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مرصد سيونجري

الخريطة السياحية
لجيونجي دو

توسان-جن

2018

ألف سنة عىل ميالد غيونغي
A

DM

الحلم أ
باللف عام القادمة عىل غيونغي دو
يوم االحتفال بمرور ألف عام عىل ميالد
غيونغيدو(مخطط(

تشورون هواغانغ
حديقة سويري

Z

تشورون-جن
مانساندونغ فايل
يونتشيون-جن

جولةمنبثقة
برنامج متنقل عند أطراف أصابعك

غابة االستجامم الطبيعية
يف

جزيرة بانجيوسوم

هواتشيون-جن

 ،2018العام أ
اللف لميالد غيونغي دو !
صوتك هو مستقبل غيونغي دو!

أولونغ

شالل جاين

산정호수

Z
M

كهربة
القد
أولسان
بوسان

غابة االستجامم الطبيعية
يف جيباريغول

B

강씨봉자연휴양림
غابات االستجمام الطبيعية ف ي�
غانغزيبونغ

B

غوانغجو

한탄강관광지

مجمع السياح عىل نهر هانتانغانغ

포천아트밸리
وادي الفن ف ي� بوشيون

جزيرة جيجو

소요산관광지

مجمع السياح عىل جبل سويوسان

جابيونج-جن

محطة سويوسان

بوتشيون

دونغداتشيون

허브아일랜드
연인산도립공원
ف

الحديقة الريفية � نز
يوني�ان
ي

منطقة االستجامم يف
دونغدشيون

اجتماع ف ي�قاعةالمدينة
مساحةللثقافةوالديمقراطية

جيبونج-جن

ه�ب
جزيرة ي

تشان تشون

임진각/평화누리공원
خيمة إيمجنجاك/حديقة نوري للسالم

자운서원

باجو

أكاديمية جوانسيوون
الكونفوشيوسية

회암사지

موقع معبد هويامسا (هويامساجي(

محطة مونسان

الخط 1
자라섬

دار األدب يف كيم يو جيونج
)قرية سيل(

C

جزيرة جاراسيوم

잣향기수목원
غابات عطر الجوز والصنوبر ف ي�
غابيونغ

محطة جابيونج

جزيرة ناميسوم

베어스타운 리조트

تخيل ألف عام
ين
المقيم� ف ي� غيونغي دو !
تجمع فيها أفكار وآراء

아침고요수목원

بيتيت فرانس

에델바이스스위스테마파크

غونغتشيون-جن

أويجيونغبو

منتجع ستار هيل

حديقة إيدلفايس سويس

تم منح االسم "غيونغي" (الحكم لمدة 9
سنواتلهيونجونغملكغوريو

محطة يونججي

산들소리수목원

حديقة ساندولسوري النباتية

يانجبيونج-جون

المهرجانات ش
الع�ةلغيونغيدو

ميناء دايميونغانغ

محطة برمائية

더그림식물원카페

양평레일바이크

دراجة سكك حديد يانغيونغ

محطة يانغيونغ

محطة يونغمون

يوجو

화담숲

سبتم�
ب

ف
الثقا� ف ي�سوون هواسونج
المهرجان
ي
ف
ف
ف
ف
سبتم� من كل عام لالحتفال
ثقا� تقليدي لسوون يتم عقده ي�
الثقا� ي� سوون
المهرجان
ب
هواسونج هو مهرجان ي
ي
اعت�ته اليونسكو من ت
بذكرى إخالص الملك جونغجو ألرسته ت
ال�اث
وال�ويج لمتحف سوون هواسونج الذي تم ب
العالمي.

خط غيونغ غانغ

محطة إتشيون

양지파인 리조트

محطة سيول جراند بارك

كهف جوانجميونج
محطة جوانجميونج

F

이천 테르메덴

إتشيون Termeden

이천롯데프리미엄아울렛

بريميوم أوتليت إتشيون

سيول جراند بارك

محطة وونينجاي

خط إنتشون 1

موقع بوابة رحالت جيونج جي دو
en.ggtour.or.kr

E

غايتغول إكو بارك

محطة جيومجيونغ

محطة أنسان

أنسان

오이도

جزيرة أويدو

الخط 4

قلعة수원화성
سوونهواسيونج

의왕레일바이크

محطة سوون

دراجة سكة حديد إيوانغ

سوون

안산갈대습지공원

أنسان ريد مارش بارك

한국민속촌

القرية الشعبية الكورية

يونجني

محطة أوسان

용인대장금파크

공룡알
화석산지
송산공룡알화석지
أ

موقع بيض الديناصورات الحفوري

대부도바다향기
테마파크

F

يونجيوليونج
)يونجنيونجوجيوليونج(

물향기수목원

مشتل مولهايانجي

돼지박물관

우리꽃식물원

مهرجان Yeoju OgokNaru
هذا المهرجان من أجل إعادة إحياء الممر القديم ف� مدينة يوجو ،حيث كان يتم جمع كافة أ
الصناف ي ز
المم�ة
ي
السودا� والفاكهة أ
ن
والرز.
الزراعية ومن بينها البطاطا والفول
ي

english.gg.go.kr

안성맞춤랜드

أرض أنسيونغ ماشوم

بيونجتايك

أنسيونج
محطة بيونغتايك

G

평택항/평택교동훼리

ميناء بيونغتايخانغ /عبارة بيونغتايك غيودونغ

안성팜랜드

مزرعة أنسيونغ

إيومسيونغ -جن

평택호관광단지

بح�ة بيونغتايك
مجمع سياح ي

جينتشيون-جن

5

4

)(031
120
مركز اتصال جيونج جي دو

القص�ة ،تقديم المشورة بلغة إالشارة
تقديم المشورة بع� الهاتف  /رسالة نصية  /الرسائل
ي
تقديم المشورةلضعاف السمع(مكالمات الفيديو(
استشارات اللغات أ
الجنبية ( 19لغة متوفرة(

ت
سي�
حديقة هواسونغ ي
النباتية

الخط 1

تم�و سيول

خطط سكك حديد المطار

نظام معلومات الحافالت ف ي�
جيونج جي دو

يعمل عىل مدار  365يوما 24 ،ساعة/يوم ًيا

ميناء غونغبيونغانغ

متحف الخنازير

تشونغجو

en.ggtour.or.kr

دايبودو باداهيانغجي ثيم بارك

궁평항

أكتوبر

031-259-4700

Korail

هواسيونج

융건릉

أوسان

ين
يونج� دايجانغوم
حديقة

معلومات السفر إىل جيونجي دو ف ي�
لمحة! خطط لرحلتك مع موقع بوابة جيونج جي دو .

