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 خارطة توضح موقع استراليا والسعودية

 استراليا

 السعودية

ساعه طيران 15  

كيلو متر 12764.38  
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استراليا على األوروبيين المستوطنين يتوافد أن قبل 

 األبوريجين، شعوب وهم األصليين السكان يسكنها كان

 أسلوبه منهم لكل كان حيث تورس، مضيق جزر وسكان

 كما والثقافية، الدينية تقاليدهم ولهم الحياة في الخاص

 أن قبل وذلك وأوقيانيا آسيا بسكان باالتصال قاموا

 .األوربيين يكتشفها

 

فاز لوي األسباني المستكشف قام عندما أستراليا اكتشاف بداية كانت 

 غينيا بابوا عن أستراليا يفصل الذي المضيق عبر باإلبحار تورس دي

 للساحلين خريطة برسم الهولنديون المستكشفين وقام الجديدة،

 عام وفي تاسمانيا، جزيرة على بالعثور قاموا ثم والغربي، الشمالي

 الساحل على داميير ويليام اإلنجليزي المستكشف نزل م1688

 كابتن اإلنجليزي المستكشف قام م1770 عام وفي الغربي، الشمالي

 رسم أجل من الهادي المحيط جنوب إلي علمية برحلة كوك جيمس

 الجديدة هولندا باسم يعرف أصبح الذي الشرقي للساحل خريطة

 .البريطاني للعرش وضمها

(االبروجينالز ) سكان استراليا االصليون   

 كابت جيمس كوك
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عقابية كمستوطنة أي إليه، المساجين نقل يتم كمكان أستراليا مع التعامل تم البداية في 

  المساجين، إليه ينقل كمكان أمريكا استخدام األمريكية االستقالل حرب أوقفت أن بعد

 حوالي إليها نقل حيث أستراليا المكان هذا وكان آخر مكان عن بالبحث بريطانيا فقامت

   .الكتشافها التالية عام الثمانين خالل في سجين ألف 160

 

مساحات أتساع ذلك على شجع ومما ألستراليا األوربي االستيطان ذلك بعد توالى 

 عن والبحث والتجارة والتعدين بالزراعة العمل مثل كثيرة عمل فرص ووجود الغابات

 .وغيرها الصوف وتصنيع الذهب

 
من كل في بجنودها بالمشاركة أستراليا قامت 

 مستعمرة باعتبارها والثانية األولى العالمية الحرب

 بارز بشكل األسترالية القوات وشاركت بريطانية

 العالمية الحرب في الحلفاء حققه الذي النصر في

 الحربين مابين الفترة هذه في البالد وكانت الثانية،

   .االقتصادي والكساد االستقرار عدم من حالة في
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سبع بقيام الدستور إعالن خالل من م1901 عام في أستراليا كومنولث تأسيس تم 

 .فيدرالية واليات

 

 نيو ساوث ويلز

 كوينز الند

 فيكتوريا

 جنوب استراليا
 غرب استراليا

المقاطعة  

 الشمالية

 تزمانيا
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وهييي أقييدم واليييات أسييتراليا وأكثرهييا اكتظاظييا بالسييكان، وعاصييمة هييذه الوالييية هييي مدينيية 

 .سيييدني، أقييدم وأكبيير مييدن أسييتراليا، والتييي تعتبيير مركييزا اقتصيياديا حيويييا وسييياحيا للييبالد
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تقع في شمال شرق أستراليا، وتعد ثاني أكبر واليات أستراليا مساحة، وثالثهيا مين حيي ث  

عاصمته ا بريزبين، وأشه ر مناطقه ا غولد كوست، وكثيراً ما تلقب الوالية . ع دد السك ان

. بوالية أشعة الشمس، ألنها تتمتع بطقس دافئ، وجزء كبير منها يقع في منطقة االسيتواء

 .وتعيييييييييييييييد كوينزالنيييييييييييييييد أسيييييييييييييييرع والييييييييييييييييات أسيييييييييييييييتراليا نميييييييييييييييوا سيييييييييييييييكانيا
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وهيي . عاصمتها مدينة ملبورن، وتعتبر ثاني أصغر الواليات األسترالية مين حييث المسياحة

