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جيونجيدو
الدليل السياحي
لجيونجي

معامل جذب سياحية كثرية يحبها
السائحون إليها من داخل كوريا ومن خارجها .

تضم جيونجي دو العديد من معامل الجذب السياحية ،التي تهوي إليها أفئدة السائحني من
مختلف أنحاء العامل من مناطق جبلية طبيعية يف الشامل الرشقي ،إىل منطقة ساحلية يف
الجنوب الغريب ،ناهيك عن ت راثها الثقايف الغني ،الذي أسهم بشكل رئييس يف تكوين الهوية
الكورية.
يقصد العديد من ال زائرين من كوريا ومن غريها من البلدان جيونجي دو للتنزه بني الجبال ،
وزيارة املعابد ،واالستمتاع بجامل الوديان والشالالت ،واالسرتخاء عىل ش واطئ البحار ،والتجول بني
املعامل األثرية واملتاحف واملعارض الفنية ،واالسرتخاء يف املنتجعات واملتنزهات ،ومامرسة رياضة
الجولف ،واالستجامم يف الينابيع ذات املياه الدافئة .

جولة يف املركز الصناعي لشامل رشق آسيا

كانت جيونجي دو  -وما ت زال  -مرك ًزا وسي طًا يف مجايل الثقافة واالقتصاد الكوريني .
كام أنها كانت موق ًع ا له أهميته السياسية واالس رتاتيجية لفرتة طويلة من الزمن.
وقد بسطت جيونجي دو نطاق نفوذها حول العامل لتصبح وجهة ملهمة عاملية ،ال مجرد إحدى
الوجهات األساسية يف شامل رشق آسيا .
تستحوذ جيونجي دو كذلك عىل اهتامم العامل ،بكونها إحدى أهم املركز الصناعية يف شامل
رشق آسيا ،وملا تحتويه من مجمعات صناعية عالية التقنية،وما تستضيفه من معارض صناعية
مبستوىعاملي.

الدليلالسياحي
لجيونجيدو
وجهة سياحية عاملية ،يسهل الوصول إليها.

تقع جيونجي دو يف غرب املنطقة الوسطى من شبه الجزيرة الكورية ،والتي تقع يف شامل رشق
قارة آسيا .ميتد مرتو سيول وسط جيونجي دو ،وتقع وسطها مدينة إنتشون ،وتتمتع مبنظومة
نقل عام قوية .تصل كذلك العديد من خطوط القطارات الرسيعة ،والسكك الحديدية إىل
جيونجي دو .كام تعترب جيونجي دو أيضً ا ب وابة كوريا ،إذ يقع فيها مطار إنتشون الدويل وميناء
إنتشون.
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األسواقاملحلية

 3دقائق س ًريا

شارعجونجبانج

 3دقائق س ًريا

قرصهواسيونجهاينجونج

 15دقيقة س ًريا

قلعةسوونهواسيونج

قامئةاليونسكو
لل رتاث العاملي
الجولة 1

معالم ال بد من رؤيتها

قلعةسوونهواسيونجالعلمية
ميكنك أن ترى الفتحات الثالث التي كان
يقف فيها الجنود لح راسة القلعة،
ورغم اختالف تلك الفتحات الثالث يف
االرتفاعات ،فإنها ت رتاءى لك كأنها بارتفاع
واحد ،عندما ت راها من الخارج .
ويتغري حجم كل فتحة حسب املكان
الذي بنيت فيه ،وهو ما يبني لك مدى
التقدم العلمي الذي اتبع يف بناء هذه
القلعة.
أنشطة ال بد منها

ركوبقطارهواسيونج
مام مييز قطار ه واسيونج أنه مينح الزوار
فرصة مميزة للتجول حول القلعة بكثري
من ال راحة .يصحب القطار السائحني إىل أغلب،
م زاراتالقلعة،مثلسيونجسينسا
وه واسيومون ،وجانجان بارك،
وجانجامنون،وه واهونجمون،ويومنودا.
طُيل هذا القطار  -ذو املظهر املتفرد  -باللون ،
األحمر ويتزين يف مقدمته بصورة تنني ميسك بفمه حجر السنتاماين الكريم
يقدمه للملك .
إطالقالسهامالكورية
ميكن لل زائرين جمي ًع ا االستمتاع بتجربة إطالق السهام الكورية بأنفسهم يف يومنودا،
وهو ذات املكان الذي كان يتدرب فيه املقاتلون قبل  210عا ًم ا يف حقبة أرسة جوسيون .
تقدم تلك التجربة بسعر معقول ،وسوف تتاح لك فرصة فريدة للتعرف عىل فن
السهام الكورية.
+82-31-228-4686
,825جيونججي رو ،بالدال جو ،سوون يس ،جيونجي دو

قلعة سوون ه واسيونج واألس واق املحلية
الوصف
تلقي قلعة سوون ه واسيونج الضوء عىل تاريخ امللك جيونججو ( ،)1800 ~ 1752أهم
حكام أرسة جوسيون من الناحية االس رتاتيجية وأكرثهم قيمة .
كان هذا امللك الشاب موهوبً ا يف العلوم األكادميية ،والفنون القتالية ،وقد كان صاحب
الرؤية التي شيدت بها قلعة سوون ه واسيونج .
تأمل روعة معايشة الحارض للاميض يف قلعة سوون ه واسيونج ،التي متتد جذورها
إىل  200عام مضت وما يجاورها من أس واق محلية .
•قلعة سوون ه واسيونج  ،190 :ينمو دونج ،جانجان جو ،سوون يس ،جيونجي دو
•األس واق املحلية  ،8 :جيونججي رو  776بيون جيل ،بالدال جو ،سوون يس ،جيونجي دو

ارتداء ثياب المحكمة ،والتقاط أجمل الصور لك به
أمامك فرصة رائعة لرتتدي زي قاعات املحكمة املعروف
يف املسلسالت التليفزيونية .هيا ،فدور البطولة يف
انتظارك ،فقط ارتد الزي نفسه ،واطلب من أحدهم
التقاط صورة لك ،ثم تتم طباعتها لك فو ًرا لتصحبها
معك إىل وطنك .
 ,103 ,8#تشانجيونج-دايرو ،ييونجتونج-جو ،سوون-يس ،جيونجي-دو +82-31-290-3624
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شارع جونجبانج ،الكثري ل رتاه ،وتتذوقه

يقع شارع جونجبانج بج وار شارع هاينجونج مبارشة ،ويشبه متا ًم ا شارع إنسا-دونج يف سيول،
إذ تحيط بجانبيه متاجر املصنوعات اليدوية ال رائعة.
أطعمة ال بد من تناولها

الطعامالكوريال رائعوالشايالتقليدي
يضم الشارع العديد من املطاعم الكورية املميزة ،ومحالت
تقديم الشاي الكوري التقليدي.
يتميز الطعام املقدم بنظافته ،ومبكوناته الصحية كام أنه
مناسب لألجانب الذين رمبا ال يكون وا معتادين عىل مذاق
الطعام الكوري .
أنشطة ال بد منها

المصنوعاتاليدويةالمطليةبالمينا
تصنعاملصنوعاتاليدويةاملطليةبامليناعن
طريق إذابة  7أحجار مختلفة األل وان يف درجات
ح رارة عالية  .يدير متجر نانيونج ك رافت املوجود
خاص ا لفنون
يف شارع جونجبانج مرشو ًع ا ً
التحف املطلية باملينا ميكن للزوار املشاركة فيه
وصناعة بالطات مطلية باملينا مبشاركة فناين
املرشوع ليزين وا بها الح وائط .
+82-31-252-6027
 ,29هاينجونج-رو ،بالدال جو ،سوون يس ،جيونجي دو
7
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قرص ه واسيونج هاينجونج ،موقع تصوير فيلم "دايجنجويم"
تعني كلمة "هاينجونج" القرص املليك املؤقت ،وقد كان قرص ه واسيونج هاينجونج يف أحد األزمنة أكرب
القصور امللكية ،وأكرثها جامالً عىل اإلطالق  .خطط امللك جيونججي بعد انتهاء حكمه أن
يقيض بقية حياته يف قرص ه واسيونج هاينجونج ،الذي يقع بالقرب من مقربة والده وأمه السيدة
هاييجييونج  .ولذلك ،فقد شيد قرص هاينجونج عىل الط راز املعامري ذاته ،الذي بني به القرص
الرئييس "قرص جيونجبوكجونج " ولهذا السبب صور مسلسل "دايجنجويم" ،الذي يتناول قصة أول
طبيبة أنثى للملك هنا .
لصق أ
الختام
ميكن أن يجد الزوار  10أختام يف  10أماكن مختلفة يف قرص ه واسيونج
هاينجونج  .ميكنك رشاء ورقة األختام من مركز التجارب مقابل  500وون
كوري ،وملء الورقة باألختام التي تجدها يف جولتك خالل القرص .
كام ميكنك تغليف بطاقة األختام مقابل  500وون أخرى .
تجارب أداء الفنون القتالية أ
ش
والع�ين.
الربعة
فرصة مميزة للزوار لالستمتاع بتجربة أداء  24من الفنون القتالية أمام قرص
رصا .
هاينجونج بني الساعة  11صبا ًح ا و 3ع ً
يعتمد هذا العرض عىل أحد كتب الفنون القتالية ،الذي يجمع بني دفتيه
الفنون القتالية املعروفة يف جوسيون والصني واليابان .
ميكنك االستمتاع بتلك العروض املذهلة كل يوم ما عدا أيام اإلثنني .

أنشطة ال بد منها

معالم ال بد من رؤيتها

■
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األس واقالتقليديةالتيأنشأهاامللكجيونججي

قلعة سوون ه واسيونج،
قامئةاليونسكولل رتاثالعاملي
كان والد امللك جيونجو  -ويل العهد سادو  -من الشخصيات التي واجهت الكثري من املآيس وفقد
حياته يف رصاع طائفي  .وبعد وصول امللك جيونجو إىل العرض ،نقل قرب والده إىل سوون ،وبنى معه
قلعة سوون ه واسيونج  .وقد كان بر ال والدين ويطلق عليه باللغة الكورية "هايو" ،هو سبب بناء
امللك أفضل القالع يف عرصه ،وتخطيطه للمدينة ال واقعة خارج العاصمة .
وهذا ما جعل الشعب ال يعارض امللك ،وخطته لبناء القلعة يف سوون ،إذ أنه فعل ذلك من منطلق
الفضيلة العظيمة  -بره ب والده ،أو ما يطلقون عليه "هايو".

معالم ال بد من رؤيتها

نظامالعمارةباالسمالحقيقي
كانت قلعة سوون ه واسيونج أول بناء
يتبنى يف تشييده نظام العامرة باالسم
الحقيقي ،فقد سجلت أسامء جميع
املعامرينييف "السجالت امللكيةلقلعة
ه واسيونج" ،كام تظهر عىل ب وابات القلعة
األربع وتحدي دًا األسامء املوجودة عىل
الجدار األيرس لب وابة تشانجري يونجمون،
والتي ميكن رؤيتها بوضوح .
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تقع مجموعة من األس واق التقليدية التاريخية ،مثل سوق بالداملون ،ويونجدونج ،وجيدونج بالقرب
من ب وابة بالداملون .افتتح سوق بالداملون ألول مرة قبل  220عا ًم ا بأمر من امللك
إذ كان أحد أكرب أحالمه أن يجعل سوون ليست مجرد وجهة ثقافية مميزة بل مدينة مستقرة
اقتصاديً ا كذلك  .وما زالت أعداد كبرية من جميع أنحاء البالد تقصد املدينة؛ لزيارة تلك األس واق
التي توفر لعمالئها سل ًع ا محلية موثوقة وبأسعار معقولة فض الً عن احت وائها عىل العديد من امل رافق
العرصية ،التي تتيح لهم ال رشاء املريح مهام كانت حالة الجو  .وال تنس رشاء األطعمة الشهية التي
تباع هناك ! تتميز تلك األس واق املحلية أيضً ا بحيويتها ونشاطها ،مام يجعلها اختيا ًرا رائ ًع ا الختتام
جولتك يف هذه املنطقة .

أطعمة ال بد من تناولها

مدينةسونداي(النقانقالكورية(،
ومتاجرأطعمةالشارع
شكل أكرث من  60متج ًرا للسونداي تتجمع كلها يف السوق
إىل جانب مصنع سونداي (النقانق الكورية) الذي تأسس
قبل أكرث من  40عا ًم ا مدينة السونداي .
يتميز السونداي الطازج ب رثائه بفيتامني أ والحديد،
وانخفاض الدهون والسع رات الح رارية ،ويكتسب شهرة خاصة لدى السيدات  .كام أن الصوص املميز
الذي يوضع عليه قلام ينىس أحد مذاقه الشهي ولذلك ترى املدينة مزدحمة بالزبائن ط وال الليل
والنهار .وباإلضافة إىل مدينة سونداي ،فهناك "شارع الدجاج" وسوق موتجول ،حيث ميكنك االستمتاع
بأطعمة الشارع الكورية اللذيذة ،مثل الديوكبويك (كعك أرز مقيل ومقلب) وكعك الدونتس.
■
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أنشطة ال بد منها

جوالت برفقة مرشدين
ميكن ملجموعة من  4أف راد أو أك رث ،أن تنطلق يف جولة بني أقسام
قلعة سوون ه واسيونج الستة برفقة مرشد لهم.
تستغرق هذه الجولة التي يقودها مرشد وحافلة باملعلومات
ساعة تقري ًب ا ،كام ميكن أخذ جولة بني األقسام الست من خالل
التسجيل يف برنامج الجولة خالل ساعات العمل .ينبغي أن يقدم األجانب واملجموعات األكرث من 20
فردًا استفساراتهم مقد ًم ا  .تتاح الجوالت بلغات أجنبية ،هي اإلنجليزية والصينية واليابانية.
3622-290-31-82+
سوون-يس ،جيونجي دو مؤسسة سوون الثقافية 11 ،هاينجونج-رو ،بالدال-جو

مقابريونجيونججيولوينج ،
مقابر الملك جيونجي ووالده
سجلت مقابر يونجنيونج جيولوينج ،مقابر امللك جيونجي ووالده (ويل العهد سادو) ضمن قامئة
اليونسكو لل رتاث العاملي  .كان من املعروف عن امللك جيونجو أنه كان يضطر إىل الخروج من هانيانج
أغلب األوقات؛ لزيارة قرب والده (عىل بعد  65كيلوم رتًا من هانيانج) أكرث من  10م رات؛ إلقامة الطقوس
والشعائر الخاصة به  ،األمر الذي نجده دلي الً عىل وفاء امللك جيونجي ل والده .
ويف التو سقطت جميع الديدان عن إبر الصنوب ر ،ومل تظهر عىل قرب يونجنيونج مرة أخرى .
+82-31-222-0142
،21هايوهانج رو  481بيون-جيل ،ه واسيونج يس ،جيونج دو

شارع هاينجونج الرائع
يقع ممىش سوون املعروف بج وار قرص ه واسيونج هاينجونج ،وينقسم هذا املمىش إىل شارع
جونجبانج ،الذي ميكن للزوار رشاء املصنوعات ،والتحف اليدوية منه ،وشارع ماتشون ،الذي ميكنهم
االستمتاع فيه بأصناف الطعام الشهي ،وأطعمة الشارع املعروفة .وتتميز متاجر املصنوعات اليدوية
واملطاعم بط راز تصميمها العتيق ،الذي يغري العديد من املصورين الفوتوغ رافيني بالتقاط الصور يف
تلك املنطقة.

