الصفحة 1

دليل كوريا اجنوبية

م
السام عليكم ورمه اه وبركاته

هنا

دليل ( كوريا اجنوبية )

كوريا اجنوبية  /تقع ي شرق آسيا وهي علي شكل شبه جزيرة و حدها من الشمال كوريا
الشمالية و من باقي اجهات البحر من الشرق حر اليابان و من الغرب البحر ااصفر.

العاصمة  /سيئول Seoul -

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 2

دليل كوريا اجنوبية

هذه خريطة اأحياء

أهم أحياء سيئول :
*منطقة ايتوان  :هي امنطقة الي فيها امسجد الكبر ي سيئول وكذلك تعتر هي منطقة العرب وامسلمن  ،وتوجد
بها العديد من امطاعم العربية ومن أقدمها مطعم البراء وغره الكير
*منطقة ميونغ دونع  :تعتر أفضل وأرقى منطقة ي سيئول وبها اجمعات الراقية وهي واحدة من اأماكن اأكير
ازدحاما ي سيؤول وهي رائدة بن وجهات التسوق ي كوريا وتقع ميونغ دانغ ي قلب مدينة سيؤول يوجد ي امنطقة اثنن
من أكر امتاجر (لوتى وتشينز إجاي) بااضافة إى عدد من مراكز التسوق الكبرة الواقعة على طول شوارعها
*منطقة انسادونق  :منطقة شهرة باأسواق التقليدية وامطاعم وامقتنيات القدمة وتقع ي وسط امدينة وبها امابس
وامقتنيات اأثرية والفنية التقليدية الكورية
*منطقة كويكس  : coexهي منطقة معارض ويتوفر فيها أكر جمع جاري وهو  COEX Mallوالذي يقع ي
مركز سامسونغ الضخم

* وتوجد العديد من امناطق كما موضحة ي خريطة اأحياء مسبقاً
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الصفحة 3

دليل كوريا اجنوبية

امناخ
تتميز كوريا ي كل من هذه الفصول بطابعه اخاص سواء كان صيف ًا أو شتا ًء خريفاً أو ربيعا ً.

الربيع :
يبدأ فصل الربيع مع نهاية شهر مارس وحتى شهر مايو ويتميز بالدفء  ،تتفتح الزهور بألوانها البهيجة وتغطي أحاء
الباد وقمم اجبال ي هذا الفصل

الصيف :
يبدأ الصيف من شهر يونيو وحتى بداية سبتمر ،ويكون اجو حاراً ورطباً نوعاً ما

اخريف :
يبدأ اخريف من سبتمر إى نوفمر وله ي كوريا سحر وطابع خاص ،ومناخ معتدل ويعتر هذا الفصل أفضل
اأوقات لزيارة كوريا .

الشتاء :
متد الشتاء من شهر ديسمر وحتى منتصف مارس وبسبب طبيعة اجو السيبرية يكون الشتاء بارداً  .وتتساقط
الثلوج  ،ومكنك البحث أكثر من خال هذا الرابط معرفة أحوال الطقس.

جدول يوضح درجات احرارة امعتادة ي أهم مناطق كوريا :
امدينة

سيؤول

بوسان

جيجو (سيوجويبو)

الشهر /الدرجة

C

C

C

يناير

2.5-

3

6.6

فراير

0.3-

4.3

7.1

مارس

5.2

8.3

10.1

أبريل

12.1

13.4

14.4

مايو

17.4

17.4

18.1

يونيو

21.9

20.5

21.3

يوليو

24.9

24.2

25.3

أغسطس

25.4

25.7

26.6

سبتمر

20.8

22.1

23.4

أكتوبر

14.4

17.3

18.8

نوفمر

6.9

11.3

13.7

ديسمر

0.2

5.6

8.9
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الصفحة 4

دليل كوريا اجنوبية

العملة

تسمى عملة كوريا [ وان ]  ،وسعر الصرف مقابل :

 1ريال سعودي =

 321وان كوري ،

و  1دوار امريكي =

 1200وان كوري

وهذا موقع لاستفسار عن أسعار الصرف
/http://www.xe.com/ar/currencyconverter

امطارات الرئيسية ي سيئول
 -1مطار إنشيون الدولي  -2 .مطار جيمبو الدولي
ويعتر مطار إنشيون هو امطار الذي يأتي إليه السياح إى سيئول ويسمى :
Seoul Incheon International Airport
http://www.airport.kr/pa/en/a/index.jsp
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الصفحة 5

دليل كوريا اجنوبية

تأشرة الدخول
*السماح للمواطنن دول اخليج بدخول كوريا اجنوبية بدون تأشرة :


جوز الدخول إى كوريا اجنوبية بدون تأشرة لغرض السياحة والرانزيت والتجارة (ي حالة عدم
التوظيف) مدة ا تزيد عن  30يوما



السماح بتغير نوع التأشرة بدون رسوم خال مدة أقل من  30يوما من تاريخ الدخول واإعفاء من التسجيل
ي مكتب اهجرة خال هذه الفرة.
بامكانك ااستعام عن طريق موقع اخارجية الكورية
http://www.mofa.go.kr/ENG/main/index.jsp

امواصات
هناك ثاث طرق للوصول من وإى امطار
 الباص  :وهو اأرخص وسعره  10000وان كوري أي ما يقارب  31ريال للشخص ويعتر هو اأسرعبسبب أن الباصات ها طريق خاص  ،وجب معرفته مكان ذهابك قبل وأي يقف الباص .
 التاكسي  :وهو ثاث أنواع واأرخص سعره يراوح بن  60000إى  70000وان كوري  ،وختلفالتسعرة من حيث عدد اأشخاص وعدد الشنط .
 امرو  :قبل الركوب جب معرفته امكان امراد الذهاب إليه وهل يوجد حطة قريبة جواره أم اوالسبب قد يكون هناك مشوار طويل عن امكان .