 3،02ثاني الميدن الكبيرى فيي أسيتراليا مين حييث عيدد السيكان، ويقيدر عيدد سيكانها بنحيو 

وتعيد ملبيورن المركيز اإلداري والتجي اري لواليي ة فكتورييا ، وتتمييز بيالتنوع . مليون نسيمة

 .الثقافي
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تقع في الجزء الجنوبي من البالد ، عاصمتها أديليد، ويبلغ عدد سكانها مليون ونصف 

وتغطي المراعي الجافة جزء كبيرا من . منهم في العاصمة أديليد%  75نسمة، ويعيش 

 . األراضي غرب المرتفعات الشرقية
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هييي جزيييرة أسييترالية، عاصييمة الوالييية هييي مدينيية هوبييارت، و تعييرف تاسييمانيا بطبيعتهييا 

. ميين اراضييي الوالييية إلييى محميييات طبيعييية 37%الجميليية ممييا جعييل حكوميية الوالييية تحييول 

 تشتهر تاسمانيا بمناطقها السياحية، وتتميز هذه الوالية بوجود الجزر الصغيرة الملحقة بها، 
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تعد والية أستراليا الغربية أكبير الوالييات األسيترالية، حييث تحتيل ثليث مسياحة الدولية، كميا 

الواقعية فيي أقصيى ( كيمبرليي)أنها تضم مجموعية رائعية مين المعيالم الطبيعيية مثيل منطقية 

وقد تم بناء هذه المدينية عليى تيراث أهيل اليبالد ، وعاصمتها هي مدينة بيرث. شمال الوالية

 . األصليين
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مليون كيلومتر مربع ، ويعيش أغلب سيكانها  1.35تبلغ مساحة المقاطعة الشمالية حوالي 
ويعييييش فيييي االقلييييم الشيييمالي اغلبيييية سيييكان أسيييتراليا  Darwinفيييي عاصيييمة المقاطعييية 

وتتميييز المقاطعييية الشييمالية بارتفييياع درجييات الحييرارة، حييييث تتييراو  درجيييات . األصييليين

إليى  19درجية مئويية، ودرجيات الحيرارة الصيغرى بيين  40إليى  30الحرارة العظمى بيين 

 .درجة 26
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نسييمة ويتركييز معظييم ( 21.097.100) 2008بلييغ عييدد السييكان فييي أسييتراليا فييي عييام 

سييكانها فييي جنوبهييا وشييرقها حيييث تتميييز هييذه المنيياطق باعتييدال مناخهييا، ويشييكل سييكان 
مييين إجميييالي عيييدد %  1.5نسيييبته ميييا (  (Aboriginesأسيييتراليا األصيييليون األبيييورجنيز 

السييكان، و يقطيين معظمهييم فييي أميياكن نائييية فييي مجتمعييات خاصيية بهييم بعيييدا عيين المييدن 

دولية  200مجموعة عرقية من أكثير مين  100المكتظة بالسكان، وتضم أستراليا أكثر من 

 . مما، يجعلها دولة ذات ثقافات متنوعة

(االبروجينالز ) سكان استراليا االصليون   
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 :وهما وصل اإلسالم إلى قارة استراليا وانتشر فيها عن طريقين 

 

حين استقدمت الحكومية ( م1850)ه  1223أول وصول لإلسالم الى استراليا في عام كان : القوافل رجال . 1

االسترالية اثني عشر جمياالً ومعهيم مائية وعشيرون جميالً، وكيان ذليك الكتشياف مجاهيل الصيحراء االسيترالية، 

جميل فيي  6600وبعد ذلك زاد عدد اإلبل واألبالة من الباكستانيين والهنود والفرس، حتى وصل عدد اإلبل إليى 

