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en.ggtour.or.kr
ي
معلومات السفر إىل جيونجي دو �ف

لمحة! خطط لرحلتك مع موقع بوابة جيونج جي دو .

 031-259-4700

ي دو ج ج ون ي ال ج ص ز ات رك  م

031-120
ة، تقديم المشورة بلغة الإشارة تقديم المشورة ع�ب الهاتف / رسالة نصية / الرسائل القص�ي

تقديم المشورة لضعاف السمع )مكالمات الفيديو )
استشارات اللغات الأجنبية )19 لغة متوفرة )

ا وري ي ك
اح �ف ي س ل ة ل وري ف ة ال م ج �ت م ال دي ق ت ر ل ف س ل ن ل اخ ط س  خ

1330
طة السياحة  الخدمة: معلومات الجولت، تفس�ي الجولة، تقرير، الشكاوىالتصال ب�ش

ية واليابانية والصينية ف نجل�ي اللغات :  الكورية والإ

ت ن �ت ن ن الإ ي دو م غ ج ون ي ة ك ع اط ق م ة ب ي اح ي س ات ال وم عل م ل ال ي ف �ف ة ت دم خ

www.ggtourmap.or.kr
نت ن�ت يل المعلومات السياحية بمقاطعة كيونغ جي دو من الإ ف خدمة ت�ف

  031-255-8424
www.ggtourmap.or.kr

Gyeonggi Tourist 
Promotion Material App

رأة م ة ال اي م ح ن ل اخ س ف ال ات ه ال

1366
ين ساعة  يقدم استشارات عند التعرض للعنف طوال أربع وع�ش

ي الحالت الطارئة
إدارة رسيعة لحماية المرأة �ف

مركز كيونغ جي دو :
، مقاطعة كيونغ جي دو )فرع أوري بيل رقم 303) ي

43 من شارع 200 من شارع يونغ تونغ رو، مدينة سو وون �ش

مركز  كيونغ جي بوك بو الشماىلي :
، مقاطعة كيونغ جي دو ي

1-54 شارع دون يا رو، مدينة أوي جونغ بو �ش
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ساعات العمل: عىل مدار الساعة يومًيا )7/24)، طوال العام