أنواع التكاسي
سيارات اآجرة تكون جهزة من اجي بي اس وكامرا وصندوق أسود  ،كذلك بإمكانك الدفع
عن طريق الي موني (بطاقة امواصات العامة) أو نقاط البيع

-1سيارات اأجرة العادية:
هذا النوع بالعادة يكون ملوك لأشخاص ويكون هو امسئول اأول عن السيارة  ،ولونها فضي وهي
اأرخص من التاكاسي  ،وتكون خرته قليلة
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الصفحة 6

دليل كوريا اجنوبية

 -2سيارات اآجرة ( :) Regular Taxi
وهذا النوع أفضل من النوع السابق ولكنه أغلى ،ويكون ملوك للشركات
وتكون اخدمة أفضل وآمن للشخص  ،وتكون لونها باللون الرتغالي وخرة
السائق أفضل من العادي

-3سيارات اآجرة (: )Delux Taxi
هذا النوع اأفضل بن التكاسي واأغلى ومنه يندرج عدد أنواع منها
الفان والدولي (انرناشونال) ويندرج منها كذلك أنواع ومكتوب
على السيارة باخط العريض وكذلك نوع ذوي وااحتياجات
اخاصة واجامبو  ،وهذا النوع ا حصل السائق على رخصة
القيادة إا بعد عشر سنوات خدمة ي النوع السابق وأن ا يرتكب أي
حادث وتسعره هي اأغلى بن التكاسي ويتميز هذا النوع أن السائق يتحدث اللغة اإجليزية من
الفخامة و وسع السيارة والتدريب والتأهيل للسائق  ،وتكون لونها أسود وبرتغالي
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الصفحة 7

دليل كوريا اجنوبية

هناك تطبيقات عديدة تفيد السائح ي كوريا
منها
Explore Seoul Subway map

Seoul Metro Subway Map & Route Planner

Visit Korea

وغرها الكير
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الصفحة 8

دليل كوريا اجنوبية

نصائح ي اختيار الفندق
اختيار الفندق  /يكون دائماً صعب وحر ي نفس الوقت خاصة إذا كانت زيارتك اأوى للمدينة
الي ختار بها الفندق ،ومع وجود العديد من مواقع حجز الفنادق وكذلك مواقع الفنادق قد
يقدم البعض صور تروجية فقط وليست حقيقية فتجعلك تعتقد أنك سوف تنعم بإقامة مرفهة
ما إن وطأت قدماك بهو الفندق! سرى العجب العجاب
فكيف مكنك معرفة ما إذا كان الفندق يرقى إى مستوى تفضياتك الشخصية واأهم من
ذلك ،إذا كان الفندق امناسب لك؟
وأن كل مسافر لديه احتياجات ختلفة عند البحث عن فندق ،عليك أن تسأل نفسك ما هو
اأكير أهمية بالنسبة لك؟ ما هي اخدمات وامرافق اأساسية الي ا غي عنها بالنسبة لك
أثناء اإقامة؟

* قبل البدء ي البحث  ،اطرح علي نفسك اأسئلة التالية:
 1ما هي اميزانية الي تضعها لإقامة؟
 2ما هو نوع اإقامة الي تريدها ،هل ستقيم فقط أم تريد إقامة مع إفطار أم نصف إقامة أم إقامة
كاملة وأيهما اأنسب ميزانيتك؟
 3هل موقع الفندق هام بالنسبة لك؟ أم من اممكن أا يكون ي منطقة سياحية لتقلل نفقاتك؟
 4هل حتاج إى فندق أو منتجع ملحق مركز سبا ولياقة بدنية؟
 5هل تستخدم اإنرنت بكيرة أثناء سفرك وتفضل الغرف امتوفر بها إنرنت جاني؟
 6أم فقط تريد غرفة بسيطة مستوحاة من طراز البلد الي تزوره؟
ومن خال هذه اأسئلة ستجد وفرت نفسك الكير من اخيارات ( فتوكل على اه واحجز )
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الصفحة 9

دليل كوريا اجنوبية

اأماكن السياحية ي مدينة سيئول
-1قصر جيونغ بوك Gyeongbokgung
هو مقر احكم خال فرة اجوسيون ويقع القصر ي اجزء الشمالي من امدينة وم تدمره وحرقه
أيام حرب اليابانين وم إعداة تأهليه ي احاضر  ،وي القصر يوجد عدة بنايات من الطراز الكورية

 -2مدينة العاب إيفراند الكبرة Everland
وتقع إيفراند ي يونغن تبعد عن سيئول ساعة تقريباً  ،وحتوي امدينة على ثاث أقسام ترفيه
رئيسية هي عام امهرجان  ،اخليج الكاريي و طريق السرعة  ،مكان كبر جداً لكن جنب الزيارة
له ي نهاية اأسبوع
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الصفحة 10

دليل كوريا اجنوبية

-3نهر هان
الذي مر عر سيئول وتنعكس على صفحة مياهه ناطحات السحاب القائمة ي امدينة  ،ويوجد
أنشطة عديدة على النهر باإضافة إى الرحات البحرية