 .القرن الماضي

تمسك المسلمون األوائل بتعياليم اإلسيالم وشييدوا وقد 

عددا من المصيليات عبير طيرق القوافيل التيي سيلكوها 

داخل استراليا، كما أقيميت فيي الميدن االسيترالية عيدد 

من المسياجد، وقيد لعيب المسيلمون فيي اسيتراليا دوراً 

 . كبيراً في تنمية البالد

المسييلمون بجانييب قيييامهم بمهميية االكتشيياف وهييءالء 

عمليوا فييي التجييارة أيضياً واشييتهروا باألمانيية وكسييبوا 

ثقة سكان استراليا، حتى بلغ عدد المسلمين في نهاية 

القييرن الثالييث عشيير للهجييرة إلييى خمسيية آالف مسييلم 

وفي بداية القرن الرابع عشر للهجرة إلى سيبعة آالف 

 . مسلم

 مسجد بيت الهدى في سيدني
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بدايية الحيرب العالميية الثانيية، وتوقفيت ثيم عيادت بعيدها، استمرت هجيرة المسيلمين حتيى : المسلمينهجرة . 2

وكانت العناصر المسلمة المهاجرة على درجة عالية من التأهيل المهني، مما أسهم في ارتفياع عيدد المسيلمين، 

عنييدما سييمح لعييدد ميين المسييلمين األتييراك واأللبييان ( م1954)هيي  1374كمييا بييدأت هجييرة جديييدة منييذ سيينة 

 . واليوغوسالف وغيرهم من الشعوب العربية واإلسالمية من جنوب شرق آسيا

يقوم اتحاد المجيالس اإلسيالمية االسيترالية بجهيود كبييرة لخدمية المسيلمين 

باسييتراليا، وميين أهمهييا بنيياء المييدارس لتعليييم ابنيياء المسييلمين، وقييد قييام 

بكلية الفيصيل )الكلية وسميت ( سدني)في مدينة كلية إسالمية االتحاد ببناء 

وسيييميت المدرسييية (ملبيييورن)ومدرسييية إسيييالمية فيييي مدينييية ( االسيييالمية

وهيذا نتيجيية للتبرعييات التيي تقييدمها المملكيية العربييية ( بمدرسية الملييك فهييد)

ويشيار اليى ان . مكيانالسعودية في سبيل خدمة اإلسالم والمسلمين في كيل 

 .الف مسلم 500عدد المسلمين االن اكثر من 

اتحياد المجيالس اإلسيالمية )وللمسلمين في استراليا منظمات نشطة وأهمها 

ويضيم ( سيدني)وله فرع في مدينية ( ملبورن)ومقره في مدينة ( االسترالية

االتحاد ممثالً عن كل والية استرالية، ويصدر االتحاد عدة مجيالت ونشيرات 

واالنجليزيييية تتنييياول شيييءون بالعربيييية والتركيييية واألرديييية واليوغوسيييالفية 

 .مسيييييجداً 100ويوجيييييد فيييييي اسيييييتراليا نحيييييو . المسيييييلمين فيييييي اسيييييتراليا

سيدني -كلية الفيصل    
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-/visa1-http://www.border.gov.au/Trav/Visa
Arabia20finder?Nationality=Saudi% 

http://www.border.gov.au/ 

ون الينن 
أ
تقدم الحكومة االسترالية خدمة الحصول على الفيزا االسترالية السياحية عن طريق اال

تنننيح ل واط ي نننا 
أ
ولنننى التنن  ا

أ
غلننا الننندول م وال  لكنننة العرويننة السنننعودية تعتلنننر مننن الننندول اال

أ
ال

لننندو دولنننة (  A) الحصنننول علنننى خننن ا التدمنننة ال  تننناتن وفلنننع وسنننلا الت صننني  السنننعود  
ون الين  وين الت س . استراليا

أ
وقد تستغرق مدن الحصول على الفيزا من وعد إرسال الطلا اال

غلننا الطللننا  48دقننا ق الننى 
أ
قصننى لنن  ا

أ
سننفط رواونن  للو ننول إلننى . سنناعك دحنند ا

أ
ويوجنند لنن  اال

 .الصفحك التا ك وتقديم الفيزا لل واط ين السعوديين
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 ملبورن
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Sydney Opera House 