موقع بوابة رحالت جيونج جي دو

وسائل النقل العام ف ي� جيونج جي دو

ببح�ة سيهواهو
مرصد مون ي

수원화성

إتشيون

الثقا� أ
ف
للرز ف ي� مدينة أيشون
المهرجان
ي
ف
ت
هذا المهرجان الزراعي الذي تنظمه مدينة أيشون يقام ي� أكتوبر من كل عام؛ من أجل ال�ويج للجودة الممتازة
أ
للزر ف ي� مدينة أيشون ،والتشجيع عىل استهالك منتجات أيشون الزراعية.

مهرجانفولالصويا ف ي�باجوجانغدان
يهدف هذا المهرجان الذي تم تنظيمه تحت شعار "فول الصويا الممتاز من باجوجانغدان لحياة صحية" إىل
ت
المحل.
ال�ويج لفول الصويا الذي تتم زراعته ف ي� بيئة  DMZالنظيفة ،وبذلك يسهم ف ي� تنشيط االقتصاد
ي

الخط 1

갯골생태공원

سيهيونج

서울대공원

الخط إيفرالند

بريم يوم أوتليت يوجو

인천공항

الدول
فيها مطار إنتشون
ي

خط سوين

جوانجميونج

منتجع باين

여주프리미엄아울렛

إنتشون

시화호달전망대

محطة جيهيونج

منتجع جيسان فورست

ين
باليدوس
وونج�
ي

محطة أنسان

محطة إيفرالند
지산포레스트 리조트

웅진플레이도시

광명동굴

غونبو

إيفرالند

(س�ابيا(
سيولبونغ بارك ي

أنيانغ آرت بارك

أنيانج

استمتع بمقاطعة جيونج جي دو
بطريقة ذكية مع رمز االستجابة الرسيعة !
محطة فيها مطار إنتشون الدويل

أويوانج

에버랜드

منتجع جونجيام

(كاريكات�(
متحف كوريا مانهوا
ي

محطة سمسان لأللعاب الرياضية

خط بوندانج

곤지암리조트
)설봉공원(세라피아

محطة يوجو

سيونجنام

محطة جيونجيا
جزيرة أويدو

مق�ة يونجنوينج الملكية
ب
)مق�ة الملك سيجونج(
ب

신륵사

محطة بانجيو

ين
غيونج� محطة جيمبو
القناة المائية أرا

안양예술공원

خط شينبوندانج
محطة إمياي

محطة جونجيام

معبد سيليوكسا

مهرجانAnseongNamsadangBaudeogi
ت
ال�
تمتنظيمهذاالمهرجانلالحتفالبالروحالفنيةلباودغي،الثقافةالتلقيديةلنامسادانغ(عشاق
التجوال) ي
الكروبات والرقص والغناء خالل السفر ف� أ
تؤدي عىل المرسح فنون أ
السواق بمختلف أنحاء المدينة ف ي� المرحلة
ي
أ
خ�ة من أرسة جوسون الملكية  .لقد أثبت مهرجان AnseongNamsadangBaudeogi
ال ي
الدول.
نفسه باعتباره حدث كوري فريد يحظى بإعجاب الجمهور ي

الخط 8

모란민속시장

الدول ف ي� جاراسوم
مهرجان الجاز
ي
ف
يهدف هذا المهرجان إىل ش
ن� موسيقى الجاز وتوسيع قاعدة الدوائر الموسيقية ي� كوريا ،وهو "نزهة خلوية
طبيعية" تشجع ت
غ� المعتادين عىل الموسيقى عىل المشاركة.
ح� هؤالء ي

بوتشيون

한국만화박물관

محطة بوبيونغ

محطة موران

경인아라뱃길 여객터미널

김포국제공항

الخط 7

جزيرة غانغوا

D

خط سكة حديد املطار

محطة سانسيونغ

السوق التقليدية موران

영릉

현대프리미엄아울렛

الدول
مطار جيمبو
ي

قلعة نامهانسانسيونج

جوانججو

E

محطة جامعة هونجيك

محطة حافالت اكسربس
남한산성

بح�ة إلسان
حديقة ي

هيونداي بريميوم أوتليت

مركز تسوق ستارفيلد هانام

موقع تراث داسان

مهرجان فنون الشارع ف ي� أنسان
هذا المهرجان يمثل الفنون والثقافة بمدينة أنسان.تقدم مجموعات أداء فنون الشارع الكورية والدولية العروض
الملونة ف ي� ميدان الثقافة بمدينة أنسان.

مهرجان SiheungGaetgol
ت
ئ
تز
ال�تساعدال زائرينعىلاالستماعالتامبتجربة
البي�ممتلئة ب
بال�امجالجذابة ي
البيئةالطبيعيةلمن�هغايتغول ي
زيارة غايتغول.

محطة تشونغمورو
محطة سيول

일산호수공원

ميناء دايميونغانغ

행주산성

현대모터스튜디오 하남

다산유적지

وان ماونت

대명항

مدينة جوجوريو الحداد

مركز تسوق ستارفيلد هانام

خط جيونجوي  -جونغانج

مهرجان Yeoncheon Jeongok-ri Palaeolithic
ت
الخ�ة ف ي�
ال� تعتمد عىل ب
هذا المهرجان للتعرف عىل ثقافة العرص الحجري القديم ،من خالل التعليم ب
وال�امج ي
موقع ما قبل التاريخ جيأونجوك ري ومنطقة جيأونجوك أب .

고구려대장간마을

هانام

원마운트

محطة جيونغبالسان

قلعة هاينججوسانسيونج

الخط 3

스타필드하남

مقهى Greem Botanical

مايو

سيول

두물머리

현대모터스튜디오 고양

متجر سيارات هيونداي موتور استديو
غويانغ

كيمبو
스타필드고양

دومولميوري

용문산관광지

아쿠아플라넷일산

جزيرة غانغوا

الخط 4

محطة ماسوك

تماالختياربواسطةمقاطعةغيونغيومنظمةالسياحة ف ي�غيونغي

ي وليو

ئ
الفضا�
مركز سونغام
ي

جويانج

جوري

مهرجانالكوميدياالدولية ف ي�مدينةبتشون
�ض
تمتنظيمهبهدفتنشيطصناعةالكوميديا،ويعرضالمهرجانالكوميدياالكوريةالسابقةوالحا ةلرجال
الصناعةوعشاقالكتبالكوميدية.