أنشطة ال بد منها

ممىشمقابريونجيونججيولوينج
تزدان مقابر يونجيونججيولوينج بالكثري من أشجار
الصنوب ر ،والبلوط الخ رضاء الطويلة ،كام تتميز
املنطقة املحيطة بها بأنها من أشهر أماكن امليش .
ينبهر الزوار يف تلك املنطقة بجامل الزهور ،وبهائها
يف الربيع ،وبالغابات الباردة يف الصيف ،وباألوراق
املتساقطة يف الخريف ،التي تغطي أرضية املمىش ،
وبروعة الجليد يف الشتاء  .يقسم املمىش إىل 3
مم رات يقطع كل منها يف مدة زمنية مختلفة ( 26دقيقة ،و 43دقيقة ،و 50دقيقة(.
تغلق بعض أج زاء املمىش من ديسمرب إىل أبريل تحس بً ا لحدوث أي ح رائق غابات.
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أطعمة ال بد من تناولها

عال الجودة(
جال� (لحم ضلوع ي
سوون وانج ب ي
يحتاج إعداد طعام سوون وانج جالبي إىل سن وات طويلة من
الخربة يف األطعمة التقليدية .وقد أُطلق عىل هذا الطعام "وانج
جالبي" لطول قطعه الكبرية وحجمها الضخم ،الذي لن تستطيع
تناوله وحدك .يتم تتبيل قطع اللحم بامللح بدالً من صوص
طعم أكرث ط زاجة ومظه ًرا يغري العني قبل أن.
الصويا ،مام مينحه ً
يسيلللذتهاللعاب
■ 10

معبدمانجوولسا

 20دقيقة س ًريا

قلعةنامهانسانسيونج

قلعةنامهانسانسيونجومم راتهاال رائعة

قلعةنامهانسانسيونجومعبدمانجوولسا

تعترب قلعة نامهانسانسيونج واملعروفة مبتنزه جيونجي دو واحدة من مم رات الس ري ،والتجول
املشهورة مبناظرها الطبيعية الساحرة  .تحتفظ القلعة البالغة مساحتها 530ألف مرت مربع بالعديد
من اآلثار كاملعابد واملدافن ،فض الً عن قرص هاينجونج الذي كان امللك يعيش فيه .
تشتهر املطاعم يف هذه املنطقة بأطباق الداكبوكومتانج (دجاج حار مطهو ببطء) ،والداك بيكسوك
حساء لدجاجة كاملة) ،واألوري بيكسوك (بط مسلوق مع األرز) ،والهانجيونكسيك (مجموعة من(
األطباق الكورية املتنوعة ذات األسعار الثابتة) ،وتتجمع كلها حول دوار سانسيونج لجذب املتجولني.
هناك خمس مم رات للتجول يف نامهانسانسيونج ،ويستغرق كل واحد منها من  60إىل  200دقيقة
تقري ًب ا لقطعه س ًريا .هناك يجد ه واة التجول فرصة رائعة ،ومتفردة للسري حول القلعة ،والتمتع
مبظهرها الذي يتغري يف مختلف فصول السنة ،ومع مختلف األح وال الجوية.

الوصف

قامئةاليونسكو
لل رتاث العاملي
الجولة 2

تقع قلعة نامهانسانسيونج يف ج وانججو العاصمة القدمية ململكة بايكجي قبل 2000عام.
بنيت القلعة يف فرتة حكم أرسة جوسيون وهي وجهة يحبها املتجولون ،ملا تتمتع به من مناظر
طبيعية خالبة ،ومم رات سري رائعة ،وما يقدم فيها من أطعمة شهية .
•قلعة نامهانسانسيونج  784-16:نامهانسانسيونج-رو،جونجبو-ميون،ج وانججو-يس،جيونجي دو
http://nhss.ggcf.kr
•معبد مانجوولسا  680:نامهانسانسيونج-رو ،جونجبو-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو

وماكجيول
بيكسوك
ي
تحاطقلعةنامهانسانسيونجبالكثريمناملطاعماملتخصصةيف
البيكسوك ،وهو طبق يصنع من الدجاج أو البط املسلوق ،أو املطهي
بالبخار ،وهو من أكرث األطباق التي يستمتع بها املتجولون يف ختام
يومهمالحافلباملغام رات،وبعضهممنيستمتعبالطعمبإضافة
بعض املاكجيويل (نبيذ األرز) إىل الطبق.

أطعمة ال بد من تناولها
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مركز نام جون بايك للفنون

 15دقيقة بالحافلة

القريةالشعبيةالكورية
جولة فنية وثقافية

معالم ال بد من رؤيتها

قرصنامهانسانسيونجهاينجونج،
ت
اس�احة الملك
انسحب امللك سيونجو ( )1608 - 1552من
أرسة جوسيون إلىل قلعة نامهانسانسيونج أثناء
بيونججا هوران ( 1637 - 1636غزو املانتشو
لكوريا) .وقد كانت هاينجونج مق ًرا مؤق تً ا
للملك ،يقيم فيه أثناء زياراته .تعرضت جميع
املباين األصلية للحرق ،وما ن راه اليوم هو القلعة
بعد ترميمها .ميكن للسائحني التجول برفقة أحد املرشدين ،مام يجعل تلك الجولة مليئة باملعلومات.

القرية الشعبية الكورية ومركز نام جون بايك للفنون
الوصف
لعلنا إذا تأملنا يف حياتنا اليوم لن نجد شي ئً ا ال تربطه صلة بطريقة أو بأخرى بأسالفنا  .وال تنحرص الثقافة
التقليدية يف املايض وحده ،بل هي كامنة يف جميع تفصيل حارضنا أيضً ا .تنقل هذه الجولة السياحية من
القرية الشعبية الكورية إىل مركز نام جون بايك للفنون السائحني إىل عامل مختلف متا ًم ا من الفنون ومظاهر
الحياة اليومية.
• القرية الشعبية الكورية  90 :مينسوكتشون ،جيهيونج-جو ،يونجني-يس ،جيونجي-دو
www.koreanfolk.co.kr
•مركز نام جون بايك للفنون  10 :بايكنامجون-رو ،جيهيونج-جو ،يونجني-يس ،جيونجي-دو
www.njpartcenter.kr
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معبد مانجوولسا هو أقدم املعابد يف قلعة نامهانسانسيونج.
ما سوف ت راه اليوم هو املعبد بعد ترميمه وتجديده عام  ،1990أما املعبد األصيل فقد تعرض للتدمري
أثناء الغزو الياباين والحرب الكورية ،ومام بقي من معامله األصلية صخرة كبرية (يبلغ قطرها  167سم)؛
لتساعدك عىل إدراك الحجم الحقيقي للمعبد القديم .كان هذا املعبد يستخدم للرهبان املقاتلني
واملتطوعني العسكرينيلحامية الدولة،لكنه اآلن معبدلرهبان البيكهوين.
يتخذ معبد مانجوولسا من هيكل ذي  13طاب ًق ا رم ًزا له ،ويتم االحتفاظ فيه مبجموعة من األحجار
الكرمية البوذية املقدسة ،التي أهدتها أول رئيسة وزراء للهند إندي را غاندي ( )1984 - 1917إىل
سيونجبيوب سونيم (من رهبان البيكهوين )1929 ،الذي أعاد بناء املعبد .

■ 14

أطعمة ال بد من تناولها

السوقالشعبيبالقريةالشعبيةالكورية
سوفتستمتعكث ًريامبذاقاألطباقالكورية
التقليديةالقدمية،التيكانالناسيتناولونها
يف حقبة أرسة جوسيون يف األس واق،
والخاناتمثلالجانجوكباب(حساءاألرز(،
والسيوليونجتانج(حساءعظامالثور)،والهاميول-باجيون(فطرياملأكوالتالبحريةوالبصلاألخرض(.
قدالتكونهذهاألطعمةشهيةكامتتصورها،لكنهاصحيةحيثصنعتمنمكونات،ونكهاتطبيعية
متا ًم ا ،وتتبع يف إعدادها طرق الطهي التقليدية التي كانت تتبع يف املايض اخرت ما تفضله من بني األطباق
املنوعة،التيتحتويكمياتكبريةمنالطعام .يوىصأيضً ابشدةبتناولالتشابسالدونجدونججو
)بوويجو)،وهوال رشابالتقليديللمنطقة،واملعروفبأنهثاينأهماألصولالثقافيةفيه ا.

مركز فنون نام جون بايك ،نجم الفيديو العاملي املشهور

القرية الشعبية الكورية ،رحلة إىل املايض

شعور سيغمرك بأنك قد سافرت عرب الزمن إىل املايض ،عندما ترى وتجرب بنفسك منط الحياة الذي
ينتمي إىل الزمن املايض .تشبه القرية الشعبية الكورية متح ًف ا شعب ًي ا مفتو ًح ا ،يستعرض مالمح
الحياة الكورية التقليدية وثقافتها .وأبرز ما مييز تلك القرية الشعبية الكورية هو مدى ال واقعية ،التي
تتمتع بها التفاصيل ،التي أعيد تصويرها؛ لتعرب عن منط الحياة هناك يف املايض،
وهذا هو سبب كونها من أحد أشهر األماكن ،التي يتم فيها تصوير املسلسالت التليفزيونية واألفالم .
يتم تحديث جدول م واعيد التصوير عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالقرية؛ لي طَّلع عليه مختلف
ال زائرين .ومام يجعل تلك الزيارة إىل القرية الشعبية الكورية أم ًرا ممي ًزا وممت ًع ا ،هو أن أي زائر ميكنه
املشاركة يف األنشطة الكورية التقليدية ،التي تقام مثل التاميل واليونتوري والجيجيتشاجي.
 90مينسوكتشون ،جيهيونج-جو ،يونجني-يس ،جيونجي-دو +82-31-288-0000

أنشطة ال بد منها

قبل  40عا ًم ا ،وقبل أن يرقص العامل عىل أغنية النجم الكوري "بيس" املصورة "جانجنام ستايل" ،أنتج
مركز فنون نام جون بايك الفيديوهات املوسيقية لفريق البيتل ز .يعرف نام جون بايك أيضً ا بأنه أحد
مبدعي الفيديوهات الفنية ،وأنه مايكل أنجلو فنون الفيديو .تأسس مركز نام جون بايك للفنون؛
تقدي ًرا إلنتاجه الفني وروحه الفنية .يضم املركز  67عم الً ،وح وايل  2000من أرشيفات الفيديو
مام يجعله بحق واحة حقيقية ،لعامل نام جون بايك وإنتاجه .
تعترب يت يف جاردن من الوجهات التي ال بد من زيارتها ،حيث يشاهد فيها ال زائرون مجموعة من أبرز
أعامله ،مثل "ذا مون إز ذا أولدست" ،و"يت يف بوذا" ،و"يت يف جاردن".
 10بايكنامجون-رو ،جيهيونج-جو ،يونجني-يس ،جيونجي-دو +82-31-201-8500
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بيت رعب القرية الشعبية الكورية حيث األساطري الوطنية
وقصصاألشباح
اتخذت القرية الشعبية الكورية خطوة متطلعة إىل األمام بتقدميها
قصص األشباح املعروفة يف التقاليد الكورية عرب جوالت لل زائرين ،
مثل جولة األساطري الوطنية وجولة قصص األشباح .
ستكون تلك الجولة فرصة متميزة للتعرف عىل األشباح الكورية
مثل شيونيو جويشني ،وجيوسوينج ساجا ،وكوميهو ،فض الً عن 15
من األساطري املرعبة .
ارتداء الهانبوك ،والتقاط أجمل الصور لك به
اشتهرتالقريةالشعبيةالكوريةباستخدامهاموق ًع التصوير
مسلسالتتليفزيونية،وأفالممثل"فضيحةسونجكيونك وان"،
و"امللكةسيونديوك"،و"قمريعانقالشمس"،و"ماسكوي راد"،و"دايجانجويم".
ميكن للزوار ارتداء األزياء التي كانت املمثالت ترتدينها ،والتي تختلف حسب الطبقة االجتامعية لكل
دور والتقاط صور به .
■ 16