 -4حديقة وبرج جبل نامسان (برج سيئول) namsan
أحدى أهم امعام ي سيئول ويضم حديقة كبرة وأماكن للتمتع مظر ميل وخاصة ي الليل
مع اأضواء  ،وهو برج يبلغ ارتفاعه  237مراً على جبل نامسان ،ميل الرج هدوءً للسائحن ،
ومكن الوصول إى برج سيول من خال التلفريك من جبل نامسان

 -5مدينة العاب لوتي وورلد امغلقة lotte world
تقع ي جنوب شرق سيئول بالقرب من حطة جامسيل وتعبد أكر مدينة مغلقة ي العام  ،ويقع
جانبها مول كبرة وفندق

 -6القرية الشعبية الكورية
حيث ميل احياة الشعبية الكورية القدمة وقد تأسست القرية ي عام  ،1973وهي تضم اآن كل
امظاهر امختلفة لتفاصيل احياة الكورية من الزمن اماضي ومكن مشاهدة امنازل التابعة
للمقاطعات امختلفة  ،وتضم مباني لبعض الدول للتعرف عليها وعلى حياتهم
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الصفحة 11

دليل كوريا اجنوبية

 -7شارع ميونغ دونغ Myongdong
هذا امكان شهر بالنسبة للسائحن  ،ومن اأماكن اأكير ازدحاما ي سيؤول وهي رائدة بن
وجهات التسوق ي كوريا  ،قع ميونغ دانغ ي قلب مدينة سيؤول  ،ما تعتر ميونغ دونغ
منطقة تسوق مذهلة لوجود عدد ا حصى من احات التجارية وامطاعم بها

 -8ملعب سيؤول كاس العام 2002 seoul world cup
ااستاد كبر وجواره حديقة ومول والعديد من امطاعم

 -9منطقة ايتاوان itewan
تعتر هذه امنطقة منطقة للعرب وللمسلمن حيث أن امسجد الكبر يقع فيها  ،كذلك
العديد من امطاعم العربية  ،وتتميز امنطقة بالعديد من متاجر بيع امابس وااكسسوارات
ذات اأحجام امختلفة واأماط امتباينة وكذلك امطاعم العامية

 -10امبنى رقم 63
أعلى بناء جوار نهر هان ،وهو بناء سياحي شاهق ،به العديد من اأماكن ووسائل الرفيه
امتاحة ،وموقعه القريب من نهر هان  ،توجد أعلى نقطة مراقبة على برج ي كوريا فيه ،وبه
أيضاً مسرح (آي-ماكس) جهز ،وعدد من امطاعم ومركز تسوق وحوض أماك مائية
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الصفحة 12

دليل كوريا اجنوبية

 -11كويكس مول Coex mall
اكر مركز للتسوق على اأرض وي آسيا كما أنه ي هذا اجمع أيضا يقع نفق مائي
كبر حيث مكنك أن ترى أماك القرش وغرها من امخلوقات امائية  ،ويقع حته مباشرة
أكر منطقة تسوق حت اأرض  ،و ي0قع كويكس مول ي القسم الشمالي من سيؤول

 -12متحف كوريا الوطي
يعر عن حياة وثقافة كوريا  ،ويضم عدد من ااثار والتحف الكورية القدمة

 -13جرى نهر تشيونج
عبارة عن جرى ي وسط امدينة  ،حيث يتدفق منه اماء من أغلب ااجاهات  ،وبالعادة جد
امهرجانات عليه

 -14جزيرة نامي
لشهرة ممرات اأشجار اجميلة ومن اأماكن امميزة ي شتاء سوناتا مكنك قضاء جولة
يومية خاصة إى جزيرة نامي  ،وهناك ميزة خاصة جزيرة نامي بعدم وجود أعمدة اهاتف وذلك
أن ميع اأساك الكهربائية حت اأرض الي بنيت للحفاظ على التمتع بامشاهد الطبيعية ،
وتبعد عن سيئول حوالي ساعة بالسيارة  ،للوصول اليها تكون بالعبارة  ،حيث ا توجد سيارات
باستيناء العربات الكهربائية  ،جزيرة متكاملة
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دليل كوريا اجنوبية

 -15سوق دونغ دمون
يتعر من أفضل اأسواق التقليدية وهو سوق ضخم جداً  ،وأسعاره مناسبة ويوجد به اغلب اأشياء
 ،وهو عبارة عن سوق مفتوح ويكون مفتوح حتى منتصف الليل

 -16شارع إنسادونق
هو واحد من أكير الشوارع جذبا وميزا ي سيئول  ،وهو عبارة عن شارع رئيسي ومنه يتفرع إى
شوارع فرعية وهي عبارة عن منطقة شعبية  ،ويضم العديد من حرف اليدوية باإضافة إى أنه
يوجد به حوالي  100صالة عرض خصصة لعرض اأعمال الفنية التقليدية ميل اللوحات
وامنحوتات
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دليل كوريا اجنوبية

 -17جبل القلعة القدمة
وهو مقصد سياحي شهر ي سيئول بل هو أحد أفضل مسارات امشي ي امدينة  ،وهذه امنطقة حت
السيطرة العسكرية ولذا فعليك ماحظة انه ا مكن التقاط الصور ي هذا امكان إا بعد أخذ
تصريح رمي بذلك .