송암스페이스센터

문수산성

مركز تسوق ستارفيلد غويانغ

D

منافذ باجو المعتمدة

قلعة مونسوسانزيونغ

مزار  Aqua Planet Ilsanالسياحي

خط جيونج تشون

C

파주프리미엄아울렛

محطة جيومتشون

축령산자연휴양림

스타힐 리조트

قرية هايري الفنية

خط جيونجوي  -جونغانج

벽초지수목원

Chungnyungsan Recreational
غابة Forest

ناميانجو

헤이리예술마을

حديقة بيوكوكوجي النباتية

محطة يانغجو
)국립수목원(광릉숲
ن
المشتل
الوط� الكوري (غابة(
ي
جوانجنيونج

حديقة مورننج كام

쁘띠프랑스

1018

يونججي
منتجع يب�ز تاون

محطة شيونجبايونج

نوفم�
ب

سيول

جيونج جي

الدول
فيها مطار إنتشون
ي

دوكدو

بح�ة سانجيونغ
ي

ألف عام عىل ميالد غيونغي دو
معا
نخلقها ً

غيونغيجيأنوغميأنوج

مرصد تيبونغ

재인폭포

خريطة الدليل
السياحي

جمهورية كوريا

D

إرسالالسياسة
لللف عام القادمة وفقًا لتاريخ أ
العداد أ
اللف
إ
عامالماضية

تخيل أ
اللف عام القادمة عىل غيونغي دو!
ف ي�
برنامج ألف عام عىل ميالد غيونغي دو

جيونج جي

توسان-جن

태풍전망대

A

دانغجني

أنسان

3

2

الخط 8

المواقعالسياحيةالتاريخية

خط جيونجوي  -جونغانج

الحدائقالثقافيةوالعامة

خطبوندانج

الوجهاتالسياحيةالطبيعية

خطشينبوندانج

برامجالجوالتو أ
النشطة

خط جيونج تشون

المنتجعات

خط إنتشون 1

مطار

خط سكة حديد المطار

الخط 1

الخطإيفرالند

الخط 3

خط غيونغ غانغ

الخط 4

محطةالنقل

الخط 7

1

G

خطساخنللسفرلتقديم ت
ال�جمة
الفوريةللسياح ف ي�كوريا
يوميا ( ،)7/24طوال العام
ساعات العمل :عىل مدار الساعة ً
تفس� الجولة ،تقرير الشكاوى،
الخدمة :معلومات الجوالت ،ي
االتصال شب�طةالسياحة
اللغات  :الكوريةو إال ي ز
نجل�يةواليابانيةوالصينية
االتصال من كوريا( 1330 :بدون رقم رصف (
االتصال من الخارج

فنادق ومنتجعات جيونجي دو

جولة يف مدينة غيونغي دو

ب رامج للجوالت يتم تشغيلها حسب كل بلد ومدينة
سوون

معلومات اإلقامة يف جيونجي دو

www.suwoncitytour.co.kr

031-256-8300

املسار  – 1جولة نصف يوم
)جولة نصف يوم يف مدينة سوون(

مرتني يف اليوم ( / )13:50 ,09:50حوايل  3ساعات (ال يعمل يوم اإلثنني (
املغادرة◀مركز معلومات السائحني يف سوون (محطة سوون ،املخرج (4

املسار  / 2املسار  – 3مسار ليوم واحد
)سوون – جوانجمييونج  /سوون –
هواسونج(

السبت  / 16:30~09:30األحد 09:30~16:30
)املغادرة◀مركز معلومات السائحني يف سوون (محطة سوون ،املخرج 4

ناميانجو

www.nyj.go.kr/culture/tour/01.jsp

031-590-4243

مسار األداء (أبريل ،أغسطس)  /مسار التاريخ (مايو ،
)سبتمرب) /مسار الفنون والثقافة (يونيو ،أكتوبر/
مسار العالج أ (يوليو) ،مسار العالج ب (أغسطس(
ه واسيونج

أيام األحد يف األسبوع الثاين وال رابع من كل شهر (مسار منتظم)،
)خدمات منتظمة(مسارجولةجامعية
املغادرة ◀ محطة بايوال  ، 9:30محطة دونونج 9:00
www.hscitytour.co.kr

031-366-8921

اس رتاحة الديناصورات ،اس رتاحة الثقافة ،اس رتاحة البح ر،
اس رتاحة الطبيعة ،اس رتاحة األمواج ،جوالت حسب
املوضوعات
أنسان

نوفوتيألمباسدورسوون
031-547-6600 novotel.ambatel.com/suwon
 ،209ديوجيونج-دايرو ،بالدال-جو ،سوون-يس

www.ansantour.com

الثالثاء-السبت
املغادرة ◀ محطة جونجانج 10:00

فنون أنسان وجولة ثقافية ،دابول هاسولجيل تريل،
مسار يستند إىل التجربة مخصص لكل جولة جامعية
املغادرة من سول ،جولة بالحافلة ذات الطابقني
جابيونج-جن
املسار أ (رحلة ذهابً ا وإيابً ا إىل مشتل
ذاجاردنأوفمورنينجكامل(
املسار ب (رحلة ذهابً ا وإيابً ا إىل مشتل
ذاجاردنأوفمورنينجكامل(

مرتني يف اليوم املغادرة ◀ محطة موك دونج النهائية 16:00, 11:00

ي ونججي
بوتشيون

كل سبت bucheonculture.or.kr
املغادرة ◀ محطة يانجو 10:00

بي ونجت ايك

كل سبت www.ptmunhwa.or.kr
031-656-0600
ملغادرة ◀ صالة الفنون والثقافة يف بييونجتايك 09:00

1544-4590

www.gjcity.go.kr

مسارات مختلفة حسب املوسم

أنسيونج

يونتشيون-جن
ج وانجميونج

الثالثاء -األحد(ال يعمل يوماإلثنني) ،مسارين www.gm.go.kr/tr
املغادرة ◀ محطة غوامنيونغ  ،09:30 KTXمحطة غوامنيونغساغوري 09:00
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لحم الضلوع البقري سوون
يف مطاعم الش واء يف سوون ،يتم تقديم قطع من لحم الضلوع البقري
بحجم  7سم وتُقدم منقوعة ومشوية كان يف السابق يتم تتبيل الضلوع
املستخدمةبامللح،ولكنهذهاأليامفيتمتتبيلهابصلصةالصويا
للحصول عىل خيار أكرث صحة قليال .
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بُ نيت هذه القلعة يف عهد حكم أرسة جوسيون لحامية عاصمة اململكة هانيانج .
وتعترب هذه القلعة اآلن أفضل القالع تجهي ًزا بامل رافق بني جميع القالع األخرى يف كوريا فأصبحت  -بعد معاملتها
كحديقة عامة إقليمية  -تجذب إليها هواة تسلق الجبال والسائحني ،كام تتيح فرصة ملامرسة الكثري من األنشطة
كامليش واستخدام مضامرات القيادة.
 731نامهانسانسيونج-رو ،نامهانسانسيونج-ميون،جوانججو-يس،جيونجي دو
مخرج رقم  2يف محطة سانسيونج
اركب الحافلة رقم  9-1أو  ،52وانزل منها يف املحطة األخرية
ggnhss.ggcf.mbdev.kr
031-8008-5170
 C2موقعمعبدهويامسا(هويامساجي(
هذا هو املوقع الذي كان يقوم فيه أكرب املعابد البوذية يف
عرصمملكةجوريو(هويامسا)بقاعتهاالبالغعددها 260
قاعة تتسع لح وايل 3000راهب.
وقد تم الحفر يف هذا املوقع بح ثًا عن العديد من اآلثار
الحضارية،التيتستحقأنتسجليفق وائمالكنوزالوطنية
وهومايعكسالقيمةالتاريخيةالعظيمةلهذااملوقع.
سان  ،14هويام-دونج ،يانججو ،جيونجي دو
031-8082-5650
www.yangju.go.kr