جزيرةجاراسيوم

 25دقيقة بحافلة رحالت املدينة

بيتيتف رانس

 50دقيقة بحافلة رحالت املدينة

حديقةمورننجكام

موقعتصوير
الجولة 1

حديقةمورننجكام،مكانللرومانسيني

حديقة مورننج كام وبيتيت ف رانس

تعرب حديقة مورننج كام  -إحدى أهم الحدائق الكورية  -مبساحتها البالغة  300ألف مرت مربع محض ًن ا
لح وايل 5000نو ًع ا مختلفة من النباتات  .تظهر هذه الحديقة جامل الطبيعة الكورية ،بتقسيمها
للنباتات حسب امل واسم ،وحسب الفئات  ،كام تتحول إىل مكان متلؤه الرومانسية ،والشاعرية يف
املساء إذ تضاء فيها أكرث من  6ماليني مصباح  LEDفور غروب الشمس ،لتتحول إىل شمس مضيئة
مبختلف األل وان وهو من بني ما جعلها  -إىل جانب ضوء النجوم الذي يكسوها يف ليايل الشتاء الهادئة
إىل مكان رائع للشباب ،يتقدمون فيه إىل فتياتهم طل ًب ا للزواج . 432سوموجوون-رو ،سانج-ميون ،جابيونج-جن ،جيونجي دو +82-1544-6703

الوصف

شجرة العرعر ذات أ
اللف عام ،رمز حديقة مورننج كام
متثل شجرة العرعر ذات األلف عام املميزة مليدان مورننج ،ال واقع يف
وسط الحديقة املعلم الرئييس فيها .ويطلق عليها هذا االسم ألن
عمرها يبلغ  1000عام تقري ًب ا .وتعترب تلك املنطقة من أشهر
أماكن التصوي ر؛ بسبب مشهدها الفريد الذي تتجىل فيه الشجرة
مبنحنياتها،وإبرهاالصنوبريةالخ رضاء.
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ال بد أن عينك قد وقعت يف لحظة أو أخرى عىل العديد من املناظر املذهلة ،عند مشاهدتك أيً ا من
املسلسالت التليفزيونية ،أو األفالم الكورية .واآلن ،حان وقت زيارة عددًا من تلك األماكن الجميلة
الفريدة؛ لتكون جز ًءا من فيلمك املفضل!
• حديقة مورننج كام  432 :سوموجوون-رو ،سانج-ميون ،جابيونج-جن ،جيونجي دو
www.morningcalm.co.kr
• بيتيت ف رانس  1063 :هوبان-رو ،شيونجبايونج-ميون ،جابيونج-جن ،جيونجي دو
www.pfcamp.com

معالم ال بد من رؤيتها

■ 18

معالم ال بد من رؤيتها

مهرجانالضوء
مهرجان الضوء ،هو مهرجان شتوي ،تضاء فيه مشاتل الحديقة مبصابيح متوهجة مام يخلق ج ًوا
مفعم بالرومانسية والسح ر ،يجذب الكثري من املحبني إىل الحديقة.
ً

جزيرةجاراسيوم،وجهةرومانسية

جزيرة جاراسيوم واحدة من الجزر الجميلة ال واقعة يف نهر بوكهانجانج .تشتهر جزيرة جاراسيوم
مبنطقة املخيامت ،التي تحتويها وحديقة ايوهاوون ،التي تنمو فيها أشجار القهوة .ميكنك
أيضً ا االستمتاع بركوب التليفريك الذي يربط بني الجزيرتني ،لتستمتع فيه مبشاهدة منظر نهر
بوكهانجانج ،وجزيرة جاراسيوم ،وجزيرة ناميسيوم من موقعك معل ًق ا يف الفضاء.
 64جاراسيوم-رو،جابيونج-يوب،جابيونج-جن،جيونجيدو إيوهاوون0228-581-31-82+:
60جاراسيوم-رو،جابيونج-يوب،جابيونج-جن،جيونجيدو منطقةاملخيامت2700-580-31-82+:

معالم ال بد من رؤيتها

الدولللجاز
مهرجانجاراسيوم
ي
اختري مهرجان جاراسيوم الدويل للجاز أفضل
مهرجانات كوريا عام  .2014وهو مهرجان يقام
عىل نطاق واسع ،شارك فيه  535فنانًا جاز من
 41دولة عىل مدار العقد املايض .ميكن لزوار
املهرجان االستمتاع مبوسيقى الجاز عىل  5أو 6
مسارح يف الجزيرة ،و 3أو  4أخرى خارجها عىل
مدار فرتة املهرجان التي ت رتاوح بني  3و 4أيام .
 60جاراسيوم-رو ،جابيونج-يوب ،جابيونج-جن ،جيونجي دو
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+82-31-581-2813 ~ 4

بيتيت ف رانس ،قرية األساطري

ستجعلكقريةبيتيتف رانس،التيتعنيالقريةالفرنسية
الصغرية الجميلة ،تشعر كأنك تعيش يف قصة خيالية  .تحتوي
القرية عىل قاعة تذكارية مخصصة لذكرى سانت أكزوبريي
مؤلف قصة األمري الصغ ري ،وتحتوي عىل العديد من مقتنياته
املهداة من أرسته .تعترب بيتيت ف رانس املوطن الصغ ري ،الذي
عاش فيه األمري الصغ ري ،والتي ميكنك أن تستمتع فيها مبختلف
الشخصيات ،واألعامل التي أبدعتها مخيلة سانت أكزوبريي.
ومن بني معامل الجذب ال رائعة األخرى املعرض الفني ،الذي يقام
يف منزل فرنيس تقليدي عمره  200عام ،ومجموعات الصناديق
املوسيقية ال رائعة ،التي أتت من أوروبا .
تشتهر القرية كذلك بتصوير العديد من املسلسالت
التليفزيونية املشهورة فيها مثل "حبيبي من نجم آخر" بطولة كيم سو-هيون وجون جي-هيون.
 1063هوبان-رو ،شيونجبايونج-ميون ،جابيونج-جن ،جيونجي دو

+82-31-584-8200
■ 20

حديقةهانتايكالنباتية

 50دقيقة بالحافلة

متنزهيونجنيدايجانجويم

موقعتصوير
الجولة 2

ت
ال� تحلق بك ف ي� السماء
عربة التليفريك ،ي
فرصة رائعة للتحليق فوق صفحة نهر بوكهانجانج ال رائقة .
يبدأ الركاب جولتهم من برج ارتفاعه  80م رتًا  -الطابق 25
،ويهبطون عىل كابل سليك معلق ملدة دقيقة ونصف إىلجزيرة جاراسيوم ،وجزيرة ناميسيون.
+82-31-582-8091
 1024بوكهانجانجبيون-رو ،جابيونج-يوب ،جابيونج-جن ،جيونجي دو

أنشطة ال بد منها

معلومات

متنزهيونجنيدايجانجويموحديقةهانتايكالنباتية
الوصف
متنزه يونجني هو من أماكن تصوير املسلسالت التليفزيونية املشهورة س واء الدراما التاريخية ،أو
املسلسالت الحديثة  .كام يعترب متنزه يونجني دايجانجويم مرك ًزا رئيس ًي ا للموجة الثقافية الكورية،
التاريخية ،كام يتميز مبشاتله ال رائعة ،ومناظره الطبيعية الخالبة MBCواملرحلة الرئيسية لدراما.
•متنزهيونجنيدايجانجويم:
 ،25يونجتشيون دراما-جيل ،بايجام-ميون ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو
withmbc.imbc.com/dramia/main
• حديقة هانتايك النباتية:
،15هانتايك-رو ،بايجام-ميون ،تشيوين-جو ،يونجني-يس،جيونجي دو
www.hantaek.co.kr

حافلةرحالتجابيونج
• التكلفة  6000 :وون كوري للبالغني 4000 ،وون كوري للنشء واألطفال 4000 ،وون كوري لذوي
االحتياجات الخاصة وكبار السن/واملحاربني ،مجانًا لألطفال أقل من  3سنوات
• تسمح لك تذكرة اليوم ال واحد باستخدام الحافلة لعدد غري محدود من امل رات
• ميكنك رشاء التذكرة نق دًا من قائد الحافلة
• املوقع http://www.gptour.go.kr (Korean) :
محطة حافالت جابيونج ◀ حديقة مورننج كام
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th
املحطات
09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00
محطةحافالتجابيونج
09:10 10:10 10:40 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10 15:10 15:40 16:10 17:10 17:40 18:10
محطةجابيونج
09:12 10:12 10:42 11:12 12:12 13:12 13:42 14:12 15:12 15:42 16:12 17:12 17:42 18:12
جزيرةجاراسيوم
09:15 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 17:45 18:15
ريل بايك
09:25 10:25 10:55 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 17:55 18:25
جزيرةناميسيوم
09:50 10:50 11:20 11:50 12:50 13:50 14:20 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:20 18:50
بيتيتف رانس

 09:30 10:10 11:10 11:40 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 16:10 16:40 17:10 18:10 18:40 19:10محطةحافالتشيونجبايونج

 09:35 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 18:45 19:15محطةشيونجبايونج
 09:55 10:35 11:35 12:05 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05حديقة مورننج كام

حديقة مورننج كام ◀ محطة حافالت جابيونج

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th
املحطات
10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30
حديقة مورننج كام
 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 18:25 18:55 19:25 19:55محطةشيونجبايونج

 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00محطةحافالتشيونجبايونج

 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:20 13:50 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50بيتيتف رانس
 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 19:15جزيرةناميسيوم
 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:22 19:22جزيرةجاراسيوم
 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 16:25 16:55 17:25 18:25 19:25ريل بايك
 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30محطةجابيونج
 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:35محطةحافالتجابيونج

مركزاستعالماتالسائحني

مركز استعالمات السائحني مبحطة جابيونج ،جابيونج-جن +82-70-7779-8832
مكتب الهجرة بجزيرة ناميسيوم +82-31-580-8114 ,8151
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أطعمة ال بد من تناولها

بايجامسونداي
)النقانقالكورية(
بايجام سونداي (النقانق الكورية) من
املنتجات التي يختص بها سوق
بايجام ،الذي يقام عىل مدار  5أيام
يف يونجني يف الت واريخ التي تنتهي
بالرقم  1و.6
يتميز بايجام سونداي مبذاقه البسيط،
الذي يرجع الفضل فيه إىل احت وائه
عىل كميات كبرية من الخ رضاوات كالكرنب  .ومن بني أفضل األصناف التي تشملها قامئة الطعام فيه
السونداي جوك (حساء النقانق الكورية) ،واملوديوم سونداي (مجموعة منوعة من النقانق الكورية(.

متنزهيونجنيدايجانجويم،وجهةلتصويرالدراماالتاريخية
تكتسب الدراما الكورية الكثري من الشعبية ،واالنتشار كل يوم عىل مستوى العامل  .ومتنزه يونجني
دايجانجويم  -أحد أهم أماكن التصوير  -أكرب حديقة عامة يف كوريا ،حيث ميتد عىل مساحة 680
خصيص ا لالستخدام املؤقت ،فإن املباين هنا
أك ًرا  .وبعكس العديد من أماكن التصوير التي تنشأ
ً
أنشئت عىل الط راز املعامري الذي كان متب ًع ا يف فرتة املاملك الثالث ،وشيدت من هياكل صلبة ودامئة .
سوف تزور قرص موريانجسوجيون ،جيوجانجاك  -قرص ويل العهد  -وقرص هامينسيو ،الذي يظهر كث ًريا
يف الدراما التاريخية ،وتزور  24موق ًع ا غريه مثل ش وارع املدينة ومكتب الرشطة وإنجيونججيون وقاعة
التدريب  .صورت العديد من املسلسالت الدرامية مثل "جومونج" و"امللكة سيونديوك" و"إيسان "
و"دونجي" و"قمر يعانق الشمس" هنا ،ويشمل هذا املوقع كذلك العديد من معامل الجذب السياحية ،
مثل قرية هانوك وب رامج املوجة الثقافية الكورية التجريبية.

حديقةهانتايكالنباتية،كنزمنالنباتاتالربية

تضم حديقة هانتايك النباتية الكثري من النباتات النادرة املعرضة لالنق راض ،عىل مساحة تبلغ 660
ألف مرت مربع بها  36حديقة ،كل منها له طابعه الخاص  .ألف مرت مربع بها  36حديقة ،كل منها له
طابعه الخاص وقد زارت ملكة إنجل رتا هذه الحديقة ،أثناء زيارتها الرسمية إىل كوريا  ،كام تستخدم
التليفزيونية "الشتاء ،وهبوب الريح KBSالحديقة يف تصوير مسلسالت".
يسمح يف الحديقة بالتصوير الفوتوغ رايف ،لكن ال يسمح باستخدام الح وامل ذات األرجل الثالثية؛
حفاظًا عىل سالمة النباتات .
 ،2هانتايك-رو ،بايجام-ميون ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو +82-31-333-3558
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أنشطة ال بد منها

ارتداءثيابالمحكمة،والتقاطأجمل
الصور لك به
أمامك فرصة رائعة لرتتدي زي قاعات املحكمة
املعروف يف املسلسالت التليفزيونية  .هيا،
فدور البطولة يف انتظارك ،فقط ارتد الزي نفسه ،
واطلب من أحدهم التقاط صورة لك  ،ثم تتم
طباعتها لك يف املكان نفسه ،لتصحبها معك
إىل وطنك.

■ 24

بروفنس

مدينةسكنيأنيفرساري
ملنتجاتالتجميل

 45دقيقة بالحافلة

 15دقيقة س ًريا

منافذباجواملعتمدة

فرع باجو ملنفذ لويت املعتمد ،وجهة رئيسية للعالمات
التجاريةاملحلية

منافذباجواملعتمدةومدينةسكنيأنيفرساري
ملنتجاتالتجميل

فرع باجو ملنفذ لويت املعتمد هو أحد املنافذ التي ميكن للمتسوقني رشاء ما يردون منها ،من منتجات
بجودة متميزة ،ومبستويات أسعار مختلفة تناسب الجميع  .ال تقدم هذه املنافذ للمتسوقني
العالمات التجارية عالية الجودة ،مثل ب رادا ومالبريي فقط ،بل تتيح لهم الكثري من العالمات التجارية
املحلية ذات األسعار املعقولة مثل TBJو . Nll
ميتلئ املنفذ كذلك بالكثري من املتسوقني األذكياء الباحثني عن السلع عالية الجودة ذات األسعار
الجيدة  .ويتكون املنفذ من  4مبانٍ كل منها ثالثة ط وابق ،ويتكون الطابق األريض من ساحة
للمطاعم ،ومكتبة ،واس رتاحة متعددة األركان؛ ليسرتيح فيها املتسوقون.