 - 18تشيونغ واداي (البيت اأزرق )
وهو مكتب رئيس مهورية كوريا و هو امكتب التنفيذي واإقامة الرمية للرئيس الكوري اجنوبي
للدولة  ،و هو ي الواقع جموعة من امباني  ،الي بنيت ي معظمها على النمط الكوري التقليدي
مع بعض العناصر احديية  ،أما ي وادي فهناك الزهور اليانعة ،النوافر ،ميال العنقاء ،وهو مكان
رائع التقاط الصور ،و أفضل أوقات زيارة هذه امنطقة بن شهري يوليو وأكتوبر حيث تتفتح زهور

 -19سامسونج "اإضاءة الرقمية"
لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها ،وقد معت فيه بن التكنولوجيا الرقمية واإضاءة

 -20ساحة التزج  :سيؤول سكوير
ويقع ي وسط سيئول ويعد هذا امكان من أفضل أماكن التزحلق على اجليد  ،وبعد التزج،
مكنك التجول ي امناطق الي تقع على بعد مسافة قصرة من ميدان جوانج هوا مون وحي إنسا
دونغ ،حيث ااستمتاع مجموعة متنوعة من مناطق اجذب السياحي.

 -21قصر تشانغ ديوك غونغ
هو أكير قصور سيؤول من حيث أصالة التصميم وعبق التاريخ وتصميمه امعماري وامناظر
الطبيعية احيطة  ،ويفضل زيارته ي الليل وخاصة اثناء اكتمال القمر (قمرة)  ،وإن اجولة على
امقمرة ي القصر هي الفرصة الوحيدة الي ستمكنك من التجول ي القصر ليا ويفضل الزيارة
خال شهر أبريل ومايو وسبتمر ونوفمر ،ومن امعلوم ان كل جولة تقتصر على  100شخص فقط
 ،ولذا فسوف حتاج عزيزي الزائر حجز مكان على الفور  ،أن الرحلة تكتمل سريعا.

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 15

دليل كوريا اجنوبية

 -22آي بارك مول
بالقرب من سوق يونغسان لإكرونيات ،يوجد آي بارك مول ويوجد به العديد من احات
التجارية لبيع اإكرونيات بنواعها سواء كانت ملة أو مفرد وهي منتشرة ي ميع أحاء
الطوابق الستة الي يتكون منها امول.

( وغرها الكير من اأماكن السياحية ي سيئول )

اقراحات فنادق سيئول
فندق لوته سيؤول
ذا شيا سيؤول
ذا بازا سيول
بانيان تري كلَب وسبا سيؤول
فندق ذه ويستن شوسن
سكن ذه كاسيك  500بنتاز إكسكيوتيف

بإمكانك البحث أكير ي مواقع حجز الفنادق
http://www.booking.com/city/kr/seoul.ar.html?aid=380015

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 16

دليل كوريا اجنوبية

مطاعم حال ي سيئول
 -1مطعم تاج حل
 -2مطعم حال
 -3مطعم البراء
 -4مطعم بيت كباب
 -5مطعم السام
 -6مطعم مينتاري (مطعم ماليزي ويقع خلف قصر جيونج)
 -7باب اهند (منطقة جانج نام )
 -8كرفان (مطعم تركي )
 -9مشاوي التقوى (منطقة انسادونق)
 -10يوماني
 -11اشوكا
 -12الباشا
 -13مطعم الصباح
 -14موغل (يقع خلف فندق هاملتون )
 -15وزوان
 -16كشمر

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 17

دليل كوريا اجنوبية

صور من مدينة بوسان

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 18

دليل كوريا اجنوبية

اأماكن السياحية ي مدينة بوسان
هي ثاني أكر امدن الكورية اجنوبية بعد سيئول وتُعد أيضاً من أكر اموانئ ي العام  ،وتقع على الساحل اجنوبي

الشرقي وتعتر مركزاً جارياً وثقافياً هاماً ي الباد  ،كانت بوسان العاصمة امؤقتة لكوريا أثناء احرب الكورية ،
وتشتهر بالشواطي و ااكات البحرية الطازجة .

حيث قامت ي هذه امدينة حروب ضد اليابان و ضد كوريا الشمالية  ،وهناك تقدير من الكورين لكل من مات على
ارضها  ،و هناك اكثر من ألف جندي مسلم من تركيا شارك ي احرب.

 -1قرية غامتشيون الثقافية
بنيت القرية أوا كقاعدة لاجئن خال احرب الكورية ي  1950م  ،قد اشتهرت اان بكونها قرية
جدارية فنية والبيوت املونه وقد أعيد بناؤها من قبل السكان احلين والفنانن احلين.

 -2حديقة و برج بوسان
حيث تشكل تكوينا فنيا رائعا ،مكنك الطلوع إى الرج بوسان على ارتفاع  120م مشاهدتة امناظر
امدينة والبحر  ،يوجد بها ميال  /لي سنسن  ،الذي يسمى اجندي الكبر ي فرة حكم جوسيون

 -3احوض امائي ( اكواريوم )
يعد هذا امكان البديع واحداً من أفضل أحواض السمك اموجودة ي مهوية كوريا اجنوبية ،وهو
مقسم إى ثاثة طوابق حت اأرض  ،كما حتوي على نفق مائي ميل مكنك رؤيته اأماك
والقروش

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 19

دليل كوريا اجنوبية

 -4مشى سكاي ووك
يقع مشى سكاي ووك على شاطئ البحر ي إغيداي بارك ،نام غو ،بوسان  ،وااستمتاع بواحدة من
أفضل ااطاات

 -5منطقة سيوميون
هي منطقة جارية صاخبة وسط مدينة "بوسان" يتوافد عليها الزائرون للتعرف على مط احياة
احلية واانغماس ي التسوق .جد الزائر هنا صاات العرض السينمائي وامرافق الرفيهية
اأخرى ،جانب امأكوات الشعبية الكورية والعامية  ،تضم امنطقة كذلك ضاحيةً
كبرةً ،للتسوق حت سطح اأرض حوي ماركات اموضة والرفيه واإليكرونيات امختلفة .
 -6مدينة سنتوم
مدينة سنتوم هي مقر مدينة سنتوم شينسادج والي تعد أكر حل جاري ي العام وفقاً موسوعة
غينس لأرقام القياسية  2010بااضافة حات لوتيه الي جاورها وهي امكان اأميل عندما يتعلق
اأمر باماركات الفاخرة.