بنيت الحدائق التي تتوسط األحياء مع أعامل بناء املساكن ،ومرشوعات تطوير األرايض يف مدينة إلسان الجديدة .
تحتوي الحديقة عىل العديد من معامل الجذب املخصصة لل راحة واالسرتخاء ،من بينها الساحة املطلة عىل الشاطئ،
والجزيرة االصطناعية ،ومسارات الدراجات التي تحيط بالحديقة ،وملعب األطفال ،ومركز التعلم الطبيعي ،والنافورة
ال راقصة وغريها.
 ،731هوسو-رو ،إلساندونج-جو ،جويانج ،جيونجي دو
031-909-9000
www.goyang.go.kr/visitgoyang

 E2جزيرة أويدو

قريةتعتمدعىلصيداألسامكووجهةسياحيةمشهورةمبسطحاتاملدالكبريةفيها،كامميكنكاالستمتاعفيهابرؤية
مشهدغروبالشمسال رائع،وم راقبةالكائناتالبحرية،وهيتطفوبالقربمنسطحاملاءيفاملداملنخفض.
تحتويالقريةأيضً اعىلحارةمخصصةلألطعمة،تحتويعىلالعديدمناملطاعمالتيتقدماملأكوالتالبحريةالطازجة.
محطة أويدو مخرج رقم  2063 2جيونجوانج-دونج ،سيهيونج ،جيونجي دو
اركب الحافلة رقم  - 30-2وانزل منها يف محطة أويدوجونجهابايوسجانج (سوق األسامك (
031-310-6743
www.siheung.go.kr/culture

ب رامج الجوالت واألنشطة

قامئة محددة مع جانغدانكونغ (باجو(
يشري لفظ "جانغدانكونغ" إىل فول الصويا الذي ينمو يف منطقة جانغدان-
ويعترب أفضل نوعية فول صويا يف كوريا ألنه يزرع يف بيئة باجو النقية .
تتألف القامئة املحددة مع جانغدانكونغ من التوفو وعجينة فول الصويا
الغنية املصنوعة من فول الصويا هذا .

 F3مشتل مولهايانجي

يضم هذا املشتل تحت مظلته  20حديقة تحمل
جميعها طاب ًع ا عنوانه "املواجهة بني البرش واملاء
والشجر" تختص كل حديقة منها بطابعها الفرعي
املختص بفئات النباتات املحلية ،كام يحتوي عىل
مساحة للمعارض ميكن للزوار أن يشاهدوا منها
.مختلف أنواع الح رشات والطيور
 ،211تشيونجهانك-رو ،أوسان ،جيونجي دو
031-378-1261
farm.gg.go.kr

َس َم ك األَنْ َق لِ يس املشوي( ،إمجينغانغ ،ريفري(
يتم تقديم َس َم ك األَنْ َق لِ يس املنقوع يف الخل واملشوي ،بعد أن يتم طهيه
وغليه يف مرق مصنوع من صلصة الصويا والسكر والزنجبيل والسمسم
والبصل األخرض والبصل والثوم .
تقع "بلدة إيل" بالقرب من نهر إمجينغانغ يف باجو ،وهي مشهورة جدا .
لحم الضلوع البقري "بوشيون"
يتم شوي لحم الضلوع البقري بعد أن يتم نقعه يف صلصة الصويا والسكر
والثوم والزنجبيل ونبيذ األرز النقي.
يتم طهي لحم الضلوع وتقدميه عىل سيخ

قامئة محددة مع األرز عىل البخار (إشيون(
يقام مهرجان األرز "إشيون" يف شهر أكتوبر من كل عام للرتويج لألرز
"إشيون" ،واملعروف عىل نطاق واسع بجودته املمتازة وق وامه الالمع
وامللمس الدبق  .القامئة املحددة مع أرز "إشيون" املطهي عىل البخار عبارة
عن وجبة مجموعة عىل الطريقة الكورية تتكون من األرز وتقدم يف وعاء
ساخن وأطباق جانبية مختلفة.
حساءالسجق(أويجأونغبو(
يتم طهي حساء السجق مع غوشوجانغ (معجون الفلفل الحار) ولحم
الخنزير والنقانق والكيمتيش والشعرية وكعك األرز والتوفو.
تشتهر أويجأونغبو منذ فرتة طويلة بحساء السجق املمتاز.

19:00

مشهيات جيونج جي دو املحلية
فطائر لحم البقر املشوي (دونغدوتشون) وحساء السجق (أإيجأونغبو) وعصيدة األرز بالدجاج (نامهان زانزيونغ القلعة
يف سيونغنام) ،وشعرية الحنطة السوداء الباردة (يانغبيونغ) ،وحساء املعكرونة مع املحار (أنسان ،ه واسونغ) ،وضلوع
لحم البقر (سوون ،بوشيون) ،شوربة األرز عىل رأس الثور (غ وانغجو) ،والقامئة املحددة مع األرز عىل البخار (إشيون( ،
وحساء شعرية الحنطة السوداء (يوجو) ،وحساء األرز مع سجق الدم الكورية (يونجني) ،ونقانق الدم الكورية املنوعة .

املشتل الرئييس يف كوريا والذي يفخر بتاريخ ميتد إىل
أكرث من  500عام من االجتهاد يف الحفاظ عىل جامل
الطبيعة،
وهو أحد أندر األماكن الطبيعية التي ما زالت تحتفظ
ببكارتها ،وميتاز مبساحته الهائلة ،ويحتوي عىل مشتل ،
وحديقة حيوان مفتوحة ،ومتحف للغابة ومزرعة
أعشاب فريدة من نوعها .يجب الحجز مسب ًق ا .
 415جوانجينونجسوموجوون-رو ،سوهيوليوب،
بوتشيون ،جيونجي دو
031-540-2000
www.forest.go.kr

 C3أكادميية جوانسيوون الكونفوشيوسية

تأسست هذه األكادميية عام ( 1615يف العام السابع
من حكم دولة ج وانجهايجون) عىل يد علامء
الكونفوشيوسيةاملحلينيالذيناتفق واعىلتأسيسها
تخلي دًالذكرىإنجازهمالعلمي،ولألعاملالخرييةالتي
قام بها يي ل (بينام:يولجوك) .وتخلدهذه األكادميية
لوحة تصوره ،وقرص دفن املوىت الخاص به.
سان 1-5دونجمون-ري،بيوبون-يوب،باجو،جيونجيدو