الوصف

 390هويدونج-جيل ،باجو-يس ،جيونجي دو
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+82-31-960-2500

مدينةجميلةللتسوق،
والصيحات العرصية
الجولة 1

تضم باجو منفذي بيع كبريين معتمدين  :منفذ لويت املعتمد ،ومنفذ شينسيجاي-سيمون املعتمد.
يوفر املنفذان للمتسوقني العديد من السلع الفاخرة بأسعار معقولة.
• منافذ باجو املعتمدة  200 :بلسيونج-رو ،تانهيون-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو
www.premiumoutlets.co.kr/paju
• مدينة سكني أنيفرساري ملنتجات التجميل  :مدينة سكني أنيفرساري ملنتجات التجميل
www.skinanniversary.com
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منفذشينسيجاي-سيمونباجواملعتمد،
املقد املفضل لصناع املوضة

بروفنس ،وجهة تسوق أنيقة ورائعة

طيل املبنيان الكبري والصغري يف وجهة التسوق تلك بأل وان الباستيل ليظه را بإطاللة مميزة تثري شهية
املصورين الفوتوغ رافيني اللتقاط صور لها  .تضم بروفنس مطاعم إيطالية وكورية ،ومخابر ومقا ٍه،
ومتاجرللمنتجاتاليومية،ومتاجرللمصممنيومحالتللمالبس.
ومن بني أبرز ما يباع هناك القطع الفنية املص ّن عة ،ومنتجات الس رياميك ،ومنتجات األعشاب التي
أبدعتها أيدي الفنانني  .متثل املنطقة نقطة جذب مهمة للمتزوجني يستمتعون فيها بالحلويات
اللذيذة ،وأطباق الشابو-شابو ،والطعام اإليطايل.
 77سايوري-رو ،تانهيون-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو +82-1644-8044

أنشطة ال بد منها

قريةهايريالفنية
أنشأ  350فنانًا تقري بً ا قرية فنية ،
أطلق وا عليها هايري تقع بالقرب من
بروفنس .تتميز جميع املباين يف هايري
بأنها ال تزيد عىل ثالثة ط وابق ،لتضمن
ملن يقيم فيها ،ويزورها أن يرى السامء
دون أي ع وائق  .وتتكون هايري من
مجموعة من الورش ،واملعارض الفنية ،
واملتاحف وقاعات الحفالت املوسيقية،
ومتاجر املنتجات الفنية،واملقاهي
واملطاعم.
 77هايرميايول-جيل ،تانهيون-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو +82-31-946-8551
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منفذشينسيجاي-سيموناملعتمد،هو
منفذ يتاح للمتسوقني فيه فرصة رائعة
ل رشاء ما يبتغون من بني  220عالمة تجارية
عالية الجودة ،وبأسعار معقولة.
يشتهر املنفذ مبا يعرضه من عالمات تجارية
معروفة عالية الجودة ،مثل لويس فويتون
وشانيل وأرماين ،وعالمات تجارية أخرى
"أحدث يف السوق" مثل جيل ساندر ،وتوري
بورش وكالفني كالين  .صمم املنفذ عىل الط راز الفني "آرت ديكو" واكتسب الكثري من الشهرة يف
تصوير األعامل التليفزيونية واألفالم واإلعالنات .يحتوي املتجر  -فض الً عن ساحة املطاعم  -بعضً ا من
املطاعم ال راقية .وميثل املنفذ نقطة جذب للشباب املتزوجني وغريهم إذا تصل إليه من منطقة مرتو
سيول العديد من الحافالت وسيارات الرحالت املكوكية .
 200بلسيونج-رو ،تانهيون-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو +82-1644-4001

خصيص الجاملب رشتك
مدينةسكنيأنيفرساريملنتجاتالتجميل،
ً
مدينةسكنيأنيفرساريملنتجاتالتجميل،
هي واحدة من أكرب مجمعات بيع منتجات
التجميل يف قارة آسيا كلها .
ميكنك اختيار ما يناسبك من بني األقسام
األربعة املوزعة بني فئات الرجال والسيدات .
نقطة بيع أخرى لسكني أنيفرساري ميكن
فيها للعمالء الحصول عىل م واد التجميل
ليتألق وا كالنجوم بعد حصولهم عىل
عالجات العناية بالبرشة  .يرجى مالحظة أنه ال بد من الحجز لزيارة سكني أنيفرساري ،ولذلك فمن
الرضوري تحديد موعد مسبق لزيارتها.
 219مونبال-رو ،باجو-يس ،جيونجي دو +82-31-955-1688

معالم ال بد من رؤيتها

مدينةباجوللكتب
مرح ًب ا بكم يف مدينة باجو للكتب ،التي سيذهلك ما تجده فيها
من فئات الكتب الكورية وأن واعها ،وتقع مدينة الكتب إىل ج وار
مدينة سكني أنيفرساري  .اغتنم الفرصة واشرت الكتب التي تريدها
بتخفيضات تصل إىل  %60من األسعار العادية يف تشايكبانج
جيوري (شارع الكتب(.
■ 28

قريةساجيامكجول
للس رياميك

 50دقيقة بالحافلة

فرع منفذ لويت املعتمد
بإيتشيون

مدينةجميلةللتسوق،
والصيحات العرصية
الجولة 2

فرع منفذ لويت املعتمد بإيتشيون ،أكرب منافذ آسيا

ميثل التسوق للبعض أبرز ما يف أي رحلة
لهم ،وها هو فرع منفذ لويت املعتمد
بإيتشيون  -األكرب يف آسيا  -يجذب إليه
العديد من املتسوقني املتحمسني.
تباع يف هذا املركز التجاري  31عالمة تجارية
من بينها إترو ،وبلو دوج بيبي ،وكولومبو ،
وباتاجونيا ،ومترب التي أطلقت ألول مرة
يف كوريا  .كان هذا املركز أيضً ا أول مكان تفتح فيه عالمة فيسلر  -رشكة أملانية لصناعة أواين الطهو ،
وسنو بيك  -رشكة ملعدات التخييم  -منافذ بيع لها  .يضم املنفذ قاعة معارض يعرض ويباع فيها ما
يبلغ 900منتج محيل متخصص ،مثل إرز إيتشيون ،ومعرضً ا ملصنوعات الس رياميك يعرض ويباع فيه
ح وايل  300منتج فني ومصنوعة  .يدوية ميكن للمتسوقني اختيار ما يريدون من العالمات التجارية
ال راية ،أو السلع املحلية يف آن واحد .
 177-74املنفذ املعتمد-رو ،هوبيوب-ميون ،إيتشيون-يس ،جيونجي دو +82-31-777-2500

قرية ساجيامكجول للس رياميك ،جامل ينبع من الطني
تباع يف قرية ساجيامكجول للس رياميك ذات
الروح الفنية املتألقة العديد من
املصنوعات الس رياميكية ،التي أبدعتها أيدي
تخي ما يروق لك
الفنانني يف هذا املكان ّ .
من العديد من املنتجات الس رياميكية،
كاملصنوعاتالتقليدية،واملنتجاتاملنزلية،
وقطع الزينة ،كام تباع املنتجات املنزلية
منها عىل وجه الخصوص بأسعار معقولة
ج دًا فيمكنك اقتناؤها كتذكار لك بصناعة
الخزف ،والس رياميك الفخارية ال راقية واملتميزة.

منفذإيتشيوناملعتمدوقريةساجيامكجولللس رياميك
الوصف
أحيانًا ترى شي ئً ا تريد امتالكه ،وال تنقيض رغبتك فيها إال بامتالكه بالفعل .
ال تقلق :فهذا ما يحدث عادة يف إيتشيون .
• منفذ إيتشيون املعتمد  177-74 :املنفذ املعتمد-رو ،هوبيوب-ميون ،إيتشيون-يس ،جيونجي دو
http://store.lotteshopping.com
• قريةساجيامكجولللس رياميك،229:أوسان-رو،موهيون-ميون،تشيوين-جو،يونجني-يس،جيونجيدو

مركزاستعالماتالسائحني
مركز استعالمات السائحني بإيتشيون +82-31-634-6770
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محطةسيوهيون،
شارع روديو

 20دقيقة بالحافلة

مقهىبوندانججيونججا-دونج

مدينةجميلةللتسوق،
والصيحات العرصية
الجولة 2

شارع مقهى بوندانج جيونججا-دونج ،مقا ٍه بطاوالت جلوس خارجها
مقا ِه ومطاعم عىل الط راز األورويب ،بأماكن
جلوس خارجها بطول الشارع.
يطلق عىل هذا الشارع أيضً ا "تشيونججا-
دونج" إذ أنه يشبه شارع تشيونجدام-دونج "
يف سيول ،وهو أحد املناطق ال راقية التي
تحتوي عددًا من الطاعم الفاخرة .
استمتع بالوجبات الخفيفة عىل مدار اليوم،
وبالتجول يف الشارع لي الً تحت األض واء
املتوهجة.
يشتهر هذا الشارع كذلك باستخدامه يف
تصوير عدد من املسلسالت التليفزيونية،
مثل "ك رامة رجل" ،و"موظف الصف
السابع".
ستجد أمامك مجموعةخيارات منوعة
من األطعمة واملرشوبات ،من الشاي إىل
املخبوزات إىل األطباق اليابانية والصينية
واإليطالي ة.

شارعمقهىبوندانججيونججا-دونج
الوصف

أنشطة ال بد منها

قفز البانجي ف� ن ز
مت�ه يولدونج
ي
استمتع بالرياضات املثرية يف متنزه يولدونج،
الذي تحيط به غابات أشجار كثيفة خ رضاء .
يبلغ ارتفاع منصة قفز البانجي  15طاب ًق ا
) 45م رتًا) ،وهي تجربة مثرية ميكنك بدالً
منها االستمتاع مبشاهدة ج رأة القافزين س وا ًء
وحدهم ،أو برفقة رشيك لهام يف انطالقتهم
املخيفة إىل البحرية  .تتميز املنشاة بوسائل
األمان فيها ،ويجب ارتداء معدات السالمة ،
واتباع تعليامت املدربني.

أنشات مدينة سيونجنام ،وخططت للعديد من املدن الجديدة منها بوندانج ،وبانجيو ،ووايري.
وتتميز سيونجنام التي يعرب من قلبها ينبوع تانشيون بأنها أكرث هدو ًءا وسال ًم ا من غريها ،كام تتجاور
يف ش وارعها العديد من املقاهي املتميزة ،واملحال التجارية التي يستمتع بها ال زائرون.
• شارع مقهى بوندانج جيونججا-دونج :
 74-177سيوهيون-دونج ،بوندانج-جو ،سيونجنام-يس ،جيوندي دو
• محطة سيوهيون شارع روديو:
229سيوهيون-دونج ،بوندانج-جو ،سيونجنام-يس ،جيوندي دو

+82-31-704-6266
 145مونجيونج-رو ،بوندانج-جو ،يونجني-يس،
جيونجي-دو
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دقيقةبالحافلة40

 40دقيقة بالحافلة

إينتشيونترميدن

جولةعالجية

سباومنتجعإينتشيونترميدن

سبا ومنتجع إينتشيون ترميدن هو سبا عىل الط راز األملاين يقدم عالجات باملاء  .استمتع هناك
بالسباحة وعالجات االسبا يف حاممات السباحة املفتوحة ط وال العام  .تحتوي الحديقة املائية عىل
أكرب مسبح عالجي يف آسيا ،فض الً عن  10منشآت للعالج باملاء ،ونفاثات للمساج .
تستخدم جميع املسابح تلك مياه معدنية غنية بالصوديوم ،تأيت من عمق  1200مرت تحت األرض .
تساعد جميع املسابح املفتوحة مثل مسبح األرز ،ومسبح املاكجيويل ،ومسبح الحليب،
ومسبح الجعة ،ومسبح العسل ،ومسبح الليمون ،ومسبح الف راولة يف الحفاظ عىل تألق ب رشتك.
إىل جانب ذلك توجد يف املنشأة ساونا الصنوب ر ،التي تساعد عىل تخفيف الضغوط عن طريق املركبات
التي تقيض عىل السموم .
 988ساسيل-رو ،موجا-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو +82-31-645-2000

جمالياتالعالج ف ي�إيرينا

أنشطة ال بد منها

تعمل منشأة إيرينا املوجودة يف منتجع وسبا ترميدن انطالقًا
من فلسفة جاملية تهدف إىل اسرتخاء الجسم ،وراحة العقل من
خالل عالجات مخصصة محرتفة  .ميكنك اختيار ما تفضله من
برنامج اسرتخاء الجسم ،أو الربنامج الوظيفي الذي تريده .
يوىص بشدة للسائحني باختيار برنامج عالج النصف السفيل من
الجسم ،حيث يساعدهم هذا النوع من العالج عىل تخفيف شد
عضالتهم عن طريق املساج ،الذي يجرى للنصف السفيل من
الجسم ويساعد عىل تحسني الدورة الدموية فيه  .يرجى مالحظة أن منشأة إيرينا تعمل بحجز
م واعيد مسبقة فقط.
 988ساسيل-رو ،موجا-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو
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إينتشيونترميدنوإينتشيونس ريابيا
الوصف7
تتميزإينتشيونمبياههاالصافية،وأرزهاالشهي،ومنتجاتهاالس رياميكيةال رائعة.
نعرف أن أي رحلة إىل مكان جديد قد تكون مثرية ومخيفة بعض اليشء يف آن واحد .
ولذلك عليك باالسرتخاء وأخذ قسط من ال راحة؛ لتستمتع برحلة بهيجة.
اغتنم الفرصة لالسرتخاء وتناول بعض الطعام الشهي ،وسوف تجد أن رحلتك إىل إينتشيون رحلة
عالجية ناجحة.
• إينتشيون ترميدن  988 :ساسيل-رو ،موجا-ميون ،ج وانججو-يس ،جيونجي دو
www.termeden.com
• إينتشيون س ريابيا  167-29:جيونجتشونج-دايرو 2697بيون-جيل ،إيتشيون-يس ،جيونجي دو
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معبدسوجونجسا