 -7مسجد بوسان (الوحيد)
مسجد بوسان هو ثاني أقدم مسجد ي كوريا بي عام  1980مساعدة من ليبيا وم جديده مؤخراً
من قبل تركيا امسجد خدم أكير من  25ألف مسلم ي امنطقة وكما يتواجد ي امسجد متجر
لبيع السلع احال ومكن للمسلمن أن يتعرفوا أكير عن تاريخ اإسام ي بوسان من خال
امركز  ،مسجد بوسان يقع بالقرب من حطة مرو دوسيل امخرج اليامن
إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 20

دليل كوريا اجنوبية

 -8حديقة نتيجونداي
السفينة السياحية غونبو تأخذ السياح ي رحلة حول ميع أحاء الطبيعة اخابة منطقة تيه
جونغ ديه ،كما أنها تقوم بالدوران حول جزيرة آشي و الي تدعى أحياناً جزيرة الكاميليا ،وذلك
لكونها معروفةً بكيرة أشجار الكاميليا فيها تضمن لك السفينة رحلة سحرية مليئة بامناظر
الرائعة مدتها  40دقيقة .

 -9مركز خوت بوسان
امركز حاز شهرة واسعة بعد أن أقيمت فيه دورة األعاب اآسيوية عام  1968ودورة األعاب اأومبية
سيؤول  ،1988و يوجد ي امركز  1300خت  ،وبإمكان إقامة سباق اليخوت أو حتى إقامة اأومبياد
بااضافة إى عديد من أماكن النزهة ميل حديقة التماثيل وحديقة ااستجمام ومكان التنزه و
امطاعم ،كما تتوافر فيه مراكز تعلم الرياضات امائية كالغوص و التزج و قيادة اليخوت
باإضافة إى خت كبر مكنك التوجه به ي رحلة إى احيط لتستمتع منظره اجميل

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 21

دليل كوريا اجنوبية

 -10شاطئ هايونداي
يقع شاطئ هايونداي ي غو ي النهاية اجنوبية الشرقية من مدينة بوسان  ،هايونداي هو حي
ي اجزء الشرقي من بوسان والي تشتهر كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسية ي الباد
ما توفر الشاطئ اأكير شهرة ي كوريا  ،والفنادق الفخمة  ،وأحدث احال التجارية والشقق
الفاخرة بسبب احالة النسبية اأخرة من التطوير ي امنطقة  ،إا أنها تفتقر إى التقاليد
والتاريخ الي مكن العيور عليها ي بقية امدينة.

( وغرها الكير من اأماكن السياحية ي بوسان )

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 22

دليل كوريا اجنوبية

اقراحات فنادق بوسان
فندق بارادايس
نوفوتيل أمباسادور
فندق سيتادين هايونداي
فندق ويسن تشوسون
فندق هايونداي غراند
بارك حياة
( Hotel The Mark Haeundaeمتاز من معه أطفال)

بإمكانك البحث أكير ي مواقع حجز الفنادق
http://www.booking.com/city/kr/pusan.ar.html?aid=380015

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 23

دليل كوريا اجنوبية

جزيرة جيجو
تبعد حوالي ساعة من سيؤول وهي واحدة من اجزر اأكير غموضا وماا ي العام  ،تلقب
ب"هاواي الشرق" وهي شرق آسيا  ،وهناك رحلة كل ساعة بينها وبن سيؤول ،درجة احرارة ي
الصيف عادة تراوح ما بن  32-25درجة مئوية أفضل أوقات الزيارة بن مايو و أكتوبر
جزيرة جيجو هي جزيرة بركانية يسيطر عليها بركان هااسان الركاني الذي يبلغ ارتفاعه
 1950مر وهو من اعلى قمم امريكا اجنوبية تشكلت اجزيرة منذ حوالي 2مليون

خريطة أهم اأماكن ي اجزيرة

أ .أفضل الفنادق لاقامة ي جيجو
 - 1فندق شيا

 - 2فندق لوت

 – 4فندق هيات

 -3فندق سياس
 -6فندق كال

 -5فندق رمادا
 -7جيجو فندق بارادايس

بإمكانك البحث أكير ي مواقع حجز الفنادق
http://www.booking.com/region/kr/jeju.ar.html?aid=380015

ب .مناطق اجذب السياحي الرئيسية ي جزيرة جيجو
 -1استاد جيجو لكاس للمياه العامية  :أكر حديقة مائية تقع داخل استاد جيجو لكاسوهي
مكن ها أن تستوعب ما يصل اى  3000شخص وبها منتزه مائي داخلي به بركة وخصص
لانزاق وتوجد حديقة لألعاب امائية
إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 24

دليل كوريا اجنوبية

 -2تيدي بر  :هو الوحيد من نوعه ي أسيا وهو يقدم كل شيء عن دمى الدببة  ،بداخله أروقة
لأشكال امختلفة من دمى الدببة من ختلف البلدان مكنك أيضا التمتع ي متجر امتحف
وامقهى وامطاعم ي اهواء الطلق أو ي احديقة حيث مكنك مشاهدة البحر بكامله
 -3كهف مانج انج  :هي واحدة من أروع أنفاق احمم ي العام وهي طبيعية ماما إن كهف
مانج انج عبارة عن كهف مفتوح للنفق شكلته احمم الي كانت ي عمق اأرض ينبيق من الذروة
والتدفقات إى السطح من داخل النفق حافظ على درجة حرارة 21 – 11رجة مئويةاامر الذي
جعل له جو مريح.