031-940-8523
tour.paju.go.kr

 D2قلعة هاينججوسانسيونج

 C2مركز سونجام الفضايئ

أكرب حديقة فلكية يف البالد تحتوي عىل عدد من املنشآت املتطورة ،وتقدم مجموعة من ال ربامج املميزة .
يشمل املركز نقطة مشاهدة ،ومرك ًزا فضائ ًي ا ،ومركز تعلم تشالنج ر ،وغري ذلك من املنشآت ،كام ميكنك م راقبة
األج رام الساموية املختلفة فيه من خالل التليسكوبات.
 185 ،103جوونيول-رو ،جانجهيونج-ميون ،يونججي ،جيونجي دو
031-894-6000
www.starsvalley.com

 D5عجلة قضبان يانجبيونج

عجالت قضبان تسري عىل مضامر دائري محيطه 6.4
كيلوم رتًايحيطباملنطقةالتيمتتلئباملرتفعات
الجبلية واألنهار والقرى الريفية املوجودة يف
يانجبيونج  .تستغرق الجولة الدائرية ساعة تقري بً ا
تستمتعفيهامعحركةالدراجاتالسلسةباالسرتخاء،
وقضاء وقت رائع بني املناظر الطبيعية .
 ،5-126سامسيونج-ري ،يونجمون-ميون ،
يانجبيونج-جون،جيونجيدو
 10دقائق س ًريا بعد الخروج من املخرج رقم  1من
محطة يونجمون (خط جيونجي-جونجانج (
031-775-9911
www.yprailbike.com

 B2خيمة إميجنجاك/حديقة نوري للسالم
موقع سياحي بتصميم يعرب عن السالم ،يتعرف فيه السائحون عىل حقيقة انقسام الكوريتني الجنوبية
والشاملية ويستشعرون فيه أهمية السالمة .يعترب هذا املوقع أيضً ا من أكرث الوجهات إقباالً من
السائحني األجانب يف إقليم جيونجي دو  .تصل إىل هذا املوقع الحافالت املكوكية التي تصل
إىل مختلف أنحاء املنطقة (النفق الثالث  -نقطة مشاهدة دورا  -محطة دوراسان  -منفذ قرية
تونجيلتشون(.
إميجنجاك 177 ،إميجنجاك-رو ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو
031-953-4744
tour.paju.go.kr
مسارات جولة املنطقة منزوعة السالح
المسار أ
خيمة إميجنجاك  -النفق الثالث  -نقطة مشاهدة دورا  -محطة دوراسان  -قرية تونجيلتشون  -خيمة إميجنجاك
)املدة 3 :ساعات تقري ًب ا (
ساعات العمل :من  9:20صبا ًح ا إىل  3:00مسا ًء  /يغلق يوم الجمعة ،يلزم وجود بطاقة الهوية
مكتب تذاكر املنطقة منزوعة السالح 031-954-0303
مركز باجو للرتويج السياحي 031-940-8523

 E4مقربة يونجنوينج امللكية (مقربة امللك سيجونج(

مقربة مشرتكة للحاكم ال رابع من أرسة جوسيون امللك سيجونج وزوجته امللكة سوهيون .
كانت هذه املقربة أول مقربة ملكية ألرسة جوسيون يدخل فيها ملك وملكة م ًع ا ،وشكلت تلك املقربة األساس
الذي اقتبست منه املقابر امللكية يف بدايات عرص حكم أرسة جوسيون .
وقد أنشئ لهذه املقربة طريق مير عرب الغابة يربطها مبقربة امللك هيوجونج .
سان  ،83-1وانجداي-ري ،نوينجسيو-ميون ،يوجو ،جيونجي دو
031-887-2833
www.yeoju.go.kr/main/culture

 F3يونجيوليونج(يونجنيونجوجيوليونج (

UNESCO World Heritage

يشري اسم يونجيوليونج إىل مقربتني ملكيتني ألرسة جوسيون :
مقربة يونجنيونج املشرتكة بني امللك جانججو وامللكة هيونجيونج ،ومقربة جيوليونج املشرتكة بني امللك
جيونججو وامللكة هيوي .ميكن للسائحني االستمتاع يف الغابة الجميلة املجاورة للمقابر بالسري يف جوالت
داخل الغابة ،أو تأمل جامل املناظر الطبيعية الخالبة التي تكتيس بالجليد يف الشتاء ،والتي يطلق عليها
يونجيونبايكسول (الجليد األبيض)" كواحد من مثانية معامل رائعة يف هواسيونج.
 481 ،21هيوهاينج-رو ،هواسيونج ،جيونجي دو
tour.hscity.go.kr 1577-4200

الحدائقالثقافيةوالعامة

 C4بيتيت ف رانس
قرية مقاومة عىل الط راز الفرنيس اقتبست فكرة
تصميمها من قصة "األمري الصغري" ،وتتميز مبناظرها
الطبيعية الساحرة ومنها مم رات التجول التي تذكر
الناظر بس واحل البحر املتوسط.
استمتع مبجموعة منوعة من مالمح الثقافة الفرنسية.
 616جوسيونج-ري ،شيونجبايونج-ميون ،جابيونج
جن ،جيونجي دومخرج رقم 1مبحطة شيونجبايونج
اركب الحافلة رقم  - 31-20وانزل منها يف محطة
بيتيتفرانس
www.pfcamp.com
031-584-8200

 F3القرية الشعبية الكورية

حديقة ثقافية شعبية ،ميكنك أن تتعرف فيها عىل مالمح الثقافة الكورية ومنط الحياة يف كوريا .
تقدم هذه الحديقة نسخة من املالمح املختلفة للثقافة الكورية ،تتنوع بني طبيعتها يف الفصول األربعة ،كام تضم مجموعة
من البيوت التقليدية ،وتتاح فيها للزوار فرص كثرية للتعرف عىل الثقافة الشعبية من خالل ب رامج مخصصة لها،
ومعارض ومشاهدة حية للمصنوعات اليدوية ،وهي تصنع بالطرق القدمية.
 90مينسوكتشون ،جيهيونج-جو ،يونجني ،جيونجي-دو
مخرج رقم  6يف محطة جيهيونج
اركب الحافلة رقم ،54وانزل منها يف محطة القرية الشعبية الكورية
031-288-0000
www.koreanfolk.co.kr

 G3مزرعة أنسيونج

متتع بركوب عجلة القضبان التي تتجول حول بحرية وانجسونج يف دائرة محيطها  4.3كيلوم ًرتا ،واستمتع
مبشاهدة املناظر الطبيعية املحيطة ،ورؤية عدد كبري من أن واع الطيور التي تتجمع حول البحرية التي تتخذ منها
الطيور املهاجرة مق ًرا يف الفصول األربعة .
 209وانجسونجموتدونج-رو ،أويوانج ،جيونجي دو
 15دقيقة س ًريا بعد الخروج من املخرج رقم  2من محطة جابيونج (خط (1
1670-3110
www.uwrailpark.co.kr