رقم هاتف حماية المرأة الساخن 1366؟

جمهورية كوريا

سيول
أولونغ

دوكدو

القد
كهربة

أولسان
بوسان

غوانغجو

 جزيرة
جيجو

 فيها مطار 
إنتشون الدوىلي

en.ggtour.or.kren.ggtour.or.kr

1 ج� كاتشون بو 3:00

2 غابة الصنوبر بمقاطعة كيونغ جي دو 1:00

3 اميك متحف كيونغ جي دو للس�ي 4:00

4 حدائق المستنقعات البيئية بكيونغ أن 3:00

5 ساحة أحاف�ي الديناصورات 7:00

6 أ الكهف الم�ف 7:00

7 مدرج دراجات كوانغ ميونغ 7:00

8 سوق كوانغ ميونغ التقليدي 7:00

9 ي
حديقة نهر الهان الوطنية بمدينة كوري �ش 2:00

10 الحديقة الوطنية 1:00

11 فيهية الغابة الوطنية ال�ت 11:00

12 غابة كونغ بيونغ ري هيه سونغ 7:00

13 حديقة كيم بو الدولية 9:00

14 قرية الفنون بكيم بو 9:00

15 متحف نام يانغ جو 3:00

16 حديقة الزراعة الطبيعية بنام يانغ جو 2:00

17 قلعة جبل نام هان سان 4:00

18 شارع الثقافات 7:00

19 مزار المعلم دا سان 3:00

20 طريق ديه بو هيه سول 7:00

21 القرية الكورية التقليدية بديه جانغ 2:00

22 حديقة داكريم 3:00

23 حديقة دوك بيونغ للديناصورات والنباتات 4:00

24 ساحة تخييم جبل دو دوك سان 7:00

25 ق�ب دونغ كو الملكي 1:00

26  متحف كيونغ جي بوك بو للأطفال
ي

بمدينة دونغ دو تشون �ش 12:00

27 ير ف قرية الخ�ف 4:00

28 ي ف الفرع الشماىلي والجنو�ب ق نهر الهان ب�ي مف�ت 3:00

29 ة ما جانغ ج� بح�ي 11:00

30 ساحة تخييم حديقة مالكم تو 5:00

31 اطورة ميونغ سونغ م�ب مسقط رأس الإ 3:00

32 قرية مونغ كول الثقافية 1:00

33 حديقة موهان سانغ سانغ 12:00

34 حديقة نباتات مولهيانغي 5:00

35 احة جبل بارا سان الطبيعية المفتوحة اس�ت 5:00

36 ة بان وول ممر بح�ي 6:00

37 حديقة بيك تشو جي الثقافية للنباتات 11:00

38 قرية الضوء 6:00

75 ينج بارك )الحديقة الرائعة) ف أم�ي 12:00

76 الحديقة السوي�ية 2:00

77 إيفرلند 4:00

78 متحف الهواتف بيو جو 3:00

79 حديقة اللوتس 7:00

80 حديقة جبل يون إين الوطنية 1:00

81  مزارات منطقة جون كوك ري بمنطقة
يون تشون 12:00

82 مزار هوروكورو بمنطقة يون تشون 11:00

83 حديقة ييس 4:00

84 يح كوىلي سا بمدينة أوسان �ف 5:00

85 ساحة قلعة دوك سان الثقافية بمدينة أوسان 5:00

86 سوق أو سيك 5:00

87 أو أي دو/ حديقة ما قبل التاريخ بأو إي دو 7:00

88 متحف أو إي دو 7:00

89 القرية الريفية 3:00

90 منطقة يو مون سان السياحية 2:00

91 قرية الزراعة بمدينة يونغ إين 4:00

92 ف دايجانغوم حديقة يونج�ي 4:00

93 احة يونج إين الطبيعية ساحة اس�ت 4:00

94 حديقة نباتات أوري كوت 6:00

95 ف للألعاب المائية مدينة أونغ ج�ي 8:00

96 ميناء وولجوت 7:00

97 ق�ب يونغ رينج كون الملكي 6:00

98 قطار إيوي وانغ المفتوح 6:00

99 ملعب الكرلنج بإي جونغ بو 12:00

100 ميدين المائية بمدينة إي تشون حديقة ت�ي 4:00

101 ج� ىلي بو بو 3:00

102 ف كاك / حديقة السلم إيم ج�ي 10:00

103 جزيرة جا ري 1:00

104 ي كيدز) حديقة جايون نارا)ها�ب 4:00

105 شللت جيه إين 12:00

106 ميناء جيون كوك هانغ 7:00

107 النفق الثالث 10:00

108 جزيرة جيه بو دو 7:00

109  المعرض التذكاري لجيش جي بيونغ ومعركة
جي بيونغ ري 3:00

110 ي كا بيونغ
حلق عىل الحبل) �ف ف زيب لين)ال�ت 2:00

111 متحف القطارات 6:00

112 متحف تشونغ تشون 3:00

39 حديقة الأضواء 4:00

40 حديقة بوتشون للروبوتات 8:00

41 ي
متحف بوتشون الطبيعي البي�أ 8:00

42 ي
ة جبل بوك هان سان الوط�ف ف من�ت 11:00

43 القرية الفرنسية 2:00

44 مزرعة التفاح 12:00

45 مرزعة سان مورو الجبلية 11:00

46 ة سان جونغ بح�ي 12:00

47 المعبد التقليدي بجبل سامسونج 6:00

48 ، ق�ب سو سام الملكي ق�ب سو أو رنج الملكي 10:00

49 احة المفتوحة بجبل سو  ساحة الس�ت
أون سان 5:00

50
 ملهي سيول بمدينة كوا تشون/ ملهي

ي للعلوم/
 سيول/ متحف كواتشون الوط�ف

 حديقة ليتس ران بسيول/ متحف الفنون
ي بكوا تشون

الوط�ف

5:00

51 حديقة سو هوي 4:00

52 مركز سونغ نام للفنون 4:00

53 ي
حديقة سيمي وون للزنبق الما�أ 2:00

54 ق�ب الملك سيه جونغ/ ق�ب الملك هيو جونغ 4:00

55 مزارات جبل سو يو سان 12:00

56 قليمية/ معبد  حديقة جبل سوري سان الإ
سوري سا 6:00

57 قلعة سوون 5:00

58 حديقة تشوي جا 3:00

59  ستارفيلد بلزا/ متحف سيارات هيونداي
بمدينة هانام 3:00

60 ي هوا هو لتوليد الطاقة
محطة �ش 7:00

61 ي هنغ كيت كول البيئية
حديقة �ش 7:00

62 ف لك سا/ متحف يو جو معبد ش�ي 3:00

63 ف مقهى ش�ي 4:00

64  حديقة أيلند كاسل المائية/ غابة شجر ال�و
بجبل سوراك سان 12:00

65 حديقة الصباح الهادئ للنباتات 1:00

66 حديقة حقول القصب بأن سان 6:00

67 متحف مظاهرات الأول من مارس بأن سونغ 5:00

68 حديقة أن سونغ 5:00

69 حقل أن سونج المفتوح 5:00

70 منطقة ان يانج 1 6:00

71 الحديقة الفنية بأن يانغ 6:00

72 حديقة إيه جي بونغ البيئية للسلم 10:00

73 ف للفنون بمدينة يانغ  متحف جانغ أوك ج�ي
جو/ مركز سونغ آم للفضاء 11:00

74 قطار يانغ بيونغ 3:00

113 َحرم تشينج اب / با جو 10:00

114 احة جبل تشوك ريونغ سان  ساحة اس�ت
الطبيعية 1:00

115 مجمع باجو للن�ش 2:00

116  مركز المعارض الدولية بكوريا/ متحف
سيارات هيونداي بمدينة كو يانغ 9:00

117 طريق ساحل تان دو 7:00

118 مرصد تيه بونغ 11:00

119 مزار المعلم يول كوك إي إي 11:00

120 مجمع باجو للن�ش 10:00

121 متحف بانكيو 5:00

122 حديقة الضباب بكوانغ جو 3:00

123 ميناء بيونغ تيك / ساحل بيونغ تيك 6:00

124 ساحة بيونغ تيك هو السياحية 6:00

125 شللت بو تشون 12:00

126 قرية بو تشون للفنون 12:00

127 معرض فيل لوكس للضوء 11:00

128 ية /  حديقة نهر الهان البيئية للطيور ال�ب
المركز البيئية 9:00

129 متحف الرسوم المتحركة ببوتشون 8:00

130 القرية الكورية التقليدية 5:00

131 عالم الأعمال بكوريا 5:00

132 ي بيم باب الكوري التقليدي قاعة تجربة ال�ب 11:00

133 مزارات نهر هان تان كانغ 12:00

134  الطريق السماوي فوق نهر هان تان كانغ/
ي دول جي نانغ بوك بو شللت �ب 12:00

135 حديقة نباتات هان تيك 4:00

136
 حديقة أكوابلنت هانهو للألعاب المائية
 بمدينة إيل سان/ ملهي ونن ما أونت

بمدينة كو يانغ
9:00

137 قلعة جبل هينغ جو سان 9:00
138 ب أيلند) جزيرة الأعشاب)ه�ي 12:00
139 قرية هيا إيري الثقافية 10:00
140 مقابر هونغ يو رنغ الملكية 2:00
141 غابة هوا دام 4:00

142 هواآم ساجي 12:00

ي زيارته بسهولة
ابحث عن المكان السياحي الذي ترغب �ف

نامج سياحي يومي . يمكنك استخدام الخريطة والتخطيط ل�ب

هناك دوائر بمساحة 10 كم، 20كم، 30 كم لتتمكن من البحث بسهولة عن الأماكن السياحية.

ي الخريطة بنفس طريقة الساعة .
اتجاه الساعة1، اتجاه الساعة 9، ابحث �ف

تم تقسيم الأماكن السياحية بالساعات ليتمكن أي شخص من إيجادها بسهولة .

استخدم الفهرس بالشكل الذي ترغب به .

 استمتع بمشاهدة مقاطعة كيونغ جي دو عن طريق

 استخدام المعلومات السياحية المتعددة المقدمة لك. تم

وري  تقسيم الأماكن السياحية وفقا للساعة، الوقت ال�ف

ها  للوصول، نوع السياحة، الأماكن السياحية القريبة وغ�ي

.من الطرق من أجل بحث أي� وأرسع

فهرس ة اف ق ث ة،  ال رب ج ت ة،  ال ع ي ب ط خ،  ال اري ت ة:  ال ي اح ي س ات ال وع وض م
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محطة فيها مطار إنتشون الدولي
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محطة سيول جراند بارك

محطة أنسان

 محطة سمسان
للألعاب الرياضية
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محطة مونسان

محطة سويوسان

محطة جيونغبالسان

محطة بانجيو محطة إيماي

محطة سوون

محطة جيونجيا

محطة جيهيونج

محطة جيومجيونغ

محطة إيفرلند

محطة سانسيونغ

محطة موران

محطة يانغيونغ

محطة يونغمون

محطة شيونجبايونج

محطة ماسوك

محطة جابيونج

محطة بيونغتايك
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117

106

111

121
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123
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 ملهي سيول بمدينة كوا تشون/
 ملهي سيول/ متحف كواتشون