االوبرا هاوس تعتبر من أهم معالم سيدني ، وتقع في منطقة السيركل كي الحيوية ، ويحيط باالوبرا هاوس 
 مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات ، و يقام في داخل مبنى األوبرا مجموعة من الفعاليات المتنوعة
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Darling Harbour 

في سيدني وهو مقصد لجميع زوار أستراليا وذلك ألحتوائه منطقة سياحية منطقة الدارلينج هاربور هي أهم 
 على العديد من األماكن الترفيهية والسياحية ، ويقام في هذه المنطقة العديد من الفعاليات المتنوعة كالعروض 

 واأللعاب النارية باإلضافة إلى مجموعة مميزة ومتنوعة من المطاعم و الكافيهات العالميه
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Darling Quarter 

م ، وهو من المنطاق المهمة في 2012يقع الدارلنج كوارتر في منطقة الدارلنج هاربور ، وتم افتتاحه في عام 

سيدني والتي ينصح بزيارتها ، وتحتوي على منطقة لأللعاب المائية لألطفال باإلضافة إلى مجموعة منوعة من 
 المطاعم والكافيهات المميزة
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Sydney Aquarium 

يقع االكوريوم في منطقة الدارلنج هاربور ، ويقع بجانبه مجموعة من األماكن الترفيهية كمدام توسدو وعالم 
   الحياة البريه ، يفضل شراء تذاكر لألماكن الترفيهية الخمسه أو األربعة المجاورة لألكوريوم ، حيث ان السعر 

 يكون أقل بكثير مقارنة بشراء تذاكر لكل مركز ترفيهي وكما هو موضح في الصورة الجانبية
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Wild Life Sydney Zoo 
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Madame Tussauds 
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Sydney Tower & Eye Skywalk 

الوصول إلى برج سيدني من خالل مجمع 
 الويستفيليد في الدور الخامس
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Sydney Harbour Circle Walk (BridgeClimb ) 

تسلق جسر سيدني المعلق من أهم التجارب 

الممتازة ، وباإلمكان الحصول على التذاكر 
 في منطقة السيركل كي
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Sydney Harbour Sightseeing Cruise 

الرحلة بالكروز تنطلق من منطقة الدارلنج هاربور أو منطقة السيركل كي ، وهناك مجموعة منوعة من 

الرحالت سواء من ناحية الوجهات أو األوقات كمشاهده الحيتان او زيارة الجزر المائية او أخذ جولة في 
 المحيط
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Circular Quay 

منطقة السيركل كي تعتبر ثاني أهم منطقة سياحية في سيدني بعد الدارلنج هاربور ، وتحتوي على العديد من 

الفعاليات و تتوفر مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات الراقيه ، ومن هذه المنطقة يمكن الحصول 
 واالنطالق الى العديد من االماكن السياحية كجزيرة وشاطىء مانلي و حديقة الحيوانات وغيرها
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Oz Whale Watching 

مشاهدة الحيتان من التجارب التي ينصح بتجربتها ، وهناك العديد من العروض المقدمة والتني تنطلق سواء 
 من منطقة السيركل كي او الدارلنج هاربور
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Sydney Harbour Boat Tours 

باإلمكان الحصول على هذه الرحلة من 

منطقة السيركل كي او الدارلنج هاربور ، 

وهي تجربة ممتازة جدا ويفضل أخذ 

مالبس احتياطيه الستخدامها بعد االنتهاء 
 من هذه التجربة
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Blue Sky Helicopters 

من الفعاليات المميزة في سيدني ، وهناك مجموعة 

متنوعة من العروض وتختلف باختالف الوجهات 
 والمدة الزمنية ، فعاليه تستحق التجربة
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Blue Mountain 