تعترب هذه القلعة من التحف املعامرية ،التي بنيت أثناء حكم امللك جيونججو من أرسة جيوسون
إذ يبلغ طولها  5.7كيلومرتًا ومساحتها  1.2كيلومرتًا مرب ًعا .
معلم تاريخ ًيا يعكس التقدم الهائل ،الذي أحرزه النمط املعامري الكوري يف ذلك العرص مبا
متثل هذه القلعة ً
قدمه من مبان متنوعة التصميم والشكل ،مثل بوابة جانجامنون ،وبوابة بالداملون ،وبوابة هونجمون وأبراجها.
،190ينمو دونج ،جانجان جو ،سوون ،جيونجي دو
مخرج رقم  10مبحطة سوون
اركب الحافلة رقم  35أو  36أو  - 39وانزل منها يف محطة هواسيونجهاينجونج
مركز استعالمات السائحني بسوون www.swcf.or.kr 031-8075-4642

.تقدم الحدائق الثقافية والعامة الكثري من العروض املمتعة واألنشطة الرتفيهية

 B3جزيرة األعشاب

 E2عجلة قضبان أويوانج
ماكجويل(بوشيون(
يُ صنع املاكجيويل باملاء النقي والبقايا من تخمر نبيذ األرز النظيف.
يُ صنع إيدونغ ماكجويل من املياه املعدنية امل ُستخرجة من وادي بيغوندونغ،
والذييعطيهانكهتهاالفريدةوالشهية.

 C3املشتل الوطني الكوري (غابة جوانجنيونج(

حديقة أعشاب تعرض فيها مجموعة مختارة بعناية ،ومزروعة من األعشاب.
تحتوي الحديقة عىل مجموعة من املتاجر املتخصصة يف األعشاب ومطاعم ومقا ٍه ومركز لتجربة صناعة ما تريد
بنفسك ،كام يقام هنا "مهرجان اإلضاءة واألساطري" السنوي .
 947 ،35تشيونجسني-رو ،سينبوك-ميون ،بوتشيون ،جيونجي دو
031-535-6494
www.herbisland.co.kr

حديقةزراعية،ولرتبيةاملاشيةميكنكاالستمتاعفيها
بأربعة مهرجانات موسمية ،تقام لـ 25نو ًع ا من املاشية
عىل مساحة من األعشاب تصل إىل  130هكتا ًرا .
يقام يف الحديقة الكثري من ب رامج األنشطة ،كإطعام
املاشية ،وقيادة الج رارات الزراعة يف الحقول وامتطاء
الخيول وصناعة الجنب.
 ،28دايسندو-جل ،جونجدو-يوب ،أنسيونج،
جيونجي دو
031-8053-7979
www.nhasfarmland.com

 E3قلعة سوونهواسيونج

UNESCO World Heritage

تتميز هذه القلعة مبوقعها الذي يكشف نهر هانجانج املمتد حتى البحر الغريب ،وعندها كان حصار هاينجو
الذي قاده الج رنال كوون يول عام  1593أثناء الغزو الياباين لكوريا .
،تحتوي القلعة عددًا من املتاحف التي تعرض يف أحد مم راتها الهادئة الذي يبلغ طوله كيلوم رتًا كام الً أنواع املدافع
والعربات النارية ،التي كانت تستخدم يف ذلك الوقت .
سان  ،26هاينججوناي-دونج ،ديوجيانج-جو ،جويانج ،جيونجي دو
www.goyang.go.kr/visitgoyang
031-909-9000

شارع سورن تشيكن
يقع شارع سووون تشيكن يف زقاق يف هينغونغ دونغ حيث ميتد من ب وابة
بالدمون إىل ب وابة جانجامنون .
وهناك ح وايل  11مطعم دجاج يقدم الدجاج املحمص والدجاج املقيل
والدجاج البحري معبأة دامئًا مع الزوار الذين ينجذبون إىل الزقاق بكلمة

مرتني يوم يً ا ( (10:30 ،09:00
املدة ((hours 9.5

10:30
12:00

02-2233-5311

بوتشيون

املشهيات يف جيونج جي دو
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▶

حديقةتجاورمجرىمائ يً ايعطرهانسيماملحيط
الرقيق،يستمتعفيهاالزواربالتجوليفمم راتها
املجاورةلش واطئها.
كامتحتويعىلمشتلللزهورتنبتفيهاأزهارالكوزموس
ودوار الشمس .
 1841-10دايبوبوك-دونج ،دانوون-جو ،آنسان ،جيونجي دو
1666-1234
tourinfo.iansan.net

املنتجعات

 F4منتجع باين 031-338-2001 www.pineresort.com
،112نامبيونج-رو،يانججي-ميون،تشيوين-جو،يونجني-يس

مرتني يوم يً ا (املسار أ وب) أومرة واحدة يوم يً ا (املسار ج) – ال تتوفر الخدمة يوم اإلثنني
(hanatour) 02-365-1500 hanashuttle@hanatour.com
املغادرة ◀ إنسا دونغ  :متجر السوق الحرة )) (SM Duty Freeمحطة جونغاك ،املخرج (1-3
جامعة هونجيك  :متجر الطريق ) Hana Tourمحطة جامعة هونجيك ،املخرج ( 8

▶

بي ونجتايك

ال يشء يفوق األكل! األطعمة املحلية التقليدية !
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متزج هذه الحديقة النباتية بني النمط الكوري والنمط
الغريب ،كام تشتهر عىل وجه الخصوص مبناظرها
ال رائعة لربكة بيوكتشوجي التي تغطي سطحها زهور
اللوتس وأوراقه ،ناهيك عن "حديقة امللكة" التي ال
تخلو من النباتات املوسمية املتميزة .
،166-1تشانجامن-ري،جوانجتان-ميون،باجو،جيونجيدو
031-957-2004
www.bcj.co.kr

 D2حديقة بحرية إلسان

 E4منتجع جونجيام www.konjiamresort.co.kr
 278دوتشيوجويت-رو،دوتشيوك-ميون،جوانججو-يس

EG-Shuttle

▶

031-683-8899

031-8036-9000

 F4منتجع جيسان فورست www.jisanresort.co.kr
 267جيسان-رو ،ماجانج-ميون ،إتشيون-يس

خدمة الذهاب والعودة للسائحني األجانب

المسارأ
الجزءالجنويبالغريبلغيونغيدو
الثقافةالتقليدية

 C2حديقة بيوكتشوجي النباتية

 F1حديقة دايبودوباداهيانجي العامة

031-268-1000

 D3منتجع ستار هيل www.starhillresort.com
 ،96ميوكجات-رو ،هوادو-يوب ،ناميانجو-يس

مسارات مختلفة كل سبت 070-7813-5000 seongnamtour.com
املغادرة ◀ محطة سيتي هول يف سيول  ،08:00محطة الجامعة القومية للتعليم يف سيول 08:30
مجلس مدينة سونغنام 09:00