ي للعلوم/ حديقة ليتس ران
 الوط�ف

ي
 بسيول/ متحف الفنون الوط�ف

بكوا تشون

عالم الأعمال بكوريا

ف للألعاب المائية مدينة أونغ ج�ي

أ الكهف الم�ف

 حديقة أكوابلنت هانهو للألعاب
 المائية بمدينة إيل سان/ ملهي ونن

ما أونت بمدينة كو يانغ

قرية هيا إيري الثقافية

ف كاك / حديقة السلم إيم ج�ي

مزارات جبل سو يو سان
ب)  جزيرة الأعشاب)ه�ي

أيلند

ة سان جونغ بح�ي

قرية الفنون بكيم بو

 حديقة أيلند كاسل المائية
غابة شجر الرسو بجبل سوراك سان

ق نهر الهان  مف�ت
ف الفرع الشمالي  ب�ي

ي والجنو�ب

مزار المعلم دا سان

حديقة الصباح الهادئ للنباتات

القرية الفرنسية

ي هوا هو لتوليد الطاقة
محطة �ش

حديقة ما قبل التاريخ بأو إي دو/ أو أي دو

جزيرة جيه بو دو

منطقة يو مون سان السياحية

جرس كاتشون بو

حديقة نباتات مولهيانغي

حقل أن سونج المفتوح

غابة هوا دام

إيفرلندحديقة ييس

القرية الكورية التقليدية

قلعة جبل نام هان سان

حديقة داكريم

ميناء بيونغ تيك / ساحل بيونغ تيك

مزارات نهر هان تان كانغ

قلعة جبل هينغ جو سان

 سوق كوانغ
ميونغ التقليدي

مركز سونغ نام للفنون
متحف بانكيو

احة جبل بارا سان  اس�ت
 الطبيعية المفتوحة

 متحف بوتشون
ي
الطبيعي البي�أ

حديقة بوتشون للروبوتات

 الحديقة الفنية
بأن يانغ

منطقة ان يانج 1

 ساحة تخييم جبل
دو دوك سان

 مدرج دراجات
كوانغ ميونغ

حديقة إيه جي بونغ البيئية للسلم

مجمع باجو للنرسش

مزار المعلم يول كوك إي إي

النفق الثالث

مرصد تيه بونغ

شللت جيه إين

مزار هوروكورو بمنطقة يون تشون

 مزارات منطقة جون كوك ري
بمنطقة يون تشون

هواآم ساجي

معرض فيل لوكس للضوء

 متحف كيونغ جي بوك بو للأطفال
ي

بمدينة دونغ دو تشون �ش قرية بو تشون للفنون

ينج بارك )الحديقة) ف  أم�ي
الرائعة

الحديقة الوطنية

 حديقة بيك تشو جي
الثقافية للنباتات ة ما جانغ جرس بح�ي

فيهية الغابة الوطنية ال�ت

ة جبل بوك هان ف  من�ت
ي
سان الوط�ف

حديقة كيم بو الدولية

 حديقة نهر الهان البيئية للطيور
ية / المركز البيئية ال�ب

(Hangang Wildlife Sanctuary 
Eco Park(

 مركز المعارض الدولية بكوريا/
 متحف سيارات هيونداي

بمدينة كو يانغ

، ق�ب سو  ق�ب سو أو رنج الملكي
سام الملكي

ملعب الكرلنج بإي جونغ بو

قرية مونغ كول الثقافية

جزيرة جا ري

فحلق عىل  زيب لين)ال�ت
ي كا بيونغ

الحبل) �ف

حديقة جبل يون إين الوطنية

 مقابر هونغ يو رنغ
الملكية

ق�ب دونغ كو الملكي

 القرية الكورية
 التقليدية بديه

جانغ

 حديقة نهر الهان الوطنية
ي

بمدينة كوري �ش

حديقة الزراعة الطبيعية بنام يانغ جو

متحف نام يانغ جو

ستارفيلد بلزا /
 متحف سيارات

 هيونداي بمدينة
هانام

ي
حديقة سيمي وون للزنبق الما�أ

احة جبل تشوك  ساحة اس�ت
ريونغ سان الطبيعية

الحديقة السويرسية

 غابة الصنوبر بمقاطعة
كيونغ جي دو

متحف أو إي دو

طريق ديه بو هيه سول

ساحة أحاف�ي الديناصورات
حديقة حقول القصب بأن سان

ق�ب يونغ رينج كون الملكي

ميناء جيون كوك هانغ

طريق ساحل تان دو

 غابة كونغ بيونغ ري
هيه سونغ

ساحة بيونغ تيك هو السياحية

حديقة نباتات أوري كوت

ميناء وولجوت

ي هنغ
 حديقة �ش

كيت كول البيئية

حديقة اللوتس

ة بان وول ممر بح�ي

قلعة سوون

شارع الثقافات
متحف القطارات

حدائق المستنقعات البيئية بكيونغ أن

 حديقة الضباب
بكوانغ جو

قطار يانغ بيونغ

حديقة تشوي جا

جرس لي بو بو

 المعرض التذكاري لجيش جي
بيونغ ومعركة جي بيونغ ري

 متحف كيونغ جي دو
اميك للس�ي

متحف الهواتف بيو جو

اطورة ميونغ سونغ م�ب مسقط رأس الإ

 ق�ب الملك سيه جونغ/
ق�ب الملك هيو جونغ

قرية الزراعة بمدينة يونغ إين

سوق أو سيك

يح كولي سا بمدينة أوسان �ف

 ساحة قلعة دوك سان الثقافية
بمدينة أوسان

ساحة تخييم حديقة مالكم تو

حديقة نباتات هان تيك

ير ف قرية الخ�ف

احة المفتوحة  ساحة الس�ت
بجبل سو أون سان

 متحف مظاهرات الأول
من مارس بأن سونغ

حديقة أن سونغ

 حديقة دوك بيونغ
للديناصورات والنباتات

 حديقة جايون نارا
ي كيدز) )ها�ب

حديقة الأضواء

ف مقهى ش�ي

ميدين المائية  حديقة ت�ي
بمدينة إي تشون

حديقة سو هوي

ف لك سا / معبد ش�ي
متحف يو جو

احة يونج إين الطبيعية ساحة اس�ت

الطريق السماوي فوق نهر هان تان كانغ
ي دول جي نانغ بوك بو شللت �ب

شللت بو تشون

 المعبد التقليدي
بجبل سامسونج

ف للفنون  متحف جانغ أوك ج�ي
 بمدينة يانغ جو/

مركز سونغ آم للفضاء

ي بيم باب  قاعة تجربة ال�ب
الكوري التقليدي

قطار إيوي وانغ المفتوح

قليمية/ حديقة جبل سوري سان الإ
معبد سوري سا

قرية الضوء

قرص كيونغ بوك كونغ

 برج نام سان
بينتا تونيك: عروض حركية

 حديقة موهان سانغ
سانغ

متحف تشونغ تشون

 كامب تونج آيلند )جزيرة)
التخييم

َحرم تشينج اب / با جو

مرزعة سان مورو الجبلية

القرية الريفية

مزرعة التفاح

حديقة نباتات هان تيك



مهرجانات مقاطعة كيونغ جي دو ي مدينة غيونغي دو
جولة �ف

مهرجان األزلية بكون بو ]شهر إبريل]
فتتح مهرجان األزلية يف فرتة تفتح نباتات األزلية يُ

 وذلك يف الفرتة املمتدة بني نهاية شهر إبريل وبداية 
 شهر مايو، حيث نرى أكرث من 200 ألف نبته من

 نباتات األزلية يف هذا املهرجان. مهرجان ربيعي وردي
داخل املدينة يحولها للون الوردي.

مهرجان القوارب ]شهر إبريل] 
 مهرجان القوارب واحد من املهرجانات البحرية

 الرائدة، ملئ باألنشطة املمتعة. يتمكن الزوار من
 ركوب اليخوت والقوارب الرشاعية وغريها وكذلك

 التمتع بالعروض املختلفة، التخييم، تناول املأكوالت
اللذيذة املتعددة.

 مهرجان النباتات الربية بجبل يونغ مون سان،
 منطقة يانغ بيونغ

 ]شهر إبريل] 
 ميكن رشاء النباتات الربية التي تنمو يف أكرث من 12

 منطقة وشارع حول جبل يونغ مون سان، وميكن
 من خالل املهرجان التعرف عىل الكثري من األنشطة
 القروية يف قرى مثل قرية سان تشون، وقرية سان

 جوك وكذلك الشخصيات األسطورية املرتبطة
بالثقافة القروية مثل سان شني ريونغ .

مهرجان فنون الشارع يف أنسان ]شهر إبريل] 
 هذا املهرجان ميثل الفنون والثقافة مبدينة أنسان.تقدم مجموعات أداء فنون الشارع الكورية والدولية العروض

امللونة يف ميدان الثقافة مبدينة أنسان .

مهرجان Yeoncheon Palaeolithic ]شهر إبريل] 
هذا املهرجان للتعرف عىل ثقافة العرص الحجري القديم،

 من خالل التعليم والربامج التي تعتمد عىل الخربة يف موقع
ما قبل التاريخ جيأونجوك ري ومنطقة جيأونجوك أب.

مهرجان الكوميديا الدولية يف مدينة بتشون ]أغسطس]
 تم تنظيمه بهدف تنشيط صناعة الكوميديا، ويعرض
 املهرجان الكوميديا الكورية السابقة والحارضة لرجال

الصناعة وعشاق الكتب الكوميدية.

مهرجان املعلم داسان يف نام يانغ جو ]سبتمرب] 
 مهرجان ثقايف ميكن من خالله التعرف عىل حياة املعلم
 داسان جونغ ياك يونغ - من أكرب علامء عصور تشوسون

 ومن مواليد منطقة نام يانغ جو -،  وعىل الثقافة التقليدية
للمنطقة وحياة السكان املحليني.

مهرجان  SiheungGaetgol ]سبتمرب] 
 البيئة الطبيعية ملنتزه غايتغول البيئي ممتلئة بالربامج
 الجذابة التي تساعد الزائرين عىل االستامع التام بتجربة

زيارة غايتغول.

مهرجان أوسان ]سبتمرب] 
 ساحة تاريخية ترينا عرص مملكة تشوسون، مع 9 قاعات تاريخية متعددة املواضيع  بها الكثري من الربامج

السياحية املختلفة ما يجعلها مكان مفضل للسياحة العائلية .

مهرجان Yeoju OgokNaru ]سبتمرب]
 هذا املهرجان من أجل إعادة إحياء املمر القديم يف مدينة يوجو، حيث كان يتم جمع كافة األصناف املميزة

الزراعية ومن بينها البطاطا والفول السوداين والفاكهة واألرز.

املهرجان الثقايف يف سوون هواسونج ]سبتمرب] 
 املهرجان الثقايف يف سوون هواسونج هو مهرجان ثقايف

 تقليدي لسوون يتم عقده يف سبتمرب من كل عام
 لالحتفال بذكرى إخالص امللك جونغجو ألرسته والرتويج
 ملتحف سوون هواسونج الذي تم اعتربته اليونسكو من

الرتاث العاملي.

مهرجان  AnseongNamsadangBaudeogi ]سبتمرب] 
 تم تنظيم هذا املهرجان لالحتفال بالروح الفنية

)لباودغي، الثقافة التلقيدية لنامسادانغ )عشاق التجوال
 التي تؤدي عىل املرسح فنون األكروبات والرقص والغناء

 خالل السفر يف األسواق مبختلف أنحاء املدينة يف املرحلة
AnseongNamsadangBaudeogi األخرية من أرسة 

 جوسون امللكية.لقد أثبت مهرجان نفسه باعتباره حدث
كوري فريد يحظى بإعجاب الجمهور الدويل.

املهرجان الثقايف لألرز يف مدينة أيشون ]سبتمرب]
 هذا املهرجان الزراعي الذي تنظمه مدينة أيشون يقام

 يف أكتوبر من كل عام؛ من أجل الرتويج للجودة املمتازة
 لألزر يف مدينة أيشون، والتشجيع عىل استهالك منتجات

أيشون الزراعية.