 15دقيقة بالتاكيس

سيميوون

 30دقيقة س ًريا

دومومليوري

جولةطبيعية
الجولة 1

إينتشيونس ريابيا

دومومليوريومعبدسوجونجسا
الوصف
تعترب دومومليوري التي تظهر كث ًريا يف املسلسالت التليفزيونية واألفالم السينامئية ،من األماكن
املفضلة للمصورين الفوتوغ رافيني يف كوريا  ،كام اختارتها منظمة السياحة الكورية من بني قامئة
األماكن املئة املوىص بزيارتها يف جيونجي دو ،وواحدة من أفضل  100وجهة جذب يف كوريا .
يزور اآلالف من الناس دومومليوري كل يوم؛ اللتقاط صور للمناظر ال رائعة حيث تقف يف واجهتها
شجرة الزيلكوفا البالغ عمرها  400عام ،وتطفو املياه عىل سطح البحرية فيها برقة ونعومة .
يصبح مشهد دومومليوري أكرث شاعرية مع سحب الضباب الرطب يف الخريف والربيع ،حيث تختلف
درجات الح رارة كل يوم عن غريه بشكل كبري اخرت  .لنفسك مقع دًا عىل ضفة النهر وبالقرب من
شجرة الزيلكوفا ،واستمتع بوقت هادئ يبعث ال راحة يف جسدك وعقلك وبخاصة وأنت تتأمل رشوق
الشمس أو غروبها الذي ال يقل روعة عنه .
• دومومليوري  :يانجسو-ري ،يانجسيو-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو
• معبد سوجونجسا  ،186 :بوكانجانج-رو  433بيون جيل ،ج وان-ميون ،ناميانججو-يس ،جيونجي دو
www.sujongsa.net

إيتشيون س ريابيا كلمة مركبة من "الس رياميك" و"يوتوبيا" أي أنها تعني حرف يً ا يوتوبيا الس رياميك.
ويرجع ذلك إىل أن كل مرفق فيها مصنوع من الس رياميك مبا يف ذلك البحرية وقاعات املعارض
وامل راحيض وحتى امللعب فهى متنزه من الس رياميك والخزف صنع من قطع الس رياميك ،والفخار
املعيبة التي اعتربت غري صالحة للبيع.
ميكن كذلك للزوار املشاركة يف أنشطة ،مثل صناعة الس رياميك ،وهو ما يساعد عىل زيادة شعورهم
ب راحة البال .
 167-29جيونجتشونج-دايرو  2697بيون-جيل ،إيتشيون-يس ،جيونجي دو

+82-31-631-6501
معالم ال بد من رؤيتها

جوميهو
جوميهو بحرية تقع يف وسط املتنزه ،وتزينها
مصنوعات الس رياميك وقطع منها
ومتثل جوميهو ثعل بً ا أسطوريً ا بتسعة ذيول،
وقد سميت البحرية باسمه؛ إلب راز م واطن
الجامل التسعة التي تتميز بها البحرية.
تتميز تلك البحرية  -املرتبطة ببحرية سيول
بونج ،ومتنزه سيول بونج  -مبناظرها الطبيعية
املتميزة  .ميكنك رؤية نافورة جوميهو،ومركز املصنوعات الس رياميكية من البحرية كلوحة فنية رائعة
الجامل  .تأكد من التقاط صورة لك يف ركن الصور؛ لتتذكر الوقت ال رائع الذي قضيته يف س ريابيا.
مركزاستعالماتالسائحني
مركز استعالمات السائحني بإيتشيون +82-31-634-6770
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معبدسوجونجساومظهرهاملبهر

ال يضاهي الطريق إىل معبد سوجونجسا أي طريق إىل أي معبد آخر يف كوريا كلها  .ففي هذا الطريق
سوف يذهلك جامل مظهر نهر بوكهانجانج وأنت متيض يف الطريق املنحدر املتجه إىل املعبد بطول
كيلومرتين .يعرف معبد سوجونجسا بأنه أفضل املعابد يف الرشق منذ حقبة حكم أرسة جوسيون ،
كام أنه من أفضل األماكن لالسرتخاء والتأمل ،وبخاصة وأنت تغوص بنظرك بني الضباب الرطب وصورة
التالل املنعكسة عىل صفحة البحرية  .يتكون معبد سوجونجسا من قاعة دايونجبوجيون ،وقاعة
ياكساجيون ،ومذبح سانسيجاك ،وقاعة أونججيون ،ويتخذ املعبد رم ًزا له من شجريت جينكجو
يزيد عمرهام عىل  560عا ًم ا زرعهام امللك سيجو ( )1468 - 1417سابع حكام أرسة جوسيون .

سيميوون،حديقةمائيةرائعة

سيميوون ،هي حديقة طبيعية للنباتات املائية  .أخذ اسم "سيميوون" من كلمة "زوهانجزي" التي
يشري معناها إىل قدرة املرء عىل تصفية ذهنه بالنظر إىل املاء ،وإضاءة روحه بالنظر إىل الزهور .
تحتوي سيميوون عىل املئات من أن واع زنابق املاء املختلفة ،ومن بينها زهور اللوتس والقزحيات
وغريها من الورود التي تزهر يف مختلف أوقات العام  .ستحيط بك أينام نظرت ،وأينام اتجهت املياه
والزهور يف سيميوون  .تتزين الحديقة كذلك بالعديد من األمناط منها حديقة يوسان جوكسو التي
كان يستمتع فيها أسالفنا بتالوة األشعار والرتنم باألغاين ،وهم يتناولون مرشوباتها عىل صفحة املياه
الجارية حول الحديقة.
 ،93يانجسو-رو ،يانجسيو-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو +82-31-775-1834

أطعمة ال بد من تناولها

سامجيونجيونومعبدسوجونجسا
من بني ما يضفي املزيد من الجاذبية عىل معبد
سوجونجسابيتشايسامجيونجيون
الذي كان أسالفنا يف معبد سوجونجسا يستمتعون
برشب الشاي فيه؛ نظ ًرا لتفرد مذاق مياه املعبد .
يقدم املعبد للزوار كوبً ا مجان يً ا من شاي جاكسيول
يستمتعون به أثناء مشاهدتهم دومومليوري.
مركزاستعالماتالسائحني
مركز استعالمات السائحني بدومومليوري +82-31-775-8700
مركز استعالمات السائحني بسيميوون +82-31-775-1835
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أنشطة ال بد منها

أنشطةمتاحةبزهوراللوتس
ميكن للزوار املشاركة يف العديد من األنشطة البسيطة يف سيميوون ،
ومن بني تلك األنشطة صناعة املناديل املصبوغة بأوراق اللوتس ،
وصناعة م راوح أزهار اللوتس ،وإعداد األرز يف أوراق اللوتس ،وشاي
أوراق اللوتس  .يصنع أرز أوراق اللوتس بوضع األرز الغروي ذي
الخمس حبات يف ورقة لوتس وطهيه بالبخار ملدة  40دقيقة ،ويتميز
بطعمه الشهي.
+82-31-775-1834
 ،93يانجسو-رو ،يانجسيو-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو
■ 38

أويدو

ساعة و 25دقيقة بالحافلة

حديقةسيهيونجلوتس

 10دقائق س ًريا

بركةجوانجوكجي

Nature Course
Tour 2

بركة ج وانجوكجي ،أول منطقة يف كوريا الستزراع اللوتس

تشتهر بركة ج وانجوكجي باستزراع أزهار اللوتس فيها  .بدأت زراعة أزهار اللوتس ألول مرة يف بركة
ج وانجوكجي عندما أحرض كانج هي-ميانج ( - )1483 - 1424أحد امل زارعني يف فرتة حكم أرسة
جوسيون  -بعضً ا من حبوب اللوتس من مملكة مينج الصينية  .وبعد ذلك أخذت أرست أندونج
جوون كالن  -أرسة صهر كانج  -تعتنى بزراعة أزهار اللوتس ،وت وارثت ذلك جي الً بعد جيل ،ومن ثم
أصبحت منطقة بركة ج وانجوكجي تعرف باسم "قرية اللوتس" .
متتيل هذه الربكة البالغة مساحتها  437م ًرتا مرب ًع ا بأزهار اللوتس املزدهرة  .تقع هانوك بالقرب
من بركة ج وانجوكجي وهي مذبح يتبع أندونج كوون كالن ،ومتنح مزي دًا من الجامل للمنظر العام
للموقع.
 208هاجونج-دونج ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو +82-31-310-6223
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حديقةسيهيونجلوتس
الوصف
سيهيونج مدينة ساحلية تقع بالقرب من البحر األصفر ومن أجمل املشاهد التي قد ت راها عينك فيها
مشهد غروب الشمس ،وهي تحول البحر والسامء إىل اللون األحمر يف لوحة فنية لن تنساها .
تزهر أزهار اللوتس كل عام يف منطقة استنباتها ال واقعة بالقرب من بركة ج وانجوكجي  ،كام
سيمكنك االستمتاع يف سيهيونج بأطباق املأكوالت البحرية ،واألطعمة الشهية املصنوعة من أزهار
اللوتس.
• حديقة سيهيونج لوتس 139 :ج وانجوكجي-رو ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو
lotus.siheung.go.kr
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أ
الطعمةالمصنوعةمناللوتس
تعقدسيهيونج-يسمسابقةلألطعمةاملصنوعةمن
اللوتس كل عام البتكار املزيد من األطعمة املصنوعة
من أزهار اللوتس  .ميكن للزوار االستمتاع مبذاق
العديدمناألطباقالشهيةاملصنوعةمناللوتس
مثل اليونيباب (أرز مطهو بالبخار ملفوف يف أوراق
اللوتس)،واليونجيونجوريم(جذوراللوتساملطهوة
ببطء) يف أي من املطاعم املحيطة بربكة ج وانجوكجي
وحديقةسيهيونجلوتس،ومحميةمول وان ج.
تباعاألطعمةاملصنوعةمناللوتس،التيابتكرت
يف سيهيونج-يس ،والتي تباع يف قاعة لوتس يب آر يف الطابق األول من مركز التقنية الحيوية الزراعية يف
.سيهي ونج-يس
أطعمة ال بد من تناولها

أويدو  /جنة املأكوالت البحرية عىل خلفية تزينها الشمس الغاربة
تعترب أويدو من األماكن ال رائعة
التي ميكنك فيها االستمتاع مبشهد
غروب الشمس ،الذي تتحول
معه السامء ومياه البحر إىل اللون
األحمر  .استمتع بجولة حول
الحائط البحري ،وتأمل جامل
البحر الذي تلتمع عليه أشعة
الشمس وقت الغروب من أي من
نقاط املشاهدة الثالث املوجودة
يف املنطقة  .تتخذ أويدو من نقطة مشاهدة املنارة الحم راء رم ًزا لها ،كام يقع بج وار املمر شارع
األطعمة ،والثقافة املعروف يف جيونجي دو والذي ميكنك أن تستمتع فيه باملأكوالت البحرية التي
جمعت من البحر األصف ر ،ومن بني أفضل األصناف التي تحتوي عليها القامئة املحار املشوي يف الشتاء ،
وحساء شعريية باج رياك كالجوكسو الغنية مبختلف أن واع املحار.
المحارالطازجالمشوي

أطعمة ال بد من تناولها

كث ًريا ما ستجد الفتات تحمل جملة "جوجايجوي (املحار املشوي("
بالقرب من املطاعم املطلة عىل الشاطئ يف أويدو  .ومن الطرق
املميزة لتقديم املحار املشوي "جوجايجوي" ،تقديم موقد فيه
فحم مشتعل ،أو ق والب حجرية مشتعلة أمامك عىل طاولة
الطعام توضع بعده عليه وأمام عينك كمية وفرية من املحار
الطازج  .ضع املحار عىل الش واية واستمتع  -مرتديً ا قفازًا يف يد ،
وممس كًا ملق طًا يف األخرى  -برؤية املحارات الطازجة وهي تنفتح
أمامك  ،وال تتناول أيً ا من املحارات ،التي مل تنفتح أثناء الش واء .
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حديقةسيهيونجلوتس
منطقة كبرية املساحة لزراعة اللوتس ( 32ألف مرت مربع) ،وتقع مبارشة بج وار بركة ج وانجوكجي .
تستخدم سيهيونج-يس هذه الحديقة؛ ألغ راض بحثية ويزرع فيها أكرث من  100نوع مختلف من
اللوتس  .متتلئ الحديقة بالعديد من الزوار الذين يقصدونها لالستمتاع بالروائح العطرة ألوراق
اللوتس الخ رضاء ،وتأمل جامل املنظر ال رائع بأعينهم  .يعترب أفضل وقت لزيارة الحديقة ساعات
الصباح يف أواخر شهر يوليو عندما تبدأ زهور اللوتس يف إخ راج ب راعمها إذ تخرج األزهار ب راعمها يف
الصباح ومتوت بعد الظه ر .تقام يف فرتة اإلزهار العديد من الفاعليات املمتعة ،مثل "مسابقة اللوتس".
+82-31-310-6221 ~5
 139ج وانجوكجي-رو ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو
معالم ال بد من رؤيتها