 -4بوجا أرت بيا :هو أول منتزه ي كوريا اجنوبية به ااشجار النادرة وأشجار احديقة وهناك
أشجار قدمة جداً
 -5ذروة شروق الشمس  :ارتفاع من حت سطح البحر نشأ ي انفجار بركاني منذ حوالي 100000
سنة مضت يقع على اجانب الشرقي من جزيرة جيجو  ،توجد حفرة كبرة صل قياسها إى 600
ملم ي قطر و 90مم عالية على رأس الذروة مع الصخور احادة احيطة بها  99حفرة  ،فإنه يبدو
وكأنه تاج العماق ي حن أن اجانبن جنوب شرق ومال امنحدرات  ،وي اجانب الشمالي
الغربي من التل طريق جيد للمشي وركوب اخيل.
 -6أراضي احيط اهادئ  :هي حوض حري ومركز للرفيه العائلي من الطراز العامي  ،مكنك
مشاهدة الدافن وأسود البحر ي عرض خاب
إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 25

دليل كوريا اجنوبية

 -7احديقة الوطنية هاا سان :تقف ي وسط جزيرة جيجو وهااسان تعي جبل عال ما فيه
الكفاية لسحب اجرة وميت حديقة وطنية
 -8روك أو "التنن  :الروك هو الصخور الركانية الي نشأت من اندفاع بركاني منذ حو
مليوني سنة مضت طوها ما بن  10مرا و  30مرا وميت كذلك بسبب أن أسطورة التنن
"يونغ" عاش ي هذا امكان كما أن الصخر يشبه شكل التنن.
 -9العام اميي  :هي حديقة مصغرة تضم هياكل العام الشهر يضم الكولوسيوم ي روما ،
وميال احرية وبرج ايفل  ،وامدينة احرمة فى بكن وسور الصن العظيم  ،دار اأوبرا ي سيدني ،
وقصر باكنغهام اخ هذه ومناظر طبيعية خابة ومناطق كيرة أخرى وضعت منها ماذج مصغرة.
 -10احفرة  :هي واحدة من احفر الياثة الرئيسية ي اجزيرة هي حديقة نباتية بها اأنواع من
شبه اجزيرة ااستوائية وامعتدلة وبعض الزهور من جبال األب امطاعم القريبة خدم اجزر
الغذائية وتتوافر بها أماكن الراحة وأماكن خصصة لركوب اخيل والصيد الذان يغسانك
من تعب احياة الروتينية.
 -11سيوجويبو متعة القوارب  :مكنك ي هذه احديقة التمتع بالنظر لسطح البحر وما حته
كما مكنك استعراض امناطق الغامضة وغر امستكشفة ميل جزيرة سيسوم  ،فولز جونج بانج ،
وجزيرة سوبسوم  ،جزيرة موزم حت اماء مشاهدة معام امدينة أودوج
 -12جيجو الفخار  :معروفة منذ زمن طويل بالراعة واجمال وبإمكان اجميع خوض حاولة
صنع الفخار بأيديهم باستخدام ااات القدمة إنها فرصة رائعة لتجربة أصيلة بامعنى احري
اكتساب نظرة متعمقة
 -13منطاد طران  :مكنك جربة اإثارة ي رحلة منطاد اهواء الساخن ي كوريا اجنوبية مع
منظور جديد كليا على مشهد رائع جيجو.
 -14مراعي ميونغ دونغ السياحية  :وهي مزرعة نادرة تقع ي منطقة جزيرة جيجو مع مرافق
إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 26

دليل كوريا اجنوبية

عديدة ختلفة ميل ركوب اخيل ونادي  ،والنباتات ااستوائية وفيها مطعم ي اهواء الطلق ،
ومرافق للتسلية لأطفال  ،ومسارات للمشي  ،وحدائق الزهور وقاعة حفات الزفاف.
 -15هوتشون بلدة سياحية  :تقع عند سفح جبل هاا ي أراضي كما أن لديها مرافق اإقامة
وغرها من اأنواع امختلفة من امواد الغذائية.
 -16الطريق الغامض طريق دوكابي  :هي الطريق السحري خاصة عندما تنزل بسيارتك إى
أسفل التل وجد السيارة تتحرك مرة أخرى أعلى التل بدا من أن تذهب إى أسفل انها واحدة من
أسرار ميرة من جزيرة جيجو.
 -17يوميجي حديقة نباتية  :وهي أفضل وأكر حديقة نباتية ي آسيا بها ما يقرب من حوالي
 2000مصنع و  1700نوع من أنواع الزهور ي اهواء الطلق واحدائق النباتية تشمل احدائق
التقليدية من  4بلدان إذا كنت تصعد إى m38ارتفاع برج امراقبة الي يقوم بها امصعد  ،سوف
يكون لديك منظر رائع للعن حيث الشاات السياحة امعقدة  ،وتشوجي يون  ،وحتى اآن مارا
اجزيرة اى البحر.
 -18أرض دايو :هي حديقة امغامرة حيث مكنك القيام بالصيد والرماية بامسدس والرماية
ومارسة ألعاب الصلصال  ،وبنادق الرماية وركوب اخيل وكل ذلك ي مساحة  3.305.800مر
مربع من الطبيعة هذا هو امكان اأكير شعبية بالنسبة للسائحن.
 -19النافورةالركانية :إنها معرض مقام على نطاق واسع مذهل ي فندق لوت  ،جزيرة جيجو
هذا امعرض هو مشابه جدا مييله ي فندق مراج ي اس فيغاس امؤثرات اخاصة وتشمل مشاهد
الرعب امستلهم من ثوران بركاني والتنن وهو يتجشأ النار.