مهرجان الجاز الدويل يف جاراسوم ]سبتمرب]
 يهدف هذا املهرجان إىل نرش موسيقى الجاز وتوسيع

 قاعدة الدوائر املوسيقية يف كوريا، وهو "نزهة خلوية
 طبيعية" تشجع حتى هؤالء غري املعتادين عىل املوسيقى

عىل املشاركة.

مهرجان فول الصويا يف باجوجانغدان ]نوفمرب]
 يهدف هذا املهرجان الذي تم تنظيمه تحت شعار "فول

 الصويا املمتاز من باجوجانغدان لحياة صحية" إىل
 DMZ الرتويج لفول الصويا الذي تتم زراعته يف بيئة

النظيفة، وبذلك يسهم يف تنشيط االقتصاد املحيل.

يمكنكم إيجاد الأماكن السياحية عىل الخريطة من خالل الأرقام الظاهرة بجوار الحروف والأماكن السياحية المكتوبة بحجم كب�ي .

يمكنك التعرف عىل الأماكن السياحية المقسمة وفقا لموضوعات مختلفة من خالل الأيقونة الظاهرة تحت كل مكان .

 التاريخ،    الطبيعة،    التجربة،   الثقافة 

| 138 | جزيرة األعشاب | 
حديقة أعشاب تعرض فيها مجموعة مختارة بعناية، ومزروعة من األعشاب. تحتوي الحديقة عىل مجموعة من املتاجر

املتخصصة يف األعشاب ومطاعم ومقاٍه ومركز لتجربة صناعة ما تريد بنفسك، كام يقام هنا "مهرجان اإلضاءة واألساطري" السنوي  .
 35 من شارع 947 متفرق من شارع تشونغ شني رو، منطقة شني بوك ميون، مدينة بوتشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

031-535-6494 
www.herbisland.co.kr 

| 133 | مزارات نهر هان تان كانغ | 
ساحة تخييم طبيعية ومناسبة للسياحة العائلية تتكون

 من أماكن تخييم مفتوحة، تخييم يف السيارات، ساحة 
 األلعاب املائية، حديقة الشخصيات الكارتونية لألطفال

 وغريها. ميكن االستمتاع بساحة التخييم املميزة متنوعة 
االستخدامات بعد الحجز .

 76 شارع سون سا رو، قرية جون كوك إب، منطقة يون
  تشون كون، مقاطعة كيونغ جي دو

031-833-0030  
 www.hantan.co.kr  

| 103 | جزيرة جا ري | 
موقع تخييم للسيارات صديق للبيئة معروف بجامل

مناظره الطبيعية التي يزينها جبل بوكهانسان، 
وجانديجوانجانج وحديقة الثقافة البيئية . 

يقام يف الجزيرة كذلك "مهرجان جاراسوم الدويل ملوسيقى
الجاز" الذي يقام كل خريف . 

 60 شارع جاراسوم رو، منطقة كا بيونغ إم، من منطقة 
 كابيونغ كون، مقاطعة كيونغ جي دو 

031-8078-8028  
www.jaraisland.or.kr 

| 25 | قرب دونغ كو املليك | 
هذا املكان هو األثر التاريخي الكوري رقم 193، يضم 9 مقابر

ملكية وهي هيون رنغ، موك رنغ، سونغ رنغ، هوي رنغ ،
 هويه رنغ، وون رنغ، كيونغ رنغ، سو رنغ وكذلك قرب كون

وون رنغ املدفون به امللك األول مؤسس مملكة تشوسون .
ويضم كذلك مقابر 17 ملكة وجارية .

 197 شارع دونغ كو رونج رو، مدينة كوري يش، مقاطعة 
كيونغ جي دو 

 031-563-2909 
 royaltombs.cha.go.kr 

| 113 | ساحة اسرتاحة جبل تشوك ريونغ سان الطبيعية | 
 غابة عظيمة بها الكثري من املنحدرات القاسية التي تبدو

 وكأنها منحوتة، عيون ماء نقية يبدو عمقها من شدة صفاء
املاء، أشجار  الصنوبر والقيقب املمتدة جذورها يف األرض.

 الحقول التي تحتضنها غابة جبل تشوك ريونغ سان
 الطبيعية والتي تُظهر لنا قلبها املتغري يف كل  فصل من

 فصول السنة.  ومهرجان زهور األزلية يف جبال تشوك 
ريونغ سان وسوري سان يف شهر مايو من كل عام .

 299 شارع تشوك ريونغ سان رو، منطقة سو دونغ 
  ميون، مدينة نام يانج جو يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

031-592-0681 
farm.gg.go.kr 

 | 55 | مزارات جبل سو يو سان | 
 الجبل املمثل ملدينة دونغ دو تشون ويسمونه جبل نهر
 سو كم مع طرق جبلية ممهدة بحيث ميكن االستمتاع

مبشاهدة أوراق الشجر امللونة الجميلة يف فصل الخريف.
 145 من شارع 2910 متفرق من شارع بيونغ هوا رو من

مدينة دونغ دو تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو 
 031-860-2416 

www.ddc.go.kr 

| 125 | شالالت بو تشون |  
حديقة سربينغ بول هي حديقة مائية مفتوحة طوال العام عىل مساحة 16528 مرت مربع، ميكن االستمتاع بأنشطتها

طوال العام.مناسبة لجميع أفراد األرسة ألنها مجهزة مبرافق ساونا وأماكن لأللعاب املائية مثل زالجات املياة، الحاممات 
املفتوحة، حامم سباحة باألمواج وغريها .

 571 شارع تشونغ شني رو، منقطة شني بوك ميون، مدينة بو تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو
031-536-5025 

www.sinbukresort.co.kr 

   | 64 | حديقة أيالند كاسل املائية | 
منتجع متكامل يف قلب املدينة مفتوح يف األربعة فصول وبه فندق، منتجع، مرافق للطعام والرشاب وكذلك حديقة

مائية مفتوحة وحديقة مائية مغلقة ومنتجع صحي .
 22 من شارع جانغ كوك رو، مدينة إوي جونغ بو يش، مقاطعة كيونغ جي دو  

www.island-castle.co.kr   031-894-0100 

| 134 | بحرية سان جونغ |  
 اسم البحرية يعني برئ املاء وسط الجبل. تتغري الطبيعة 

 كثريا يف كل فصل من الفصول األربعة حول البحرية
 ويستمتع الزوار بالربامج السياحية يف كل فصل

وتشتهر البحرية مبمىش يحيطها يبلغ طوله حويل 5 كم .

 402 من شارع سان جونغ هو سو رو، منطقة يونغ
 بوك ميون، مدينة بو تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

 031-538-3362 
www.pocheon.go.kr/ktour/index.do 

 | 142 | غابة هوا دام | 
 منتزه به الكثري من طرق التنزه والحدائق متعددة املواضيع والتي مازالت محتفظة بتضاريسها األولية ليتمتع الزائرون

بالتنزه سريا عىل األقدام ويف نفس الوقت مشاهدة النباتات املختلفة .
 278 شارع دو تشوك ويت رو، منطقة دو تشوك ميون، مدينة كوانغ جو يش، مقاطعة كيونج جي دو

031-8026-6666 www.hwadamsup.com 

| 77 | إيفرالند |  
أكرب حديقة، ومالٍه 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 .

 199 شارع إيفر الند، منطقة بو كوك إم، حي تشو إين كو،
 مدينة يونغ إين يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

031-320-5000 
www.everland.com 

  | 83 | حديقة ييس |  
أكرب قرية فنون يف كوريا عىل مساحة 406611 مرت مربع وأفضل قرية للفنون القتالية يف كوريا .

 ويتجمع فيها مجموعة كبرية من الفنانني من مختلف مجاالت الفنون ما يجعلها مكانا يتناغم فيه الفن الثقايف
التقليدي مع الفن املعارص. وكذلك تم فيها افتتاح مهرجان إي تشون للخزف عام 2018 .