من األماكن التي يقصدها أغلب السيا  في سيدني ، تمتاز المنطقة 

بمناظرها الطبيعية الخالبه والشالالت الرائعة ، ايضا تتوفر في المنطقة 

مناطيق للشواء و ممارسة المشي داخل الغابه وبين الجبال باإلضافة الى 

الترفليك و القطار المائي ، تبعد عن مركز سيدني حوالي ساعه ونصف 

وباالمكان الحصول على عروض ممتازة من خالل مبيعات المركز السياحي 

في منطقة الدارلنج هاربور ، ايضا يتوفر رحالت جماعية لهذه المنطقة ، 

البلوماونتن من المناطق التي ينصح بزيارتها ، ويجب التنبيه بأن هذه 

 المنطقة دائما تكون بارده لذا يجب اخذ االحتياطات الالزمه
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Jenolan Caves 

فعاليه تستحق التجربه والزياره ، وتمتاز بقربها من منطقة البلوماونتن وباالمكان الحصول على هذه تذاكر لهذه 

 الكهوف مع تذاكر البلوماونتن
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HUNTER VALLEY HOT AIR BALLOON FLIGHT 

فعاليه تستحق التجربة ولكن مايعبيها هو بعدها عن مركز المدينه ، من الممكن الحصول على نفس هذه 

الفعاليه في مناطق أقرب لمركز المدينه وذلك من خالل االستفسار من المركز السياحي في منطقة الدارلنج 

 هاربور
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Royal Botanic Gardens  

من أفضل الحدائق في 

سيدني وتمتاز بموقعها 

المجاور لمنطقة السيركل كي 

، وايضا تمتاز الحديقة 

بتصميمها الجميل و يوجد 
 بها اماكن ممتازة للمشي
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Sydney Hyde Park 

 تقع الهايدبارك في مركز سيدني التجاري ، وهي مشابهه إلى حد ما بحديقه هايدبارك لندن من اختالف المساحه
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TARONGA ZOO SYDNEY 

 حديقة حيوانات جيده نوعا ما وخاصة لألطفال ، يتم الوصول اليها عبر الباخره
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Centennial Park 

من اكبر الحدائق في استراليا وتمتاز بتخطيطها الممتاز ، الحديقة ممتازة جدا لممارسة المشي او ركوب 

الدراجات الهوائية ، مما يعيب الحديقة انها بعيده عن مركز المدينه صعوبه خدمة المواصالت العامة حول هذه 

 الحديقه
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Sydney Olympic Park 

في هذه المنطقة تمت استضافة االلعاب 

األولمبية والتي كانت احد اهم أسباب 

التطور السياحي لمدينة سيدني ،  يتم عمل 

بعض الفعاليات الجيده خالل السنه ، و يجب 

التأكد من جداول الفعاليات ونوعها قبل 

الذهاب الى القرية االولمبية حيث ان بعض 

الفعاليات قد التكون مناسبة للسوا  ، مما 

يعيب المنطقة انها بعيده نوعا ما عن مركز 

 سيدني 
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Bondi Beach 

من أهم و أفضل الشواطىء في سيدني ومقصد ألغلب السوا  ، يمتاز بمساحته الكبيره و الخدمات الترفيهية 

المتوفره و المحيطه به باالضافة الى العديد من المطاعم و الكافيهات ، من المطاعم المميزة في هذه المنطقة 

 مطعم بونداي بيتزا المطل على الشاطىء
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Manly Beach 

من الشواطىء المميزة في سيدني ، ويتم الوصول إليها من 

خالل العبارة والتي يمكن الحصول على تذاكراها في منطقة 

السيركل كي ، يحتوي الشاطىء على العديد من المطاعم 

 والكافيهات باالضافة الى االسواق الخارجية والبازارات
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Westfield Sydney 

من اكبر وأفضل المجمعات التجارية في سيدني ، ويحتوي على مجموعة من المحالت التجارية سواء الراقية أو 

المتوسطه ، ويمتاز بموقعها في قلب سيدني ، ومنطقة المطاعم التي في هذا المركز ممتازة ومنوعة ، ويعتبر 

يوم الخميس هو يوم التسوق في سيدني ، حيث ان المجمعات والمراكز التجارية تغلق حوالي الساعه التساعه 
 والنصف
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Queen Victoria Building (QVB) 