سي ونجنام

16:10
~
17:00

031-770-8888

موقع مشهور بالتقاط الصور الطبيعية.
يف املوقع الذي يلتقي فيه نهر بوكهانجانج نهر نامهانجانج توجد أشجار الزيلكوفا التي يتجاوز عمرها 400
مفعم بالخيالية ،يربز جامل الطبيعة املحيطة التي تغطي سامءها السحب
عام لتكسب املشهد العام رون ًق ا
ً
الكثيفة ،والضباب الرطب وتزين خلفيتها الشمس وهي ترشق أو يف طريقها إىل الغروب .
 ،123دومومليوري-جل ،يانجسيو-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو
031-773-5101
tour.yp21.net

يانجبايونج

 C3منتجع بريز تاون 031-540-5151 www.bearstown.com
 ،27جيومجانج-رو 2536بيون-جل ،نايتشيون-ميون ،بوتشيون-يس

مسارات مختلفة حسب أيام األسبوع واملوضوع 031-940-8516 tour.paju.go.kr
املغادرة ◀ محطة هابجونغ  ،09:30محطة أنجونغ  ،10:15محطة مونسان 10:20

باجو

ف

أنسان

محطة غيونغي غوانغو 09:00

كل أربعاء -أحد(ال يعمل يومي اإلثنني والثالثاء) ،قطار  DMZمرة واحدة يف اليوم
www.dmztourkorea.com
1544-7755
املغادرة ◀ محطة سينتان ري(خط غيونوون) 10:00

رن
س اال

031-547-6600

أنسان

فنادق
الدرجة
ثانيا

 D3دومومليوري

 E3قلعة نامهانسانسيونج

031-760-2723

كل سبت ،مسارات مختلفة حسب املوسم
031-678-2492
www.anseong.go.kr
املغادرة ◀ أمام محطة سيتي هول يف سيول  ،07:30محطة الجامعة القومية للتعليم يف سيول 08:00

م

031-490-2000

شيال ستاي دونجتان www.shillastay.com/dongtan
 ،161نوجاك-رو ،هواسيونج-يس

ج وانججو

11:10
13:10

سوون

031-211-6666

فندق رولنج هيلز www.rollinghills.co.kr
،290سيتشيونج-رو،ناميانج-يوب،هواسيونج-يس

املغادرة ◀ محطة سيتي هول يف سيول  ،07:30محطة الجامعة القومية للتعليم يف سيول 08:00

إمي ج

موقعتخييمللسياراتصديقللبيئةمعروفبجامل
مناظرهالطبيعيةالتييزينهاجبلبوكهانسان،
وجانديج وانجانجوحديقةالثقافةالبيئية.
يقام يف الجزيرة كذلك "مهرجان جاراسوم الدويل ملوسيقى
الجاز" الذي يقام كل خريف .
 60جاراسيوم-رو،جابيونج-يوب،جابيونج-جن،
جيونجيدو
 15دقيقة س ًريا بعد الخروج من املخرج رقم  1من
محطةجابيونج(خطجيونجتشون(.
031-580-2067
www.jarasum.net

031-230-5004

ج راند هوتيل بيونجتايك www.hotelgrandkorea.com
 39-15بايونجتايكهو-جل،هايونديوك-ميون،بيونجتايك-يس

032-656-4306

 C4جزيرة جاراسيوم

كل ثالثاء -أحد(ال يعمل يوم اإلثنني) ،مسار منتظم ،مسار تجربة ثقافية
031-975-3838 www.goyang.go.kr/citytour
املغادرة ◀ أرامنوري 10:00

جويانج

12:00
13:30

سي ونجنام

بلوم فيستا www.bloomvista.co.kr
،316جانجنام-رو،جانجها-ميون،يانجبيونج-جن

فنادق
الدرجة
األوىل

جابيونج

كورت يارد ماريوت سيول بانجيو
031-8060-2000
www.courtyardpangyo.com
 ،12بانجيويوك-رو 192 ،بيون-جل ،بوندانج-جو ،سيونجنام-يس

www.hotelavl.com
فندق أفالون
 ،2هايونتشونج-رو ،مانان-جو ،أنيانج-يس

يتألف هذا املشتل من  22حديقة مختلفة تستعرض
كل منها أحد مالمح الجامل يف كوريا ،ويحتوي عىل
 5000فصيلة من النباتات الحية .
يشتهر هذا املكان أيضً ا مبهرجان اإلضاءة الشتوي
معرض حديقة أضواء النجوم خاميس األلوان" وهو"
من املناسبات التي ميكنك فيها االستمتاع بجامل ليايل
الشتاء؛ إذ تضاء الحديقة مبختلف األضواء املبهجة .
 432سوموجوون-رو،سانج-ميون،جابيونج-جن،
جيونجيدو
مخرج 1تشيونجبيونج،خطجيونجتشون
اركب الحافلة رقم  - 31-7وانزل منها يف املحطة
األخرية
1544-6703
www.morningcalm.co.kr

يوجو

032-329-0001

فندق سكوير من سافيلس www.hotelsquare.co.kr
 ،81دونجسان-رو ،دانوون-جو ،أنسان-يس

الخدمات املتكررة املغادرة ◀ محطة جابييونج النهائية9:00

www.korailtour.com
كل يوم سبت وأحد
املغادرة ◀ محطة يانجو  ،09:10محطة جوبابال 10:00

031-581-2270

سوون

بوتشيون

www.hcastle.co.kr
فندق كاسل
 ،203جونجبو-دايرو ،بالدال-جو ،سوون-يس

www.gptour.go.kr

031-582-2421

031-880-3838

إبيسأمباسدورسوون ibis.ambatel.com/suwon
 ،132جوونجوانج-رو ،بالدال-جو ،سوون-يس

اإلثنني -األحد  /املغادرة ◀محطة جوانجهوامون 9:30
محطة سيندوريم 10:00

 C4حديقة مورننج كام

031-230-0001

فندق ومنتجع كالب إيرن www.clubinner.com
 382بوكهانجانجبيون-رو ،جابيونج-يوب ،جابيونج-جن
فندق كوريو www.hotelkoryo.net
 ،66جيلجو-رو ،بوتشيون-يس

كل يوم سبت ،أحد والعطالت الرسمية 9:00 – 17:00
املغادرة ◀ دونجتان – بايونججوم – بونجدام  -هايانجنام

1899-7687

فندق صن فايل www.sunvalleyhotel.co.kr
،45جانجبايونيوونجي،يوجو-يس

الوجهاتالسياحيةالطبيعية

.سوف تغمرك السعادة ،ومتلؤ نفسك ال راحة؛ لرؤيتك املناظر الطبيعية الخالبة التي يتميز بها إقليم جيونجي دو

الفنادق

www.ramadaplazasuwon.com
رامادا بالزا سوون
 ،150جونجبو-دايرو ،بالدال-جو ،سوون-يس

املواقعالسياحيةالتاريخية

أنت عىل موعد مع زيارة لعدد من الوجهات التي تعطرها أنفاس الكوريني القدماء لتقتبس نو ًرا من نهر حكمتهم .