 109 شارع 5 متفرع من شارع دو جا ييه سول لو، منطقة شني دون ميون، مدينة إي تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو
031-638-1994 

www.facebook.com/yesparkkorea 

World Heritage Site   | 17 | قلعة جبل نام هان سان | 
قلعة جبلية لها قيمة تاريخية كبرية حيث تم اختيارها

عام 2014 لتصبح رمزا ثقافيا عامليا، يوجد بالقلعة الكثري 
من اآلثار التاريخية التي يعود عمرها ملئات السنني 

ومن بينها رضيح سونغ يول جون والقرص املؤقت، رضيح 
تشونغ ليانغ دانغ، رضيح جي سو دانغ، ساحة يون مو 

كوان لتعليم الفنون القتالية وغريها . 
    731 من شارع نام هان سان سونغ رو، منطقة نام هان سان 

 سونغ ميون، مدينة كوانج  جو يش، مقاطعة كيونغ جي دو 
031-8008-5170 

ggnhss.ggcf.mbdev.kr 

| 100 | حديقة تريميدين املائية مبدينة إي تشون | 
أول منتجع عالجي)سبا( عىل الطراز األملاين يف كوريا حيث يوجد به حامم داخيل، سبا خارجي، ساونا، مركز عالجي، مركز

للياقة البدنية، ينبوع ماء طبيعي، ركن للأمكوالت وغريها من البنية التحتية .
 984 من شارع سا شيل لو، منطقة موجا ميون، مدينة إي تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

031-645-2000 www.termeden.com 

| 28 | مفرتق نهر الهان بني الفرع الشاميل 
 والجنويب)دومول موري) | 

 موقع مشهور بالتقاط الصور الطبيعيةيف. املوقع 
 الذي يلتقي فيه نهر بوكهانجانج نهر نامهانجانج

 توجد أشجار الزيلكوفا التي يتجاوز عمرها 400 عام
 لتكسب املشهد العام رونًقا مفعاًم بالخيالية، يربز

 جامل الطبيعة املحيطة التي تغطي سامءها السحب
 الكثيفة، والضباب الرطب وتزين خلفيتها الشمس

وهي ترشق أو يف طريقها إىل الغروب.
 123 من شارع دوموملوري كيل، منطقة يانغ سو ميون، مقاطعة كيونغ جي دو 

031-773-5101 tour.yp21.net 

| 1 | جرس كاتشون بو | 
صخرة كانغ تشون بو التي ترمز لقارب هوانغ بو دوت والذي يعترب رمزا لنهر الهان تتميز باملناظر الطبيعية الرائعة وبها
 حديقة جزيرة كانغ تشون سوم، مركز نهر الهان الثقايف. بشكل خاص ألعاب الضوء املائية تتميز بلون ومزاج مختلف يف 

كل فصل ووقت .
 83 شارع شني دان 1 جيل، مدينة يو جو، مقاطعة كيونغ جي دو

031-887-2833 
www.yeoju.go.kr 

|  22 | حديقة داكريم | 
 منازل بتصميامت وأشكال رائعة تقف يف خلفيتها أشجار

 الصنوبر الكثيفة، ومباين عىل الطراز األورويب، وحديقة تبلغ
 مساحتها 2000 بيونج، وجبل يوميونجسان. تشتهر هذه

 املنطقة بكونها أحد مواقع تصوير أكرث من 60 عمالً
ا وفيلاًم . دراميً

 175 من شارع سا نا سا كيل، منطقة أوك تشون ميون، من منطقة
 يانغ بيونج كون ، مقاطعة كيونغ جي دو

070-4257-2210 
www.thegreem.com 

 | 59 | ستارفيلد بالزا | 
حديقة تسويقية كاملة ميكن فيها مامرسة التسوق

واألنشطة الرتفيهية واالستشفائية وتجد فيها الكثري من 
املتاجر املتنوعة مثل مول شني سيه جيه، إي مارت، ميجا 
 ،بوكس، إليكرتو مارت، مكتبة يونغ بونغ، متاجر نو براند 

تويكينغ، سبورتس مونسرت، أكوا فيلد وغريها .
      750  من شارع مي سا ديه رو، مدينة هانام يش،

 مقاطعة كيونغ جي دو 
1833-9001 

www.starfield.co.kr 

 | 53 | حديقة سيمي وون للزنبق املايئ | 
حديقة مائية يتناغم فيها الورد مع املاء. تم صنع الحديقة باستخدام أنواع عدة من النباتات املائية مثل نبات اللوتس. يف

الصيف ميكن االستمتاع مبشاهدة نباتات اللوتس املتفتحة .

 93 من شارع يانغ سو رو، منطقة يانغ سو ميون، من منطقة يانغ بيونج كون، مقاطعة كيونغ جي دو

031-775-1835 www.semiwon.or.kr 

| 90 | منطقة يو مون سان السياحية | 
 مدينة ترفيهية يف مدخل جبل يونغ مون سان بها الكثري من املعامل الثقافية واملزارات مثل معبد يونغ مون سا، أشجار
الجنكة املُعمرة، النصب التذكاري لجبل يونغ مون سان. وتعد منطقة غنية باملناطق السياحية، تتغري الطبيعة بها يف

الفصول األربعة وبها الكثري من وديان املياة املتدفقة من جبيل جونغ وون سان ويونغ مون سان .

 782 من شارع يونغ مون سان رو، من منطقة يونغ مون ميون، منطقة يانغ بيونغ كون، مقاطعة كيونغ جي دو

031-773-0088 tour.yp21.net 

 | 50 | مالهي سيول | 
ي
 مالهي سيول بمدينة كوا تشون/ مالهي سيول/ متحف كواتشون الوط�ن

ي بكوا تشون
للعلوم/ حديقة ليتس ران بسيول/ متحف الفنون الوط�ن

  تضم هذه الحديقة - باعتبارها أكرب الحدائق يف كوريا- 
 الكثري من معامل الجذب السياحية، مثل حديقة الحيوان ،
 والحديقة النباتية، والحديقة العامة، كام يتوفر فيها عدد
 من أماكن االسرتاحة، كام يسهل الخروج عربها من املدينة بسهولة؛ إذ تتصل مبارشة بالخط الرابع من مرتو سيول -تضم

 هذه الحديقة - باعتبارها أكرب الحدائق يف كوريا  الكثري من معامل الجذب السياحية، مثل حديقة . الحيوان، والحديقة
 النباتية، والحديقة العامة، كام يتوفر فيها عدد من أماكن

االسرتاحة، كام يسهل الخروج عربها من املدينة بسهولة؛ إذ تتصل مبارشة بالخط الرابع من مرتو سيول.
  102 من شارع ديه كونغ وون كوانغ جانغ رو، مدينة كوا تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 02-500-7335  grandpark.seoul.go.kr 

World Heritage Site    | 57 | قلعة سوون |
 تعترب هذه القلعة من التحف املعامرية، التي بنيت أثناء حكم امللك جيونججو من أرسة جيوسون إذ يبلغ طولها 5.7

ا يعكس التقدم الهائل، الذي أحرزه النمط ا. متثل هذه القلعة معلاًم تاريخيً  كيلومرتًا ومساحتها 1.2 كيلومرتًا مربًع
املعامري الكوري يف ذلك العرص مبا قدمه من مبان متنوعة التصميم والشكل، مثل بوابة جانجامنون، وبوابة بالداملون ،

وبوابة هونجمون وأبراجها .

 825 شارع جونغ جو رو، منطقة بال دال كو، مدينة سو وون يش، مقاطعة كيونغ جي دو
 031-228-4672 

 www.swcf.or.kr 

| 56 | حديقة جبل سوري سان اإلقليمية | 
جبل سوري الذي يطل عىل كونبو، أن يانغ، مدينة أن سان يش هو سلسلة جبلية تحيط مبدينة كون بو يش وتم تحديده

يف عام 2009 ليصبح ثالث حديقة وطنية يف مقاطعة كيونغ جي دو. وجبل سورو يتميز مبساحته الواسعة، وقممه 
الجبلية الكثرية، وطرقه املتعددة ما ميّكن املتسلقني من اختيار الطريق املناسب واملفضل لهم لالستمتاع بالجبل .

 347-4 شارع سوك دال رو، مدينة كون بو يش، مقاطعة كيونغ جي دو
031-390-0435 

www.gunpo.go.kr 

| 47 | املعبد التقليدي بجبل سامسونج | 
معبد ساماك سا، معبد ان يانغ سا، معبد يوم بول سا

يقال إن العامل وون هيو ديه سا والعامل أوي سانج والعامل يون بيل قاموا ببناء خيمة وعاشوا فوق هذا الجبل ولذا يسمونه
جبل الثالث نجامت. يف هذا الجبل يوجد ثالثة معابد بوذية يعود تاريخها ألكرث من 1000 عام وهم معبد أن يانغ سا، يوم 
بول سا، سام ماك سا وأيضا يوجد الكثري من املعامل الثقافية الخاصة مبقطاعة كيونغ جي دو يف الكثري من األماكن املتفرقة 

بهذا الجبل . 

 103 من شارع 131 من شارع يه سول كونغ وون رو، حي مان أن كو، مدينة أن يانغ يش، مقاطعة كيونج ي دو]معبد أن يانغ سا ]
031-471-4848 cafe.daum.net/Anyang-Sa 

| 98 | قطار إيوي وانغ املفتوح | 
 متتع بركوب عجلة القضبان التي تتجول حول بحرية
وانجسونج يف دائرة محيطها 4.3 كيلومرتًا، واستمتع

 مبشاهدة املناظر الطبيعية املحيطة، ورؤية عدد كبري من 
أنواع الطيور التي تتجمع حول البحرية التي تتخذ منها

الطيور املهاجرة مقرًا يف الفصول األربعة .

