقع إيفرالند في يونغين ، وهي منتزه ماله كبير، تحتوي على حديقة حيوان ، تزلج  
       على الجليد، وحديقة نباتية، كما تحتوي المدينة على ثالث أقسام ترفيه رئيسية  

هي عالم المهرجان ، الخليج الكاريبي و طريق السرعة.  

8
تحتل القرية التراثية ما مساحته 

الكوري عن طريق مشاهدة وزيارة أكثر من 260 منزالً من عهد جوسيون 

9
يعد مسرح نانتا من أشهر المسارح التي تقدم عروضًا فنية صامتة وتقوم باداء هذه العروض  

فرقة فنية تحمل اسم المسرح وهي فرقة (نانتا) الشهيرة 

10
س وتعد األحواض الوحيدة من نوعها في كوريا ، هناك  يقع في مول كويك

االسماك ، 140 مزرعة لإلطعام ، وهناك ما يقرب م 600 نوع و 40000 صنف من االسماك موجودة  
س المكان ، وتقسم األحواض على ستة اماكن مختلفة  سويا في نف

11
يضم مجموعة كبيرة                    من األنشطة ، فيها مجمعًا مكشوفًا ألحواض السباحة ومرافق  
استئجار الدراجات ،                                         وركوب الرياح والقوارب السريعة والتزلج على الماء في 

 "نهر هان"                                                         الرائع خالل أشهر الصيف ، أما في فصلي الربيع والخريف  
                        فتكتسي أراضي المنتزه بالزهور الموسمية الرائعة ، بينما  

                            يتيح الشتاء ممارسة التزلج على الثلوج والرياضات  
                               الشتوية األخرى 
العنوان : 

12
العنوان : 

يُعد بمثابة "هايد بارك" في لندن و"سنترال  
بارك " في نيويورك 

13
سيول الكبيرة  
المعروفة باسم  

 “Seoul Grand Park”
وهي األكبر حجما في كوريا  

الجنورية وتتضمن في داخلها حدائق  
صغيرة ومرافق متعددة وممتعة،  

ومن بينها : 

1. متحف الفنون المعاصرة الوطني  

2. حديقة الحيوانات  

3. حديقة نباتية بالستيكية هي الثانية من حيث  
الحجم في قارة آسيا، وتستخدم فيها أحدث التقنيات 

 “Seoulland" : 4. مدينة المالهي الشهيرة
التي تحتوي على حوالي 50 نوعا من أدوات ومرافق التسلية  

المتمعة والمخيفة أحيانا 

14
إن منتزه الترفيه العائلي هذا يمتد على مساحة تفوق 

مجموعة متنوعة من مناطق الجذب مثل المالعب وحديقة للحيوان وركوب الحمار  
والجمل والمُهر، وحديقة نباتية وعرض الكائنات البحرية وعروض للحيوانات وحديقة  

ترفيهية وغيرها الكثير. 

االسم بالكورية :  
oerini Dae Gung Won

العنوان : 
Gwangjin-gu, Seoul

العنوان : 
Gwangjin-gu, Seoul

travelzad

travelzad

/ travelzad1

travelzad@
gmail.com

www.travelzad.com