( وغرها الكير من اأماكن السياحية ي جيجو)

إعداد أخوكم  /حيى اخالدي " تقارير سياحية "

حسابي باانستغرام yahya413 :

الصفحة 27

دليل كوريا اجنوبية

طريقة استخدام بطاقة امواصات
بطاقة تي موني ( ) T-money

مكن حامل هذه البطاقة استخدامها ي اموصات العامة من خال ( امرو  ،الباص  ،التاكسي ،
القطار)  ،وختلف أجرة الركوب على حسب الناقل
وبالنسبة لأطفال وكبار السن فوق  65و ذوي ااحتياجات اخاصة يستخدمون امواصات العامة جاناً
من احكومة وهم بوابات خاصة وكذلك بإمكان الطاب إستخدام البطاقة بسعر أقل
وجب أن يكون بالبطاقة  500وان  ،تعتر رسوم البطاقة

طريقة تعبئة البطاقة
-1

وضع البطاقة ي امكان امخصص
 -4إدخال امبلغ

 -2اختيار اللغة

 -3حديد امبلغ امراد تعبئته

 -5إنتظار عدة ثواني للتعبئة ثم إستامها

مركز ااستعامات السياحي ( ) 1330
يقدم هذا امركز خدمات عدية للسياح منها معلومات عن اأماكن السياحية وعن اخدمات للسياح ي
شتى اجاات من قضايا أو حصول مشكلة ا قدر اه ولديهم عدد لغات منها اللغة اإجليزية  ،كذلك
يوفر مساعدة لذوي ااحتياجات اخاصة وامرضى ومكن من خال ااتصال على امركز أن حول
اتصالك إى جهات أخرى مكن حتاجها ميل الشرطة وغرها  ،ومكن للسائح ااتصال على امركز 24
ساعة طوال اأسبوع  ،فهم حرصن على أسعاد السائح أينما كنت ي كوريا
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بطاقة  Kpassاخاصة بالسياحة

إن  Kpassهي بطاقة خاصة بالسياحة  ،وهي مصممةٌ خصيصاً للمسافرين القادمن من اخارج ،ويعتر من أهم
ميزات  Kpassأنها مكن السواح من الوصول إى جموعة متنوعة من اخدمات امخصصة لتلبية احتياجات
السفر اخاصة بهم ي كوريا وتشمل خدمات ااستقبال وااستعامات أثناء السفر كتأجر سيارة أجرة دولية،
وبطاقات  ،SIMوخدمات خزين اأمتعة ،وما إى ذلك ،وأيضاً توفر خدمات النقل وخدمات الرعاية ي امطار
وبالنسبة للمسافرين امستقلن على وجه اخصوص ،فيمكنهم استخدام البطاقة مع سيارات اأجرة السياحية
اخاصة الي تعمل على دورات ختلفة ،فضا عن دورات مصممة خصيصا لتلبية طلبات حددة للمسافرين أثناء
رحاتهم

ومكن احصول على العديد من امزايا اإضافية منها مراكز التسوق وامطاعم وامسارح وغرها الكير ،
وقد م جهيز بطاقة  Kpassلاستخدام مع وسائل النقل العام ،حتى يتمكن السياح من السفر حول
كوريا بدون احاجة إى شراء بطاقة النقل منفصلة
☞اموقع www.k-pass.co.kr

☞ أماكن لشراء البطاقة :
مركز  Premiumخدمات السفر (حطة سيؤول ،وحطة  Myeong-dongو)Hongdae
مطار  Incheonالدولي (جناح اخدمات الدولية أمام بوابة )C
مطار  Gimpoالدولي (احطة الدولية امستوى  ،1جناح سيارات اأجرة دولية)
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أرقام مهمة قد حتاجها
 112الشرطة

 119الدفاع امدني

 1339اإسعاف

امستشفيات:
مستشفى سيفرانس
رقم اهاتف 0082222285800 :أو 008223923404
اموقع اإلكرونيhttp://www.yuhs.or.kr/en/ :
مركز سامسونغ الطي
رقم اهاتف 0082234100200 :أو 0082234100228
اموقع اإلكرونيhttp://english.samsunghospital.com :
مركز آسان الطي
رقم اهاتف 0082230105001 :أو 0082230107941
اموقع اإلكرونيhttp://eng.amc.seoul.kr/asan/lang/eng/main.do :

امفقودات :112
اموقع اإلكرونيhttps://www.lost112.go.kr/manyLanguage.do?langType=en :
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أشياء خارج النص
هوت طوك
وجبة لذيذة وخاصة ي فصل الشتاء  ،منتشرة كيراً ي كوريا ا تفوتكم
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اإجازات الرمية


رأس السنة اميادية ( 1يناير)

كما هي احال ي بقية أحاء العام ،حتفل الكوريون بأول يوم من السنة اجديدة


سيوال (18-020فراير)