 209 شارع وانغ سونغ موت دونغ رو، مدينة أوي وانغ يش، مقاطعة كيونغ جي دو
 1670-3110   www.uwrailpark.co.kr 

| Jebudo Island | 108 | 

| 87 | أو أي دو | 
تقع الجزيرة عىل الشاطئ الغريب ملدينة يش هنغ يش، وهي موقع تاريخي مهم تم تحديده كموقع تاريخي وطني

رقم 441 وتعترب موقع سياحي به الكثري من الرثوة السمكية، وتم بها اكتشاف الكثري من اآلثار التاريخية القدمية 
التي تعود للكثري من العصور القدمية ومنها العرص الحجري الحديث .

 175 شارع أو إي دو رو، مدينة يش هنج يش، مقاطعة كيونغ جي دو 
031-310-2332 www.siheung.go.kr/culture 

| 60 | محطة يش هوا هو لتوليد الطاقة | 
تم استكامل البناء عام 2011، وينتج املبنى سنويا طاقة كهربائية تكفي الستخدام 50 ألف شخص. يوجد مرصد قمري

داخل منتزه شيهوانارا، لذا ميكن االستمتاع مبشاهدة غروب الشمس عىل الساحل الغريب. كذلك ميكن االستمتاع باملناظر 
الجميلة بجزيرة ديه بو دو أثناء السري عىل الطريق العلوي أو ما يُسمى طريق سكاي ووك . 

 1927 من شارع ديه بو هوانغ كم رو، حي دان وون كو، مدينة أن سان يش، مقاطعة كيونغ جي دو
032-885-7530 tlight.kwater.or.kr 

| 6 | الكهف املضئ | 
 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 .

 142 شارع 85 من شارع كاهاك رو، مدينة كوانغ ميونغ يش، 
  مقاطعة كيونغ جي دو

1688-3399 
www.gm.go.kr/cv 

 | 34| حديقة نباتات مولهيانغي | 
 يضم هذا املشتل تحت مظلته 20 حديقة تحمل جميعها طابًعا 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 الحرشات والطيور .

 211 شارع تشونغ هاك رو، مدينة أو سان يش، مقاطعة كيونغ جي دو 
031-378-1261 mulhyanggi.gg.go.kr 

| 130 |  القرية الكورية التقليدية | 
 حديقة ثقافية شعبية، ميكنك أن تتعرف فيها عىل مالمح 
 الثقافة الكورية ومنط الحياة يف كورياتقدم 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 برامج مخصصة لها
 ومعارض ومشاهدة حية للمصنوعات اليدوية، وهي تصنع

بالطرق القدمية
 90 من شارع مني سوك تشون رو، منطقة جي هنغ كو، مدينة يونغ إين يش، مقاطعة كيونغ جي دو

031-288-0000 www.koreanfolk.co.kr 

 | 131 | عامل األعامل بكوريا | 
 أكرب معرض أعامل داخيل حيث يقدم لألطفال واملراهقني

 فرصة تجربة الكثري من األعامل املتعددة، بحيث يثري
 فضول وإبداع األطفال تجاه األعامل ويساعدهم عىل

التصميم والتفكري يف املستقبل .

 501 شارع بون دانغ سو سو رو، حي بون دانج كو ،
 مدينة سونج نام يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

1644-1333 www.koreajobworld.or.kr 

 | 95 | مدينة أونغ جني لأللعاب املائية | 
منتزه ترفيهي متكامل ومريح لجميع السياح بغض النظر عن السن والجنس. تتوفر به الكثري من البنية التحتية

الرتفيهية مثل ساحات التزلج الداخلية، منتزهات مائية، منتجعات صحية، ومالعب جولف وغريها لالستمتاع بالرياضات 
املختلفة طوال العام .

  من شارع جو مارو رو، مدينة بو تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو
1577-5773, 032-310-8000  www.playdoci.com 

 | 136 | مالهي ونن ما أونت مبدينة كو يانغ | 
 يحتوي هذا املوقع ومعه الحديقة العامة ومركز التسوق

عىل مالٍه مائية ومالٍه جليدية ومركز تسوق ومركز
 ريايض فاخر . أبرز ما يف هذه الوجهة الزالجة املائية 
 التي يبلغ ارتفاعها 50 مرتًا فوق سطح األرض والتل

الجليدي املفتوح للتزلج عليه طوال العام .

300 من شارع هالليو وولد رو، حي إيل سان سو  
  كو، مدينة كويانغ يش، مقاطعة كيونغ جي دو

1566-2232 
www.onemount.co.kr 

 | 14 | قرية الفنون بكيم بو |
منشأة تواصل فنية مناسبة للزيارات العائلية يتناغم فيها املايض مع املستقبل وتربط بني الفن واألصالة. استديو إبداعي
تتناغم فيه املساحات الثقافية الحديثة مع القرية الكورية التقليدية. مسارح مفتوحة وغريها من املرافق الثقافية وسط 

مدينة الهان كانغ الكورية الحديثة . 

 170 شارع مو دام كونغ وون رو، مدينة كيم بو يش، مقاطعة كيونغ جي دو
031-996-6835 gimpoartvillage.or.kr 

| 116 | مركز املعارض الدولية بكوريا | 
افتتاح والرتويج للمؤمترات واملعارض عاملية املستوى. قاعة
معارض عامة وساحة للرتويج التجاري للرشكات الكورية 

والعاملية. يتم سنويا افتتاح الكثري من املعارض الشهرية
 به مثل املعرض الصناعي الكوري ومعرض سيول وغريها

من املعارض. ويوجد به غرف اجتامعات ومكاتب لإليجار ،
ومطاعم ومتاجر التذكارات ومراكز األعامل .

 217-60 من شارع كني تيكس رو، حي إيل سان سو كو
031-810-8114 

www.kintex.com 

 | 42 | منتزة جبل بوك هان سان الوطني | 
مع تآكل الطبقة الجريانيتية ومع مرور الزمن تشكلت
 الكثري من الوديان الصخرية وظهرت بينها الكثري من 

 املنحدرات الصخرية. يوجد بهذا املكان الكثري من املعابد
 البوذية التي يزيد عددها عن املئة وكذلك الكثري من

 املواقع الثقافية والتاريخية مبا فيها قلعة بوك هان سان
 سونغ التي يزيد عمرها عن 2000 عام. وبهذا يصبح هذا
 املوقع ثريا بالكثري من املزارات الجديرة بالزيارة وموقعا

ثقافيا وتاريخيا يف نفس الوقت.

 102-108 شارع 550 متفرق من شارع هو كو رو، منقطة
 جانغ هنغ ميون، مدينة يانغ جو يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

031-876-5721 
bukhan.knps.or.kr 

| 73 | متحف جانغ أوك جني للفنون مبدينة يانغ جو 
 |

معارض وبرامج تعليمية متنوعة تنقل روح الفنان الرسام
 جانغ أوك جني. وحديقة تتوسطها نافورة رائعة الجامل 
 وتعترب ساحة اسرتخاء بها الكثري من شجر الكرز وأشجار

الصنوبر .

  193 شارع كون يول رو، منطقة جانغ هنغ ميون، مدينة يانغ 
 جو يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

031-8082-4245 
changucchin.yangju.go.kr 

 | 139 | قرية هيا إيري الثقافية | 
مكان مميز ومناسب للسياحة األرسية، قرية رائعة الجامل

ها فنانون حاملون وهي عبارة عن فضاء ثقايف يتوفر  لَ َشَك
به الطعام الشهي واألماكن السياحية والكثري من األشياء 

القابلة للتجربة السياحية .