 F4متنزه يونجيندايجانجويم

 D2وان ماونت

تتجسد يف هذه الحديقة بشكل واضح األمناط املعامرية الكورية التقليدية ،ومنط الحياة الكوري
كام كانت املوقع الرئييس لتصوير الكثري من املسلسالت الدرامية التاريخية لشبكة. MBC
سرتى بعينك املباين التي ظهرت كث ًريا يف األعامل الدرامية التاريخية ،مثل كيوجانجاك  -قرص ويل العهد هامينسيو ،
واستكشف مختلف القطع التقليدية مثل مالبس قاعة املحكمة التي كان يرتديها أبطال العمل وبطالته يف املسلسل.
 ،330يونجتشيون-رو ،بايجام-ميون ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو
031-337-3241
djgpark.imbc.com

يحتوي هذا املوقع ومعه الحديقة العامة ومركز التسوق
عىل مال ٍه مائية ومال ٍه جليدية ومركز تسوق ومركز
ريايض فاخر  .أبرز ما يف هذه الوجهة الزالجة املائية التي
يبلغ ارتفاعها  50م رتًا فوق سطح األرض والتل الجليدي
املفتوح للتزلج عليه طوال العام.
،300هاليوورلد-رو ،إلسانسيو-جو،جويانج،جيونجي دو
مخرج رقم  2مبحطة جويوب
حافلة مكوكية مجانية
1566-2232
www.onemount.co.kr

 E3سيول ج راند بارك

تضم هذه الحديقة  -باعتبارها أكرب الحدائق يف كوريا-
الكثري من معامل الجذب السياحية ،مثل حديقة الحي وان،
والحديقة النباتية ،والحديقة العامة ،كام يتوفر فيها
عدد من أماكن االس رتاحة ،كام يسهل الخروج عربها
من املدينة بسهولة؛ إذ تتصل مبارشة بالخط ال رابع من
مرتو سيول .
 102دايجونجوونجوانججانج-رو ،سيهيونج ،
جيونجي دو
 10دقائق س ًريا من املخرج رقم  2ملحطة
سيول جراند بارك يف الخط الرابع
02-500-7335
grandpark.seoul.go.kr

 D3مدينة جوجوريو الحداد

صور يف هذه املدينة املسلسل الدرامي
تاي وانجساسينجي"الذيأنتجتهشبكة".MBC
تحتوي الحديقة العامة عىل أماكن لشعائر جوجوريو،
كام أنها هي مدينة الحدادين الوحيدة يف البالد ،
وتستخدم موق ًع ا لتصوير عدد من املسلسالت الدرامية.
 41أوميناي-جل ،جوري ،جيونجي دو
031-550-2363
www.guri.go.kr/main/gbv

 E3إيف رالند

أكرب حديقة ،ومال ٍه عامة يف كوريا تحتوي عىل العديد من األلعاب ،مثل القطار الرسيع ذي املنحنيات الحادة
واملنحدرات الخطرية ،كام تحتوي عىل "الوادي املفقود" ،حيث ميكنك مشاهدة الوحوش الربية أمام عينيك مبارشة ،
و"عامل الباندا" الذي تشاهد فيه حيوانات الباندا الرقيقة .
 ،199إيفرالند-رو ،بوجوك-يوب ،تشيوين-جو ،يونجني ،جيونجي دو
تتوفر حافالت مكوكية يف محطة إيفرالينإيفرالند محطة إيفرالينإيفرالند
031-320-5000
www.everland.com

 E2كهف جوانجميونج

منجم مهجور تحول إىل حديقة عامة عىل شكل كهف
لألنشطة الثقافية والفنية والعالج.
يقام يف قاعة االحتفاالت ،والعروض الكثري من الفاعليات
الفنية ،والثقافية ،والعروض الفنية ،وعروض األزياء ،
واملعارض ،واملهرجانات السينامئية.
 85 ،142جاهاك-رو ،جوانجميونج ،جيونجي دو
مخرج رقم  7مبحطة جوانجميونج
اركب الحافلة رقم  - 17وانزل منها يف محطة كهف
ج وانجميونج
1688-3399
www.gm.go.kr/cv

 D4حديقة إيدلفايس سويس

 C2قرية هايري الفنية

قرية تحتوي عىل عدد من املساحات الثقافية ،والفنية
من بينها مجموعة من املنازل ،وغرف العمل التي بناها
الفنانون  .تقام يف هذه القرية مجموعة من األنشطة
املتعلقة بالرتفيه ،ومعارض ،وعروض فنية ،وأنشطة
توعيةثقافية،وفاعلياتفنية.
كام تشمل من بني معامل الجذب فيها مباين ،ومنحوتات
متفردة.
قرية هايري الفنية ،هايرمياول-جل ،تانهيون-
ميون ،باجو ،جيونجي دو
031-946-8551
www.heyri.net

 D4ذا جريم

منازل بتصميامت وأشكال رائعة تقف يف خلفيتها أشجار الصنوبر الكثيفة ،ومباين عىل الط راز األورويب ،وحديقة تبلغ مساحتها
 2000بيونج ،وجبل يوميونجسان.
 ،175سانسا-جل ،أوكتشيون-ميون ،يانجبيونج-جن ،جيونجي دو
مخرج رقم  7يف محطة يانجبيونج
اركب الحافلة رقم  ،6-2وانزل منها يف محطة يونجتشيون -2ري
070-4257-2210
www.thegreem.com

تعتمد الحديقة عىل فكرة إقامة مهرجان يف قرية
سويرسية صغرية ،كام تحتوي عىل الكثري من معامل
الجذب ،كاملتحف واملعرض الفني وقاعة املعارض
ومنطقة التصوير الفوتوغ رايف وفنون الخدع ،ناهيك عن
املباين السويرسية واملناظر الطبيعية الساحرة.
 57-226دراكجاي-رو ،سيوراك-ميون ،جابيونج-جن،
جيونجي دو
031-581-9400
www.swissthemepark.com

 E2وونجني باليدويس

حديقة مال ٍه مغلقة بأجواء تناسب الفصول األربعة،
بها سبا ومال ٍه مائية .
مال ٍه مائية مغلقة ،ومفتوحة ،وسبا ،ومال ٍه جليدية
مغلقة ،وملعب جولف يف مكان واحد !
اخرت ما يروق لك ،واستمتع بها مهام كانت حالة الجو .
 2جومارو-رو ،بوتشيون ،جيونجي دو
1577-5773
www.playdoci.com