يوم بداية السنة القمرية (سيوال) هو واحد من أهم احداث الراثية ي العام  ،ورما أكر أهمية من رأس السنة اميادية ي أول
يناير  ،تغلق فيه أغلب احال التجارية ،ويزور فيه أغلب الناس مسقط رؤوسهم أو مدنهم لإحتفال مع ذويهم  ،تصحى العوائل
باكراً ويرتدون أزهى احلل وينحي اجميع احراماً امن هو أكر منهم وجهز اأطباق الشعبية اللذيذة ميل التوكجوك
واماندوجوك ويلعب الكوريون األعاب الشعبية أو يقومون بتطير الطائرات الورقية  ،أو ااطباق الطائرة


يوم اإستقال ( 1مارس)

وي هذا اليوم مت امناداة باإستقال بعد أن كانت كوريا حت اإحتال الياباني  ،وتعاد قراءة البيان ي احتفال يقام ي منتزه
تابغول ي سيؤول  ،وهو ذات امكان الذي تلي فيه البيان للمرة اأوى


يوم الطفل ( 5مايو)

ي هذا اليوم  ،يقوم الوالدان مساعدة اأطفال بارتداء مابسهم الزاهية ومن ثم أخذهم لقضاء وقت متع ي امتنزهات وأماكن
الرفيه  ،حدائق احيوان والسينمات وهكذا حتى ينتهي يوم كامل من امرح والسرور


مولد البوذا (25مايو)

اليوم اليامن من رابع الشهور القمرية ( 15مايو ي عام 2005م) يتم اإحتفال مولد بوذا ي شتى أحاء الباد الكورية بوضع الزينة
والفوانيس اخاصة  ،وي يوم اأحد اأخر قبل يوم اإحتفال جهز الفوانيس وتشعل ي امساء


يوم الذكرى ( 6يونيو)

هذا يوم لتذكر وتكريم اجنود والشهداء الذين وهبوا حياتهم من أجلهم وطنهم كوريا  ،وتقام أكر اإحتفاات ي قاعة
اإحتفاات الوطنية ي سيؤول


يوم التحرير ( 15أغسطس)

يتم اإحتفال ي هذا اليوم بذكرى اعان اليابان اإستسام لقوات احلفاء ي عام 1945م والذي أدى بدوره إى حرير كوريا
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تشوسيوك ( 28-26سبتمر)

التشوسيوك هو واحد من اهم امناسبات الراثية ي الباد  ،ويتم اإحتفال به ي اليوم اخامس عشر من الشهر القمري اليامن
ومكن اعتبار التشوسيوك أنه عيد الشكر الكوري  ،وهو عيد لإحتفال بالنعم وخصوبة اأرض  ،وتأتي العائات من كل أحاء
الباد لتزور مدنها وراها اأصلية ،


يوم التأسيس الوطي ( 3أكتوبر)

ي هذا اليوم يتم اإحتفال بتأسيس اأمة الكورية على يد اآهة السطورية املك دانغون  ،يقام احتفال رمزي للمناسبة ي امذبح
على قمة جبل مانيسان  ،ي مقاطعة جانغوادو  ،ويقال ي اأسطورة بأن املك دانغون قد أنشأ امذبح لتقديم القرابن أبيه وجده
ي اجنة


يوم اهاجول ( 9أكتوبر)

يوم اهاجول ،ويشار إى يوم إعان اهاجول أو يوم اأجدية الكورية  ،هو ااحتفال الذي يعقد ي  9أكتوبر ي كوريا اجنوبية
من أجل تذكر إنشاء اهاجول ،اأجدية اأم ي الباد الي أعلنها منشورة هان من جيون غيم ي هذا اليوم ي عام 1446


الكريسماس ( 25ديسمر)

يعتر الكريسماس اجازة رمية ي كوريا كما هو احال ي الكير من دول العام

أيام خاصة


يوم العمال ( 1مايو)

بالرغم من أن يوم العمال ا يعتر عطلة رمية  ،إا أن أغلب البنوك ومراكز اأعمال تكون مغلقة فيه  ،ويستمتع العديد من
الناس بيوم بدون عمل


يوم الوالدين ( 8مايو)

يظهر اأبناء والبنات اإحرام واحب لوالديهم ي هذا اليوم


يوم الدستور ( 17يوليو)
يتم اإحتفال ي هذا اليوم بإقرار الدستور الكوري والذي م اقراره ي  17يوليو عام  1948م أول مرة
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التقويم
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وهكذا لكل بداية نهاية  ،وبعد هذا اجهد امتواضع أمنى أن أكون موفقاً ي هذا الدليل وموضحاً ما حتاجه
السائح من خال جربي وبعض جربة اأصدقاء اأوفياء  ،و وفقي اه وإياكم ما فيه صاحناًميعاً
وأخراً..
ما أنا إا بشر قد أخطئ وقد أصيب فإن كنت قد أخطأت فأرجوا مساحي  ،وإن كنت قد أصبت فهذا كل ما أرجوه
من اه عز وجل.
اتنسوني من صاح دعائكم لي و والدي و أحبابي و النا أميعن بالتوفي والسداد ي الدارين.

أخوكم  /حيى بن زكريا اخالدي
حساباتي ي اانستغرام والسناب شات ( )@yahya413وقناتي باليوتيوب

وشكري لأحبة ي موقع ترافيل ديف على نشر هذا التقرير
(احقوق حفوظة لدى ترافيل ديف)

http://www.traveldiv.com/
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