  شارع قرية هي أه ري ما إيل، منطقة تان هيون ميون،
  مدينة باجو يش، مقاطعة كيونغ جي دو 

 031-946-8551 
 www.heyri.net 

| 102 | إيم جني كاك / حديقة السالم | 
 موقع سياحي بتصميم يعرب عن السالم، يتعرف فيه
 السائحون عىل حقيقة انقسام الكوريتني الجنوبية

 والشاملية ويستشعرون فيه أهمية السالمة. يعترب هذا
 املوقع أيًضا 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 (

 177 شارع إيم جني كاك رو، قرية مون سان، مدينة با جو، مقاطعة كيونغ جي دو
031-952-7809 tour.paju.go.kr 

مسارات جولة املنطقة منزوعة السالح

: Shuttle Bus ●
خيمة إميجنجاك - النفق الثالث - نقطة مشاهدة دورا - محطة دوراسان - قرية تونجيلتشون - خيمة

ا( إميجنجاك ) املدة: 3 ساعات تقريبً
: DMZ-train ●

 التحرك من محطة يونغ سان - محطة إيم جني كانغ - حديقة السالم بجبل دورا- قرية تونغ إيل - مرصد دورا  -    
)الكهف الثالث - منصة التوحيد - محطة يونغ سام )الرحلة تستغرق 8 ساعات تقريبا

ق االثنني والثالثاء من كل أسبوع وكل األجازات الرسمية مرة واحدة يوميا، التحرك الساعة 10، غري ُمطبَ  

031-954-0303 DMZ-train / 1577-7755 DMZ Shuttle  
 tour.paju.go.kr 

ي مقاطعة كيونغ جي دو
فنادق ثالث نجوم، أربع نجوم، خمس نجوم �ن

شارع الطعام

02:00  قرية دجاج تشون تشون بجزيرة
نامي سوم

كابيونغ

02:00 زقاق املمبار كوري

04:00  قرية الطعام الكوري التقليدي بقلعة
نام هان سان كوانغ جو

03:00  قرية الشبوط املطهو عىل البخار يف
بون ون يل

09:00 قرية السويش بديه ميون بو كو كيم بو

08:00 قرية املأكوالت بكا تيش أول بو تشون

04:00 قرية الدجاج املسلوق سونغ نام

04:00 أن يانغ زقاق املمبار )سون ديه( بأن يانغ

03:00  قرية معكرونة الكوك سو  بتشون
سو ري

يو جو

12:00 شارع الجي جيه أوي جونغ بو

12:00 قرية الطعام مبنطقة إيم جني نا رو باجو

01:00 قرية البط بكيب إي يول
بو تشون

12:00 شارع األضالع املشوحة

07:00 قرية السويش بشارع سونغ كيو ري هوا سونغ

شارع شيبوم للأمكوالت والثقافة

01:00 قرية الدوبو املحيل بأون أك سان كا بيونغ

10:00 قرية الطعام ببونغ دونغ كويانغ

02:00 شارع الطعام والثقافة مبي إم نا رو نام يانغ جو

12:00 شارع الطعام بسينغ يون رو قرية دونغ دو تشون

04:00 شارع الطعام والثقافة بيول دونغ سونغ نام

05:00 شارع الطعام والثقافة بنا هيه سوك سو وون

07:00 شارع الطعام والثقافة بأو إي دو يش هنغ

07:00 قرية ديه بو دو بانغ اه للطعام
آن سان

06:00  شارع الطعام التقليدي، شارع الطعام
متعدد الثقافات

05:00 قرية ان سونغ للطعام آن سونغ

06:00  شارع الطعام والثقافة بقرية الطعام
ببيونغ تشون ان يانغ

06:00 شارع الطعام والثقافة بقرية الفنون

11:00 قرية اللحم البقري يانغ جو يانغ جو

05:00  شارع الطعام والثقافة بقرية مات
كال بيك هنغ

يونغ اين

10:00 شارع الطعام والثقافة باجو

07:00 شارع موىس بجزيرة جيه بو دو هواسونغ

وع ن ت م ي ال ه ش ام ال ع ط ذاق ال م اع ب ت م ت ع االس ل م م ة أج ل رح ع ب ت م ت

| 7 | مدرج دراجات كوانغ ميونغ | 
أكرب مساحة ترفيهية يف العامل تجمع بني األنشطة الثقافية

والرتفيهية وميكنه استيعاب أكرث من 30 ألف شخص يف 
نفس الوقت. توجد منافذ لتأجري الدراجات وبه الكثري من 

املرافق املتعددة مثل قاعات التجارب، متحف، ساحات 
واسعة، ساحات لعب .

 721 من شارع كوانغ ميونغ رو، مدينة كوانغ ميونغ يش، مقاطعة كيونغ جي دو
02-2067-5000 

www.gm.go.kr 

| 65 | حديقة الصباح الهادئ للنباتات | 
حديقة الصباح الهادئ التي يسمونها "حديقة الجنة" بها
أكرث من 5000 نوع من النباتات من بينها أكرث من 300 

 نوع من نباتات جبل بيك دو سان الربية، يتم عرضهم يف 
معرضني و20 حديقة مختلفة املوضوعات. كام أنها كانت

موقع تصوير فيلم "رسالة ".

 432   شارع سو موك وون، منطقة سانغ ميون، حي كا
 بيونغ كون، مقاطعة كيونغ جي دو 

1544-6703 
www.morningcalm.co.kr 

| 43 | القرية الفرنسية | 
 قرية مقامة عىل الطراز الفرنيس، اُقتبست فكرة تصميمها

 من قصة "األمري الصغري"، وتتميز مبناظرها الطبيعية
 الساحرة ومنها ممرات التجول التي تذكر الناظر بسواحل

 البحر املتوسط. استمتع مبجموعة متنوعة من مالمح
الثقافة الفرنسية .

  1063 من شارع هو بان رو، منطقة تشونج بيونغ ميون من منطقة كابيونغ كون، مقاطعة كيونغ جي دو

031-584-8200 www.pfcamp.com 

12:00 2:00

3:00

6:00

9:00

10:00

4:00

7:00

11:00

1:00

5:00 8:00
www.suwoncitytour.co.kr      031-256-8300  سوون

مرتني يف اليوم )09:50, 13:50( / حوايل 3 ساعات )ال يعمل يوم اإلثنني (

املغادرة◀مركز معلومات السائحني يف سوون )محطة سوون، املخرج 4(
املسار 1 – جولة نصف يوم

)جولة نصف يوم يف مدينة سوون( 

السبت 09:30~16:30 / األحد  16:30~09:30

املغادرة◀مركز معلومات السائحني يف سوون )محطة سوون، املخرج 4(
املسار 2 – مسار ليوم واحد

 )سوون – جوانجمييونج(

األحد 9:50 )7ساعات تقريبا(

املغادرة◀مركز معلومات السائحني يف سوون )محطة سوون، املخرج 4(
املسار 3 – مسار ليوم واحد

)سوون - هواسونج(

www.nyj.go.kr/culture/tour/01.jsp  031-590-2799 ناميانجو

 أيام األحد يف األسبوع الثاين والرابع من كل شهر )مسار منتظم(،
)خدمات منتظمة )مسار جولة جامعية

 املغادرة ◀ محطة بايوال 9:30 ، محطة دونونج 9:00

مسار األداء )أبريل، أغسطس( / مسار التاريخ )مايو ،

)سبتمرب(/ مسار الفنون والثقافة )يونيو، أكتوبر /

مسار العالج أ )يوليو(، مسار العالج ب )أغسطس(

www.hscitytour.co.kr  031-366-8921 هواسيونج    

كل يوم سبت، أحد والعطالت الرسمية  17:00 – 9:00

  املغادرة ◀ دونجتان – بايونججوم – بونجدام - هايانجنام

 اسرتاحة الديناصورات، اسرتاحة الثقافة، اسرتاحة البحر،
 اسرتاحة الطبيعة، اسرتاحة األمواج، جوالت حسب

املوضوعات

www.ansantour.com 1899-7687 أنسان

الثالثاء- السبت

املغادرة ◀ محطة جونجانج 10:00
 فنون أنسان وجولة ثقافية، دابول هاسولجيل تريل،

مسار يستند إىل التجربة مخصص لكل جولة جامعية

اإلثنني- األحد /  املغادرة ◀محطة جوانجهوامون 9:30

 محطة سيندوريم  10:00
املغادرة من سول، جولة بالحافلة ذات الطابقني

www.gptour.go.kr 031-582-2421 جابيونج-جن

الخدمات املتكررة املغادرة ◀ محطة جابييونج النهائية 9:00  
ا إىل مشتل ابً ا وإي املسار أ )رحلة ذهابً

ذاجاردنأوفمورنينجكامل(

مرتني يف اليوم املغادرة  ◀ محطة موك دونج النهائية 11:00 ,16:00  
ا إىل مشتل ابً ا وإي املسار ب )رحلة ذهابً