حديقةاللوتس ف ي�المطر
تزدهر زهور اللوتس يف فصل الشتاء املمطر  ،فرغم أن العديد من
النباتات تفقد بتالتها تحت املطر الكثيف إال أن أزهار اللوتس تنتعش
يف هذه األج واء؛ إذ إنها من النباتات املائية .يف هذه األج واء؛ إذ إنها من
النباتات املائية لتحتفظ يف ذاكرتك بذكريات مميزة تصدح يف خلفيتها
أنغام املطر وتزين واجهتها قط راته الرقيقة تتساقط مقبلة زهور اللوتس
وأوراقها .
الحفر حول جذور اللوتس

أنشطة ال بد منها

إذا كنت قد فاتتك فرتة إزهار اللوتس يف الصيف فال ي زال بإمكانك املشاركة يف أنشطة ،مثل الحفر حول
جذور اللوتس التي يقيمها مركز التقنية الحيوية الزراعية  .يرجى الحجز للمشاركة يف النشاط عرب
الهاتف ،وتأكد من ارتداء حذاء ،ولنجتون ،ومالبس العمل ،وإحضار املناشف والقفازات لتكون مستع دًا
للحفر حول جذور اللوتس ،وجمع عينات من أشهى األطعمة التي تصنع من اللوتس.
■ 42

متحف فنون هو-آم

10 min by shuttle

منتجع إيفرالند

الحديقةالرتفيهية
الجولة 1

منتجعإيفرالند

يوجد منتج إيف رالند امليلء بالكثري من األلعاب ،والجوالت املثرية يف املكان نفسه الذي توجد فيه
العديد من املنشآت مثل حديقة الخليج الكاريبي املائية ،ومنتجع هوم بريدج ،ونادي جولف جلني
روز ،ومتحف هو-آم الذي يحتوي بني جدرانه عىل العديد من الكنوز الوطنية .
وتعترب لعبة يت إكسربيس أشهر األلعاب يف منتجع إيف رالند ،وهي قطار رسيع متيل أوىل منحدراته
ب زاوية  77درجة  ،ويكتسب ركوبه مزي دًا من اإلثارة الشديدة مع صوت القرقعة الخشبية التي
يصدرها  .يشتهر منتجع إيف رالند كذلك بال وادي املفقود ،وهي رحلة سافاري يرى فيها السائحون ما
يصل إىل  2000نوع مختلف من الحي وانات ،من جميع أنحاء العامل يستمتعون مبشاهدتها وهم عىل
منت املركبات الربمائية  .من األنشطة املمتعة كذلك مشاهدة م واكب الحي وانات التي تتغري سنويً ا .
+82-31-320-5000
 ،199إيف رالند-رو ،بوجوك-يوب ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو
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منتجع إيف رالند ومتحف فنون هو-آم
الوصف
تحتوي يونجني عىل أكرث من  10متاحف من بينها متحف جيونجي اإلقليمي ،و 6متاحف فنية ،و4
منتجعات  .تشتهر املدينة بوجه خاص مبنتجع إيف رالند وهو واحد من أهم املتنزهات العامة يف
كوريا ،وبها القرية الشعبية الكورية التي صورت فيها العديد من األعامل الدرامية التاريخية،
ولهذه األسباب وغريها متثل يونجني نقطة جذب للكثري من السائحني األجانب .
• منتجع إيفر الند :
 ،199إيف رالند-رو ،بوجوك-يوب ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو
www.everland.com
• متحف فنون هو-آم :
 ،38إيف رالند-رو  562بيون-جيل ،بوجوك-يوب ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو
www.hoammuseum.org
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معالم ال بد من رؤيتها

متحف فنون هو-آم ،
الذي يحتوي عىل العديد من الكنوز الوطنية

يعمل متحف فنون هو-آم ومنتجع إيف رالند تحت مظلة مجموعة رشكة سامسونج  .يعرض يف
املتحف ما يصل إىل  16أل ًف ا من األصول الثقافية ،واألعامل الفنية التي جمعها من داخل كوريا
وخارجها يل بيونجتشول مؤسسة مجموعة سامسونج.
وتعترب ح وايل  100من املعروضات املوجودة يف املتحف من الكنوز الوطنية والكنوز املعروفة .
أما أمام املتحف فتوجد حديقة هي وون ،وهي حديقة كورية تقليدية ،تتكون من مجموعة من مباين
الهانوك وبركة ورسادقات وح وائط زهرية  .ويعترب املمر ال واقع بني بحرية ه وام ،وإيف رالند ،ومتحف
فنون هو-آم من أفضل األماكن التي ميكنك فيها التمتع بجامل األزهار املورقة يف الربيع حسب تزكية
منظمة السياحة يف جيونجي.
+82-31-320-1801~2
 ،38إيف رالند-رو  562بيون-جيل ،بوجوك-يوب ،تشيوين-جو ،يونجني-يس ،جيونجي دو
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مهرجانإيفرالند
يقيم منتجع إيف رالند العديد من املهرجانات عىل مدار العام :
مهرجان التيوليب يف الربيع ،ومهرجان املاء يف الصيف ،ومهرجان
الهالوين يف الخريف ،ومهرجان الجليد والضوء يف الشتاء.
تكتظ مهرجانات إيف رالند بال زائرين الذين يبحثون عن فرصة
لالستمتاع إىل أقىص درجة بفصول السنة األربعة يف كوريا .

أنشطة ال بد منها

الكاري�
الخليج
بي
الخليجالكاريبي،مدينةمال ٍهمائية
رفيعة املستوى تتاح لزوارها الكثري من
الفرص للسباحة واللهو بركوب األلعاب
املائية يف أي وقت من العام مهام كانت
حالة الجو فيه  .ومن بني أهم معامل
الجذب فيها مسبح األم واج الذي
يصل ارتفاع موجاته إىل أكرث من مرتين
ونصف ،ومسبح يوسو أطول مسبح يف
كوريا ،والزالجات املائية املثرية.
وبعد يوم طويل تقضيه يف املرح واللهو ،
ميكنك االسرتخاء يف االسبا أو الساونا أو
ركن التجميل أو أي من غرف االسرتخاء .
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معرض نيوهاليو

 15دقيقة س ًريا

الفيستا

 10دقائق س ًريا

القبةالغربية

 20دقيقة بالحافلة

وان ماونت

الحديقةالرتفيهية
الجولة 2

وان ماونت والفيستا
الوصف

معرضجويانجكورياالدويلللبستنة

معرض جويانج الدويل للزهور هو معرض دويل واسع النطاق ،تشارك فيه أكرث من  300من رشكات
زراعة الزهور من  35دولة كل عام  .يكتظ املعرض ال باملشرتين وحدهم ،لكن كذلك بالزوار من ه واة
الزهور املختلفة  .ستكون زيارتك هذا املعرض فرصة رائعة لالستمتاع بالحدائق الجميلة املغلقة
واملفتوحة مبا تتزين به من ورود ومنحوتات ورود ،ناهيك عن باقات الزهور التي أبدع تنسيقها
العديد من فناين الزهور ومصممي الحدائق املشهورين عامل يً ا.
 ،595هوسو-رو ،إلساندونج-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو +82-31-908-7750 ~4
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تشتهر جويانج-يس "مبعرض جويانج الدويل للزهور" الذي يجذب إليه الكثري من املتسوقني مب راكزه
التجارية الثالثة الضخمة ،التي تحيط مبتنزه بحرية إلسان  ،كام تعترب من الوجهات السياحية لجامهري
إلسان لإلنتاج ،ويتم فيها تصوير العديد من األعامل  SBSدريم ،ومركز  MBCهاليو ،حيث تضم مركز
الدرامية واألفالم .
• وان ماونت  300 :هاليو ورلد-رو ،إلسانسيو-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو
www.onemount.co.kr
• الفيستا  20-11 :موجونه وا-رو ،إلساندونج-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو
www.lafesta-ilsan.com
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يف القبة الغربية ،الجو ليس مشكلة

القبة الغربية هي مركز تجاري كبري تزينه من أعىل قبة مرتفعة فوق مبنييه الضخمني،
وهنا تحت القبة الغربية ،ال تهم الحالة الجوية ،فالتسوق قائم عىل قدم وساق .
يتميز كل شارع تسوق بنمطه الفريد مثل شارع ماجيك "السحري" وشارع ويش "األمنيات" ،فض الً عن
األعامل الفنية التي تظهر يف جنبات تلك الش وارع .
يقع مركز  MBCدريم بج وار القبة الغربية مبارشة ،ويف تلك املنطقة تم تصوير الكثري من ب رامج
تليفزيون  MBCمن بينها "إنفنيت تشالنج" و"وي جوت ماريد".

الفيستا ،مركز تسوق مفتوح يف الشارع

الفيستا ،هو مركز تجاري تسوقي واسع النطاق
تبلغ مساحته اإلجاملية  22ألف مرت مربع .
عىل جانبي الشارع املفتوح ت رتاص مختلف
املحالت والوجهات ،من متاجر املالبس إىل
صالونات التجميل والحالقة ،ومن محالت
التسجيالت إىل املكتبات ،ومن املطاعم إىل
املقاهي ،وحتى املسارح ،فيام ينعم املارة
واملتسوقون بسهولة امليش فوق األرضيات التي
خصيص ا من اليوريثان  .أما يف خارج الفيستا ،فهناك مرسح مفتوح تُقام عليه الكثري من
أعدت لهم
ً
الحفالت والفاعليات  .يشتهر الفيستا عىل وجه الخصوص باستخدامه موق ًع ا؛ لتصوير مسلسل "دريم
هاي  ،1و "2الذي لعب بطولته نجوم ،مثل سوزي من فريق ميس إيه ،وتايسيون ،ووويونج من فريق
 2يب إم ،وجينون من فريق  2إيه إم وآي يو .
 20-11موجونه وا-رو ،إلساندونج-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو +82-31-920-9600
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وان ماونت ،مدينة للرتفيه والتسوق

وان ماونت مدينة للتسوق والرتفيه ،يستمتع فيها الزوار بالصيف والشتاء يف الوقت نفسه.
تضم وان ماونت مدينة مال ٍه مائية رائعة بها مسابح مفتوحة ومغلقة ومن بينها مسبح بأم واج إىل
جانب أول مال ٍه جليدية مغلقة يف العامل ،يتساقط فيها الجليد عىل مدار العام كله .
يتكون املركز التجاري من عدد من املتاجر التي تحمل أسامء العديد من العالمات التجارية ،ومتاجر
السلع املنوعة ،ومتاجر مستح رضات التجميل ،والعديد من املطاعم التي تقدم لضيوفها الكثري من
الخيارات  .يقصد الكثري من جامهري هاليو وان ماونت التي صورت فيها أغنية بيس املصورة "جنتل
مان" يف حلقة الجولف الداخلية ونادي اللياقة البدنية ،وكذلك "رنينج مان" أحد ب رامج املنوعات الذي
صور يف املالهي املائية .
 300هاليو ورلد-رو ،إلسانسيو-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو +82-1566-2232
أنشطة ال بد منها

المالهيالمائية،والمالهيالجليدية
فرصة متميزةلالستمتاع بالسباحةيف املسبح املفتوحواملغلقوالتزلج
يف وقت واحد يف وان ماونت فيمكنك ركوب خمسة أن واع مختلفة
من األم واج يف شاطئ كارنيفال أكرب مسبح داخيل بأم واج يف كوريا .
أما املالهي الجليدية فهي أول حديقة شتوية يف العامل ،وتتكون من
مجموعة من املنحدرات املخصصة للتزلج واالنزالق بالزحافات أو
الزحافات التي تجرها الحي وانات فوق حلبة تزلج ملساء
تشعرك وكأنك يف أوروبا ذاتها !
+82-1566-2232
 300هاليو ورلد-رو ،إلسانسيو-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو
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وونجني
باليدويس

 25دقيقة س ًريا

قريةبوتشيون
هانوك

 10دقائق س ًريا

متحفكوريامانهوا

الحديقةالرتفيهية
الجولة 3

معرضنيوهاليو،للمحتوىاملتعلقبهاليو

متحف كوريا مانه وا (الرسوم املتحركة) و-وونجني باليدويس
الوصف
بوتشيون من املدن التي تستحق زيارتها التجربة فمعامل الجذب السياحية فيها مليئة باألنشطة
املتاحة لجميع ال زائرين  .فهناك ميكنك االستمتاع بجولة نهارية خارجية بزيارة متحف كوريا مانه وا
لتعود بذاكرتك إىل أيام الطفولة ،أو قرية بوتشيون هاوك التي تتعرف فيها عن قرب عىل الثقافة
الكورية ،أو وونجني باليدويس حيث تعرف معنى جدي دًا للرتفيه مع الرياضات الصيفية والشتوية يف
آن واحد .
• متحف كوريا مانه وا (الرسوم املتحركة) ،1 :جيلجو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو
www.komacon.kr/museum
• وونجني باليدويس ،2 :جومارو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو
www.playdoci.com

معرض نيو هاليو هو معرض للمحتوى املتعلق بهاليو أو املوجة الثقافية الكورية ،ت ُقدم فيه األعامل
الدرامية ،واألفالم التي ا ُنتجت أو صورت يف جويانج-يس  .يتكون املعرض من منصات لعرض األعامل
الدرامية ،ومرسح لألعامل ثالثية األبعاد ،ومتاجر بأسامء العالمات التجارية ،التي تبيع منتجات هاليو،
ومناطق اللتقاط الصور  .أشهر مناطق الجذب يف املعرض ،هي منطقة شخصيات هاليو وغريها من
املناطق املشابهة ،التي تعرض فيها أهم شخصيات املوجة الكورية عىل شكل تيدي الدب .
ضخم
يقع معرض نيو هاليو يف متنزه بحرية إلسان ،ويشتهر مبناطق التصوير التي تجذب إليه عددًا ً
من السائحني؛ ملشاهدة املحتوى الجديد الذي يعرض كل عام .
 ،595هوسو-رو ،إلساندونج-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو +82-31-908-3236
النافورةال راقصة ن ز
بح�ةإلسان
لمت�ه ي
تقدم النافورة ال راقصة الكثري من األغاين والعروض ال راقصة
كل يوم؛ لتستمتع بها العيون واآلذان .
تقع النافورة يف متنزه بحرية إلسان ،وتبلغ مساحتها
الضخمة  51700م ًرتا مرب ًع ا وبها  1655فوهة نفاثة تؤدي
 500حركة مختلفة بأل وان وأض واء مختلفة .
+82-31-924-5822
 ،595هوسو-رو ،إلساندونج-جو ،جويانج-يس ،جيونجي دو