ذاجاردنأوفمورنينجكامل(

1544-4590     www.korailtour.com       كل يوم سبت وأحد

املغادرة ◀ محطة يانجو  09:10، محطة جوبابال 10:00
يونججي

032-656-4306     bucheonculture.or.kr    كل سبت

املغادرة ◀ محطة يانجو 10:00
بوتشيون

031-656-0600     www.ptmunhwa.or.kr    كل سبت

ملغادرة ◀ صالة الفنون والثقافة يف بييونجتايك 09:00
بيونجتايك

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

031-760-2723    www.gjcity.go.kr     مسارات مختلفة حسب املوسم

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

محطة غيونغي غوانغو 09:00

جوانججو

كل سبت، مسارات مختلفة حسب املوسم

  031-678-2492     www.anseong.go.kr 

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

محطة جوك تشون جاين 08:20 ، متحف أن سونغ 09:00

أنسيونج

  كل أربعاء- أحد)ال يعمل يومي اإلثنني والثالثاء(، قطار DMZ مرة واحدة يف اليوم

  1544-7755     www.dmztourkorea.com 

املغادرة ◀ محطة سيول 08:20 ، محطة تشونغ نيانغ ري 08:20، محطة أوي جونغ بو 08:20  

يونتشيون-جن

02-2610-2014     www.gm.go.kr/tr    الثالثاء- األحد)ال يعمل يوماإلثنني(، مسارين

املغادرة ◀ محطة غوامنيونغ  KTX 09:30، محطة غوامنيونغساغوري 09:00
جوانجميونج

 031-940-8516    tour.paju.go.kr    مسارات مختلفة حسب أيام األسبوع واملوضوع

املغادرة ◀ محطة هابجونغ  09:30، محطة أنجونغ 10:15، محطة مونسان 10:20
باجو

070-7813-5000    seongnamtour.com    مسارات مختلفة كل سبت

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

مجلس مدينة سونغنام 09:00

سيونجنام

 031-8036-7606    www.osan.go.kr/osanCulture    كل يوم سبت وأحد

املغادرة ◀ محطة أو سان ديه يوك 09:30)برنامج كوانغ يوك(، 10:00)برنامج كوان نيه(
أوسان

 031-636-2724    www.2000green.com    ثالث برامج كل سبت وحد من كل أسبوع

 املغادرة ◀ محطة إي تشون يوك  09:40
إتشيون

غ ★★★★★ ان و ي ل، ك م ب دق إي ن ف
 20 شارع تيه كك رو، من منطقة إيل سان دونغ كو، مدينة كو يانغ يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

031-927-7700   www.mvlhotel.com 

وون ★★★★ الزا س ادا ب رام
150، جونجبو-دايرو، بالدال-جو، سوون-يس

 031-230-0012   www.ramadaplazasuwon.com 

وون ★★★★ دورس اس ب الأم ي وت وف ن
209، ديوجيونج-دايرو، بالدال-جو، سوون-يس

 031-547-6651   novotel.ambatel.com 

و ★★★★ ي ج ان ول ب ي وت س اري ارد م ورت ي ك
12، بانجيويوك-رو، 192 بيون-جل، بوندانج-جو، سيونجنام-يس

 031-8060-2000   www.courtyardpangyo.com 

ا ★★★★ ي وب ي ت �ي دق م ن ف
 83 شارع وي ريه ديه رو، منطقة سو جونغ كو، مدينة سونغ نام يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

 031-727-9300   www.militopiahotel.com 

و ★★★★ وري دق ك ن ف
66، جيلجو-رو، بوتشيون-يس

 031-727-9300   www.hotelkoryo.net 

�ي ★★★★ ورم دق ب ن ف
480 شارع هيو هينغ رو، مدينة هوا سونغ يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-8020-0000   www.hotelprumir.com 

ز ★★★★ ل ي ج ه ن دق رول ن ف
290، سيتشيونج-رو، ناميانج-يوب، هواسيونج-يس
 031-727-9300   www.rollinghills.co.kr 

الي ★★★★ ن ف دق ص ن ف
45، جانجبايونيوونجي، يوجو-يس

 02-3660-3007   www.sunvalleyhotel.co.kr 

ا ★★★★ ت س ي وم ف ل ب
316، جانجنام-رو، جانجها-ميون، يانجبيونج-جن

031-770-8888   www.bloomvista.co.kr 

�ف ★★★★ الب إي ع ك ج ت ن دق وم ن ف
382 بوكهانجانجبيون-رو، جابيونج-يوب، جابيونج-جن 

 031-2270-581   www.clubinner.com 

وون ★★★ س، س �ب س داي اك ي ول دق  ه ن ف
116 شارع إين جيه رو، منطقة بال دال كو، مدينة سو وون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-5177-0000   www.holidayinnexpress.com 

وون ★★★ دورس اس ب أم س ي إب
132، جوونجوانج-رو، بالدال-جو، سوون-يس

 031-230-5132   www.ibissuwon.com 

و وون ★★★ ي / س اح ي س ا ال وري دق ك ن ف
 62 من شارع 175 متفرع من شارع كون كوانغ رو، منطقة بال دال كو، مدينة سو

وون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-221-5678   www.koreatouristhotel.com 

س 72 ★★★ ك ي دق أل ن ف
 35 من شارع 235 متفرع من شارع هيو وون رو، منطقة بال دال كو، مدينة سو

وون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-8019-8881   www.alex72hotel.com 

الي ★★★ دق إي ن ف
 231 من شارع شني جونغ رو، منطقة جي هنغ كو، مدينة يونغ اين يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

 031-693-9181   www.alleehotel.com 

ي ★★★ اح ي س س ال والري دق ب ن ف
 27 من شارع 13 متفرع من شارع سو هيانغ رو منطقة وون مي كو، مدينة بو

تشون يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 032-323-1500   www.polarishotel.co.kr 

اج ★★★ ت ي �ي ال ه روي
 869 شارع جونغ انغ ديه رو، منطقة دان وون كو، مدينة ان سان يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

 031-413-2222   www.royalheritage.co.kr 

س  ★★★ ل ي اف ن س ر م وي ك دق س ن ف
81، دونجسان-رو، دانوون-جو، أنسان-يس

 031-490-2132   hotelsquare.co.kr 

غ ★★★ ون ان را س دق ان س ن ف
107 شارع هوا رانغ رو، منطقة دان وون كو، مدينة ان سان يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-480-6161   www.rasunghotel.com 

ش ★★★ ت ا دا إي ك ي ن ي دق ف ن ف
 3-12 شارع يوك كول رو، منطقة نام يانغ إب، مدينة هوا سونغ يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

 031-350-6200   www.thehhotel.co.kr 

ان ★★★ ت ج اي دون ت ال س ي ش
161، نوجاك-رو، هواسيونج-يس

 031-8036-9000   shillastay.com/dongtan 

اي ★★★ م ه دق دي ن ف
70 من شارع بيل نيه 2 رو، مدينة نام يانغ جو يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-551-8700   www.hotelthemay.com 

رودا ★★★ دق إي ن ف
71 شارع مان ان رو، منطقة مان آن كو، مدينة آن يانغ يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-443-2700   www.hoteliruda.com 

ك ★★★ ي وت ان ب دق أوب ن ف
 497 من شارع هنغ ان ديه رو، منطقة دونغ ان كو، مدينة ان يانغ يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

 031-421-0000  

ا ★★★ ن ي ي دق ش ن ف
31 شارع سوري تشون رو، شارع با جو، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-943-7260   www.hotelsienna.com 

غ ★★★ ن ي ه
، �ش �ي م ري ا ب ي ك ن ي دق ب ن ف

 21 من شارع 4 متفرع من شارع بيونغ ان سانغ جا، مدينة يش هنغ يش، مقاطعة

كيونغ جي دو

031-433-0001  www.siheunghotel.net 

ت ★★★ س دق ري ن ف
151 شارع 795 من شارع تيه جانغ رو، مدينة كيم بو يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-988-3534   www.resthotel.co.kr 

و  ★★★ �ت س اي دق م ن ف
 2134-36 شارع ان سونغ مات تشوم ديه رو، منطقة يانغ سونغ ميون، مدينة ان

سونغ يش، مقاطعة كيونغ جي دو

 031-8046-1100   www.maestrocc.co.kr 
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 | 101 | مزار املعلم دا سان | 
 مكان ميالد وقرب املعلم دا سان سونغ أك يونغ -أكرب علامء عرص تشوسون- واملكان به الكثري من املزارات واملعامل

 التاريخية. ميكنك االستمتاع برؤية آثار املعلم العظيم ويف نفس الوقت االستمتاع بنزهة عىل األقدام عىل ضفاف الجهة
الجنوبية من نهر الهان .

 11 من شارع 747، متفرع من شارع داسان رو، من منطقة جو آ ميون، مدينة نام يانغ جو يش، مقاطعة كيونغ جي دو
031-887-3103 www.yeoju.go.kr 
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