معالم ال بد من رؤيتها

مركزاستعالماتالسائحني
كشك استعالمات السائحني التابع ملنظمة السياحة الكورية +82-31-908-3236
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قريةبوتشيونهانوك
قرية بوتشيون هانوك هي موقع يتعرف
فيه الزوار عىل الثقافة الشعبية الكورية،
من خالل زيارة العديد من معامل الجذب
السياحية  .من أهم األنشطة التي ميكنك
االستمتاع بها يف القرية ،ارتداء الهانبوك
والتقاط الصور التذكارية به  ،أو تتبخرت به
سائ ًرا يف ج وانب البلدة  .ميكن كذلك للزوار
املشاركة يف أنشطة مثل صناعة الطعام
الشعبي ،والتعرف أكرث عىل طقوس الشاي  ،أو حتى استغالل الفرصة لحضور إحدى حفالت الزفاف
التقليدية عند زيارة القرية يف عطالت نهاية األسبوع أو العطالت الرسمية .
 ،1جيلجو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو +82-32-323-1542
أنشطة ال بد منها

دروسالثقافةالشعبية
تقدم دروس الثقافة الشعبية للمشاركني فيها عددًا من األنشطة البسيطة،
مثل إعداد الشاي واألطعمة واملصنوعات التقليدية الشعبية،
ففيها تتاح للزوار صناعة أطعمة تقليدية مثل التتيوك (كعك األرز(
والجانججيونج (حلوى محشوة باألرز الحلو) واليانجاينج (اليوكان) ،وكذلك
مجموعة من اإلكسس وارات كاألق راط والقالدات والخ واتم  .يحظى درس
الشاي الشعبي بشهرة خاصة ،حيث يتعرف فيه الزوار عىل كيفية إعداد  7أن واع مختلفة من الشاي
.كام أن املشاركة فيه ال تحتاج إىل حجز
+82-32-323-1542
 ،1جيلجو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو

متحف كوريا مانه وا ،مايض فن املانه وا وحارضه ومستقبله

خصيص ا لفن مانه وا  -الرسوم املتحركة الكورية .يقف هذا املكان شاه دًا
تأسس متحف كوريا مانه وا
ً
عىل  100عام من تاريخ فن مانه وا الكوري؛ ليعرف زائريه بتاريخ أشهر أعامل وفناين املانه وا .
ولتضفي املزيد من املرح عىل زيارتك ،فمن األفضل أن تبدأ من قاعة املعارض الخاصة املوجودة يف
الطابق الثالث ملعرض تاريخ فن املانه وا الكوري ،فهنا سوف ترى تاري ًخ ا عمره  100عام من فن املانه وا
الكوري ،بداية من املخطوطات القدمية إىل الويبتون التي تعرض اليوم عىل شبكة اإلنرتنت ،
كام سيسعدك الحظ مبشاهدة أعامل فيديو وصو ًرا رباعية األبعاد يف املرسح رباعي األبعاد .
تتيح منطقة األنشطة للزوار بأن ترسم لكل واحد منهم شخصيته باستخدام األل واح الرقمية ،التي
تساعد يف رسم الصور الدرامية لكل شخصية .
 ،1جيلجو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو +82-32-310-3090 ~1

وونجنيباليدويس
حديقة وونجني باليدويس هي حديقة
مغلقة تحتوي عىل سبا ومسبح يف وقت
واحد  .وتتكون الحديقة من املالهي
املائية واالسبا ووتردويس املفتوحة واملغلقة،
واملالهي الجليدية املغلقة سنوددويس،
وجولفدويس ،فض الً عن حلبات التزلج
واالنزالق وركوب األل واح ،التي ميكنك
االستمتاع بها عىل مدار العام يف منحدر
التزلج الوحيد املغلق يف كوريا  .يناسب منحدر التزلج البالغ طوله  270م ًرتا جميع املستويات من
املبتدئني واملتوسطني واملحرتفني  .يتميز املمر املتحرك مبستوى كبري من ال راحة ،يوفره أثناء الصعود
إىل قمة املنحدر ،كام ال تنس أن تزور االسبا الساخن يف فصل الشتاء قارس الربودة .
 ،2جومارو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو +82-1577-5773
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أنشطة ال بد منها

صناعةإكسسواراتالشخصيات
تتاح للزوار فرصة صناعة قطع فنية يف متحف كوريا مانه وا
من خالل عدد من ب رامج األنشطة البسيطة ،التي تقام يف املركز
التعليمي يف قاعة املعارض الدامئة مثل املشاركة يف صناعة
مغناطيساتللصقاملالحظات،وإكسس واراتاله واتفاملحمولة،
وامل راوح ،وامللصقات ،وإطارات للصور من وحي الشخصيات ،وكل
ذلك بأسعار معقولة  .كام ميكن للمجموعات التي يزيد عددها عىل  20زائ ًرا ،أن يشارك وا يف صنع
الدمى الورقية بحجز مسبق.
 ،1جيلجو-رو ،ومني-جو ،بوتشيون-يس ،جيونجي دو +82-32-310-3107
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حديقة لتس رن

 27دقيقة باملرت

سيول ج راند بارك

 10دقائق بالحافلة

سيول الند

الحديقةالرتفيهية
الجولة 3

سيول الند" عامل ديزين الكوري"
يف سيول الند ستجد كل يشء
تقري ًب ا ،من حديقة الحي وانات
إىل متحف العلوم والفنون
ففيها أنت عىل موعد مع
رحلةثقافيةعلميةترفيهية
ال تتوقف لحظة عن إثارة
إعجابك  .تتألف سيول الند
من مجموعة أقسام متعددة
مثل ورلد بالزا ،وسامتشويل
هل ،وأدفنرش الند ،وتومورو الند ،وفانتازي الند  .أما إذا كنت من عشاق اإلثارة والحركة فنعدك بأن
تقيض وق تً ا رائ ًع ا يف أدفنرش الند وفانتازي الند عىل ظهر سفينة الق راصنة كينج فايكنج ،ولعبة الشالل
الصناعي بحركتها املنزلقة الرسيعة ،التي تدفعك بقوة نحو املاء  ،أو لعبة ورلد كب التي تدفعك
كالقذيفة نحو السامء  .ال ترتدد واستمتع هنا بيومك يف سيول الند وجميع ألعابها املمتعة .
 181ج وانجميونج-رو ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو +82-2-509-6000

سيول الند وحديقة لتس رن
الوصف

سيول ج راند بارك ،مملكة الحي وان والنبات
تحتضن سيول ج راند بارك
أكرب حديقة حي وانية ونباتية
يف كوريا  ،كام تعترب حديقة
حي وانها واحدة من أبرز عرش
حدائق حي وان يف العامل
إذ تضم داخلها  3000حي وان
تقري بً ا من  360فصيلة .
تنتهجهذهالحديقةمفهوم
تقليلاستخدامالشبكات
واألس وار املصنوعة من السلك؛
لتسمح للحي وانات بالعيش يف بيئة أشبه بالحياة الربية  .ومن أهم األنشطة التي ال بد لك من فعلها
أثناء زيارتك الحديقة ركوب "املصعد السامس" الذي يرتفع بك مسافة 1.7كيلوم رت؛ لتستمتع باملشهد
الفريد للحديقة ،وما بها من محمية طبيعية ومتنزه عام.
 102دايجونج وونج وان ججانج-رو ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو +82-2-500-7338
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إذا كانت لديك ذكريات قدمية مع املتنزهات العامة وركوب لعبة "مريي جو راوند" وأنت ترى جميع
ما يف الحديقة من ألعاب وأشياء جميلة يدور حولك ،فسوف تعيدك ج واتشيون مرة أخرى إىل عامل
طفولتك وذكرياته ال رائعة لتعيش تلك األج واء السعيدة مرة أخرى داخل املدينة .
• سيول الند 181 :ج وانجميونج-رو ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو
www.seoulland.co.kr
• حديقة لتس رن 107 :جيونجامجونجوون-دايرو ،ج واتشيون-يس ،جيونجي دو
http://park.kra.co.kr
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النشاط
الج ولة

أنشطة ال بد منها

غابة سيول ج راند بارك
متثل غابة سيول ج راند بارك مم ًرا ميكن للزوار فيه
االستمتاع مبشاهد جبل تشيونجيسان ،الذي
يحيط بحديقة سيول ج راند بارك .
تحتوي الحديقة عىل  4مم رات )Aو Bو Cو (D
ويستغرق قطع كل منها س ًريا من  30إىل  60دقيقة
تقري ًب ا.أشهرتلكاملم راتهواملمر Bوالذييسمى
ثينك فورست" ،حيث تستمتع فيه بالسري حايف"
.القدمني فوق الرتبة الحم راء الطينية
 102دايجونج وونج وان ججانج-رو ،سيهيونج-يس ،جيونجي دو +82-2-500-7541

عجلةقضبانيانجبيونج،وقريةيانجبيونجاإلنجليزية
الوصف
أفضل ما يف الرحالت أنها تجعل بإمكانك زيارة األماكن التي مل ترها إال يف الصور  .وتعترب يانجبيونج
من الوجهات الجذابة الحافلة باألنشطة املمتعة والفريدة من نوعها،
.فاغتنم الفرصة لزيارتها ،واستمتع بتلك األنشطة املميزة التي تكسب رحلتك املزيد من الروعة
• عجلة قضبان يانجبيونج  ،277 :يونجمونسامسيونج-رو ،يونجمون-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو
www.yprailbike.com/main.php
• قرية يانجبيونج اإلنجليزية  ، 209 :يونسو-رو ،يونجمون-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو
www.yea.or.kr

حديقة لتس رن

ال بد لك من زيارة سيول ج راند بارك؛ لالستمتاع بالطاقة الهائلة التي تدفعك لالنطالق ،وتستمتع فيها
مبشاهدة أكرث من  1400ج واد وفارس يتسابقون يف عطالت نهاية األسبوع  ،فال تدع أي جزء من
السباقات يفوتك ،وشاهدها كلها بتذكرة واحدة  .باإلضافة إىل ذلك :ألق نظرة عن قرب عىل العديد
من فصائل الخيل التي ُج لبت من جميع أنحاء العامل ،واغتنم فرصة الرتبيت عىل رؤوسها وإطعامها
يف بوين الند .
 107جيونجامجونجوون-دايرو ،ج واتشيون-يس ،جيونجي دو +82-1566-3333
مركزاستعالماتالسائحني
مركز استعالمات السائحني بسيول الند +82-2-509-6000
مركز استعالمات السائحني بسيول ج راند بارك +82-2-500-7338
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مقريانجبيونجبقريةجيونجي/
اإلنجليزية

 20دقيقة بالحافلة

سوقيانجبيونجيونجمونالذي
يقام ملدة  5أيام

 15دقيقة س ريًا

عجلةقضبانيانجبيونج

النشاط
الج ولة

عجلة قضبان يانجبيونج ،لعبة تعود بك إىل عامل املايض

مقريانجبيونجبقريةجيونجياإلنجليزية

مقريانجبيونجبقريةجيونجياإلنجليزيةهوحديقةتعليميةتتيحفرصةلألطفاللتعلم
اإلنجليزية من خالل األنشطة والرتفيه ،وتشبه تلك القرية يف تكوينها شك الً مصغ ًرا ملدينة يف والية
فريجينيا األمريكية مام يعطيك شعو ًرا بأنك يف الواليات املتحدة ،وخاصة مع املباين الخمسة
والخمسني التي تشمل مطار دولز الدويل ،ومكتب الهجرة ،ومكتبة مقاطعة جيفرسون ومركز
واشنطناملوسيقى.تشتهرهذهالقريةباستخدامهاموق ًع التصويراملسلسلنيالتليفزيونيني
الكوريني "أوالد فوق الزهور" و"صياد املدينة" .إىل جانب ذلك سوف تذهلك الرسوم الجدارية التي تزين
ح وائط القرية ،والتي متنحها مزي دًا من الشهرة بني زوارها .
 ،209يونسو-رو ،يونجمون-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو +82-31-770-1300

أطعمة ال بد من تناولها

هايجانج جوك (حساء الخمر(
يعترب الهايجانج جوك (حساء الخمر) هو الطبق
األسايس املميز ليانجبيونج وهو من األطباق
الكورية الشعبية املصنوع من عظام البقر
املسلوقة والكرشة واألمعاء ومجموعة متنوعة
من الخ رضاوات وهو طبق حار يحتوي عىل
زيت الفلفل ،ويجعلك طبق واحد منه تشعر
بالشبع التام ،وعادة ما يتناوله الكوريون لإلفاقة
من تأثري التناول املفرط للخمر.
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أنشئتلعبةعجلةقضبان
يانجبيونج عىل خط سكك
حديدية مقفل  ،وهي عجلة
متيش برسعة من 60 - 15
كم/س عىل مضامر يبلغ طوله
 6.4كم  .يحيط بخط السكة
الحديدية من جانب نهر
صغ ري ،ومن الجانب اآلخر ترى
مشهد الجبال ميأل األفق
يف منظر طبيعي يجمع بني جامل املياه والجبال يف آن واحد  .تستغرق الجولة كاملة ساعة و20
دقيقة ،لكنها تضاف إليها اس رتاحة ترحيبية يف املنتصف مدتها 20دقيقة  .يجعل الجريان السلس
والناعم للعجلة من اليسري لك أن متتع ناظريك بجامل املنظر الطبيعي املحيط بك يف تجربة رائعة
تعيد لروحك وقلبك انتعاشهام.
 ،277يونجمون-رو ،يونجمون-ميون ،يانجبيونج-جون ،جيونجي دو +82-31-775-9911

سوق يانجبيونج يونجمون املقام ملدة  5أيام
يقام سوق يونجمون ملدة  5أيام
بج وار محطات الحافالت ،وأمام
محطة يونجمون آخر محطات
خط جونجانج  .ال يعترب هذا
السوق كب ًريا يف الحجم أو
صغ ًريا ،ويقام كل شهر ملدة
 5أيام  .يتكون السوق من خط
مستقيم مام يساعد املتسوقني
عىل رؤية كل ما حولهم
بسهولة  .ومن األصناف
املشهورة فيه الخ رضاوات الربية
اآلتية من جبال يونجمونسان والخ رضاوات املنزلية .ميكنك يف هذا السوق أيضً ا أن تستمتع مبجموعة
متنوعة من األطعمة املطهوة يف السوق ،ومن أفضل تلك األصناف اليانجبيونج هايجانجوك (حساء
الخمر) والجوكبال (أقدام الخنازير) .ومن املي زات يف هذا السوق بعكس متاجر التجزئة الكربى أن
بإمكانك املساومة عىل األسعار فض الً عن الكميات الوفرية.
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نقطة مشاهدة دورا

 5دقائق س ًريا

جرسالحرية

 5دقائق س ًريا

حديقةإميجنجاكبيونجهوا-نوري

 5دقائق س ًريا

إميجنجاك

DMZ
الج ولة

إميجنجاك،املكانالوحيدللتالقيبنيالكوريتني
تقع إميجنجاك عىل مسافة  7كيلوم رتات من خط تعيني الحدود العسكرية ،وهي منطقة سياحية
آمنة ميكن فيها لل زائرين إلقاء نظرة عىل املنطقة منزوعة السالح واإلقليم الكوري الشاميل .
بنيت إميجنجاك يف األصل كموقع مؤقت للمرشدين ،لكنها تستخدم اآلن للفاعليات املشرتكة بني
الكوريتني ،بدالً من بامنونجوم التي يحتاج الدخول إليها إىل إج راءات معقدة .
يحتوي هذا املبنى املكون من ثالثة ط وابق وطابق تحت األرض عىل نقطة م راقبة ،ومطعم كوري ،
ومقا ٍه ،ومحالت للتذكارات تباع فيها الخمور الكورية الشاملية واملنتجات املحلية  .يعترب مبنى
مانجبايدن املقام مقابل إميجنجاك مذب ًح ا تذكاريً ا بني للمرشدين ،واألرس التي قسمتها الحروب
حيث يقيم الكثريون هناك مجموعة من الشعائر القدمية يف اتجاه مسقط رأسهم يف كوريا الشاملية
يف احتفاالت رأس السنة ،واحتفال تشوسيوك (عيد الشكر الكوري(.
+82-31-953-4744
 177إميجنجاك-رو ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو

آرت سبيس بيت 131

إميجنجاكوجرسالحرية
الوصف
تأسست املنطقة الكورية منزوعة السالح طب ًق ا "التفاقية الهدنة العامة بشأن الهدنة الكورية عام
 ،"1953وقد تطورت تلك املنطقة منزوعة السالح لتصبح منطقة محمية بيئية.
أصبحت املنطقة منزوعة السالح تحظى باهتامم كبري من جميع أنحاء العامل باعتبارها منطقة
محمية بيئية عاملية ،يعيش بها العديد من الفصائل املهددة باالنق راض من النباتات والحي وانات.
• إميجنجاك  177 :إميجنجاك-رو ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو
• جرس الحرية  18-2 :ماجيونج-رو  162بيون-جيل ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو

أنشطة ال بد منها

آرت سبيس بيت  131هو ملجأ تحت األرض كان يستخدم أثناء الحرب الكورية  .ميكن ل زائري امللجأ
أن يروا عددًا من املعروضات من مجسامت لضحايا الحرب إىل مظاريف الذخائر الفارغة ،وأجهزة
االتصاالت الالسلكية فض الً عن مشاهدتهم عددًا من الفيديوهات املتعلقة بالحرب الكورية،
واالنقسام بني الكوريتني وقرى كوريا الشاملية.
 177إميجنجاك-رو ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو +82-31-953-4744
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حديقةإميجنجاكبيونجه وا-نوري

جرسالحرية

01

جرس الح

02

مزرعةأنسيونج
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أقدم السيد جاي-ديوك سيم  -الذي أطلق عليه اسم السيد
تويلت (أي املرحاض)  -عىل هدم منزله الذي أقام فيه
ألكرث من  30عا ًم ا ،وبنى موضعه منزالً عىل شكل مرحاض
تخلي دًا لذكرى إنشاء الجمعية الدولية للم راحيض وأسامه
هايووجاي  .ويعني لفظ هايووجاي بيت االس رتاحة من
القلق ،وهو ما يعكس أهمية املرحاض يف حياة اإلنسان .
82-31-271-9777
www.haewoojae.com

أكرب مزرعة ماشية يف كوريا
ستة وثالثون نو ًع ا مختل ًف ا من املاشية و 245أك ًرا من الكأل .
صور يف هذه املزرعة العمل الدرامي "معالج الخيول" الذي
لعب بطولته تشو سيونج-وو ،ويل يو-وون ،ومسلسل
"بادام بادام" الذي لعب بطولته "جيونج وو-سيونج" و"هان
جي-من" .
82-31-8053-7979
www.nhasfarmland.com

حديقةإميجنجاكبيونجه وا-نوري
هي حديقة عامة هادئة تشتهر
بتل "ويندي" الذي تدور فوقه
آالف امل راوح اله وائية املسننة .
تحظى هذه الحديقة كذلك
بإقبال كبري من املصورين
الفوتوغ رافيني ملا تحتويه من
بح ريات كبرية وصغرية ،وأعامل
فنية جميلة تحمل معنى السالم ،فض الً عن املقاهي ومتاجر الشموع  .تقام الكرث من الحفالت
والعروض الفنية عىل خشبة مرسح "ميوزيك هيل" املفتوح الذي يتسع لح وايل  25ألف شخص ،
وجميعها تقام دعوة؛ إلعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية ،وإعادة السالم إليها .
 40-148إميجنجاك-رو ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو +82-31-956-8304

جرسالحرية
جرس الحرية هو املمر الوحيد
الذي يربط بني جنوب كوريا
وشاملها فوق نهر إميجنجانج،
الذي يفصل بني الكوريتني ،
ويرمز الجرس إىل انقسام شبه
الجزيرة الكورية ،هو وجرس
"الالعودة" يف بامنونجوم
وهو جرس حديدي مير فوق خط
جيونجوي الذي ميتد من سيول إىل سينويجو يف نهاية الجزء الشاميل الغريب من كوريا الشاملية
وهو من امل واقع التاريخية التي كان يتم فيها تبادل أرسى الحرب ،وتنعقد فيه اجتامعات القمة بني
ممثيل الدولتني  .سمي هذا الجرس بوحي من كلمتي أرسي الحرب ،وأطلق عليه "جرس الحرية" يف
الجزء العائد إىل كوريا الجنوبية  .وعند مدخل الجرس سيمكنك رؤية العديد من األرشطة املربوطة
التي وضعها هناك كثريون ،يتمنون أن يعم السالم بني الكوريتني وتعود بينهام الوحدة مرة أخرى .
 177إميجنجاك-رو ،مونسان-يوب ،باجو-يس ،جيونجي دو +82-31-953-4744

مركزاستعالماتالسائحني

مركز استعالمات السائحني بإميجنجانج منزوعة السالح (مكتب التذاكر) +82-31-953-4744

مركز استعالمات السائحني بإميجنجاك +82-31-953-4744
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07

النباتيةBCJحديقة

08

ئ
الما�إلسان
كوكبهانهوا ي

09

أيسنورلد

10

جزيرة أ
العشاب

حديقةنباتيةبهابحرية
تتميزهذهالحديقةبجاملهاالفريدوتتوسطهابحرية
بيوكتشوجي  .صورت يف هذه الحديقة العديد من
األعامل الدرامية الكورية املشهورة ،مثل "أمري السطح "
الذي لعب بطولته بارك يو تشون ،و"نياط القلب" الذي
لعب بطولته جونج يونج-ه وا.
82-31-957-2004
www.bcj.co.kr

03

اكتشف نفق التسلل الثالث عام  1978ويقع عىل بعد 12
كيلوم رتًا من مونسان وعىل بعد  52كيلوم رتًا من سيول .
82-31-954-0303
dmz.gg.go.kr

04

املتحف املايئ الوحيد يف كوريا الذي ميكنك أن ترى فيه أكرث
من  30ألف كائن بحري من  350فصيلة ،تشمل مكونات
الحياة البحرية يف أعامق البحار وغريها من املخلوقات
الربية والطيور التي تحلق يف السامء .
82-31-960-8500
www.aquaplanet.co.kr/ilsan
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حديقةعطرة
مجمع لزراعة األعشاب به مزرعة ومطعم وأماكن
للمصنوعات الفنية واليدوية ومتحف وسبا وغريها الكثري
من املنشآت واألنشطة تتعرف فيها بنفسك عىل مذاقات
األعشاباملختلفةوتجربها.
82-31-535-6494
www.herbisland.co.kr

م�وعةالسالح(جولة ف�المنطقة آ
ت
حافلةرحالتالمنطقة ن ز
المش�كة(
المنة
ي

بامنونجيوم(املنطقة اآلمنة املشرتكة( /
جولة يف املنطقة منزوعة السالح
هذا هو املكان الوحيد يف العامل الذي ميكنك أن ترى فيه
خط انقسام الدولة .وقعت اتفاقية الهدنة العامة يف
بامنونجيوم (املنطقة اآلمنة املشرتكة) التي تقف فيها
الق وات الكورية الجنوبيةوالشامليةمب واجهة بعضهام
ببعض.
www.tourdmz.com
82-31-952-4066

05

أنت عىل موعد مع زيارة أيسن ورلد إحدى الحدائق
العامة ،التي تضم متاثيل مصغرة ألشهر املباين يف العامل ،
لتأخذك يف جولة حول العامل كله يف يوم واحد ومكان واحد .
82-32-320-6000
www.aiinsworld.com

 03نفق التسلل الثالث ف� المنطقة ن ز
م�وعة السالح
ي

ال�ي
مزرعةسانميوروللعنب ب

ميكنك يف هذه املزرعة أن تصنع بنفسك مرشوب النبيذ
أو املرىب الخاص بك ،وهو ما ال يتوفر يف أي مكان بخالف
مزرعة العنب الربي .
82-31-958-4558
www.seowoosuk.com

06

ال ي ز
نجل�ية،مخيمباجو
قريةجيونجي إ

واحدة من م واقع التصوير املشهورة وكث ًريا ما كانت
تستخدمه رشكات اإلنتاج مثل  MBCو  KBSيف إنتاج ال ربامج
املعروفة مثل "إنفنيت تشالنج" و"رنينج مان"
82-31-956-2000
www.english-village.or.kr

■ 66

C

B

A

منطقة االستجامم يف
دونغدشيون

جزيرة ناميسوم

자라섬

بيتيت فرانس

محطة شيونجبايونج

بوتشيون

산정호수

بح�ة سانجيونغ
ي

حديقة مورننج كام

아침고요수목원
축령산자연휴양림

منتجع يب�ز تاون

베어스타운 리조트

وادي الفن ي� بوشيون

포천아트밸리
ف

Chungnyungsan Recreational
غابة Forest

잣향기수목원
غابات عطر الجوز والصنوبر ف ي�
غابيونغ

تشورون-جن

강씨봉자연휴양림
غابات الستجمام الطبيعية ف ي�
غانغزيبونغ

تشورون هواغانغ
حديقة سويري

연인산도립공원
الحديقة الريفية ف� ف ف
يوني�ان
ي

محطة جابيونج

쁘띠프랑스

جابيونج-جن

غابة االستجامم الطبيعية
يف

جزيرة جاراسيوم

غابة االستجامم الطبيعية
يف جيباريغول

هواتشيون-جن

مرصد سيونجري

)국립수목원(광릉숲
ف
المشتل
الوط� الكوري )غابة(
ي
جوانجنيونج

ه�ب
جزيرة ي

허브아일랜드

شالل جاين

재인폭포

أويجيونغبو

دونغداتشيون

الخط 1

محطة يونججي

محطة يانغجو

يونججي

회암사지

أ
الفضا�
مركز سونغام
ي

جويانج

حديقة بيوكوكوجي النباتية

벽초지수목원

자운서원

أكاديمية جوانسيوون
الكونفوشيوسية

송암스페이스센터

موقع معبد هويامسا )هويامساجي(

소요산관광지

한탄강관광지

مرصد تيبونغ

태풍전망대

مجمع السياح عىل نهر هانتانغانغ

محطة سويوسان

مجمع السياح عىل جبل سويوسان

يونتشيون-جن

Z

محطة جيومتشون

خط جيونجوي  -جونغانج

دوكدو

أولونغ

현대모터스튜디오 고양

منافذ باجو المعتمدة

파주프리미엄아울렛

قرية هايري الفنية

헤이리예술마을

임진각/평화누리공원
خيمة إيمجنجاك/حديقة نوري للسالم

محطة مونسان

باجو

Z
M

1

القد

أولسان
بوسان

قلعة مونسوسانزيونغ

문수산성

جزيرة غانغوا

جيبونج-جن

جزيرة جيجو

غوانغجو

كهربة

جيونج جي

الدوىل
فيها مطار إنتشون
ي

سيول

جيونج جي

جمهورية كوريا

الخريطة السياحية
لجيونجي دو

توسان-جن

توسان-جن

2

D

دار األدب يف كيم يو جيونج
)قرية سيل(

مانساندونغ فايل

جزيرة بانجيوسوم

تشان تشون

5

4

3
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