من أرقى المجمعات في 

سيدني ، وسابقا كان 

قصر الملكة فيكتوريا ، 

ويوجد في المجمع 

مجموعة من المطاعم 

والكافيهات الراقية ، 

ويمتاز بوقوعه في 

شارع جورج ستريت 
 الحيوي
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Westfield Bondi Mall 

من أكبر المراكز التجارية في سيدني ، ويقع بالقرب من شاطىء بونداي ، يوجد في المركز مجموعة من 

 المطاعم الممتازه
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Harbourside Shopping Centre 

مركز تجاري متوسط الحجم والمستوى ، يمتاز بموقعه في وسط منطقة الدارلنج هاربور ، ويوجد في الدور 
 الثاني للمركز بعض األماكن الترفيهية كلعبة الليزر و البولينج والبلياردو
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George Street 

 يعتبر أهم شارع حيوي في سيدني الحتوائه على العديد من المطاعم  والكافيهات المميزة ودور األزياء العالمية 
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Darling Harbour Restaurants 

تحتوي منطقة الدارلنج هاربور العديد من المطاعم المتنوعة سواء 

البحرية او الهندية او االيطاليه التي تقع على جانبي الهاربور ، 

 وتمتاز بإطاللتها المباشرة على الهاربور
Kazbahيوجد مطعم مغربي اسمه  ، الينصح بتجربته   
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Circular Quay Restaurants 

العديد من المطاعم المتنوعة كااليطالية والبحريه واالسترالية المتوفره في هذه المنطقة ، وتمتاز هذه المطاعم 
 بإطاللتها المميزة
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Westfield Mall Food Court 

في داخل مجمع الويستفيلد يتوفر العديد من المطاعم في الطابق الخامس والسادس ، وتمتاز هذه المطاعم 

بتنوعها كالمطاعم المكسيكية واالمريكية والعربية وااليطاليه والهنديه ، بعض هذه المطاعم تفتح إلى الساعه 
 التاسعه مساءا
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Zaaffran Restaurant, Darling Harbour 

مطعم زعفران الهندي الواقع في منطقة الدارلنج هاربور يعتبر من افضل المطاعم في سيدني وذلك لجودته و 

.إطاللتها المميزتان ، ويفضل عمل حجز مسبق خاصة في ايام نهاية االسبوع  
0292118900رقم الحجز هو   او باالمكان الحجز اون الين عن طريق الرابط التالي 

http://www.zaaffran.com/contact-us-parking/ 
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Al Aseel Lebanese Restaurant 

مطعم األصيل اللبناني من أفضل المطاعم اللبنانية في 

سيدني ، يوجد لديه العديد من الفروع ، تم مءخرا إغالق 

الفرع الواقع في السيتي سنتر واستبداله بفرع آخر من 
Newtownمنطقة  ، في حالة الرغبة بتجربته يفضل  

الوصول إليه من خالل التاكسي حيث أن الباصات قد 

 تكون صعبه للسائح ، وعنوان المطعم هو
189 Missenden Rd 

Newtown 2042 
02 9550 3194 
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Braza brazilian restaurant 

يقع مطعم برازا في منطقة الدارلنج كوارتر ، 

 ويقدم في بعض األيام البوفيه المفتو  لزواره
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Max Brenner Chocolate Bar 

شوكلت بانر ماكس برنر من 

الكافيهات المميزة في سيدني 

واستراليا ، ويوجد في سيدني 

مجموعة من الفروع ، وهناك 

فرعان يقعان في السيتي سنتر 

، احدهما في مجمع ويستفيلد 

السيتي في الدور السادس و 

 اآلخر في شارع جورج ستريت
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San Churro Café 

كافيه سانشيرو من الكافيهات الممتازة في سيدني ، ويوجد لديه فرعان رئيسيان ، احدهما في داخل مركز 

 الدارلنج هاربور التجاري واآلخر في شاطىء بونداي
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Guylian Café 

يمتاز بموقعه المطل على منطقة الدارلنج 

كوراتر التي يوجد بها منطقة االلعاب المائية 

 الخاصه باألطفال
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لضط الف ادق ل  سيدن 
أ
 ا

Park Hyatt Sydney 

Pullman Quay Grand Sydney Harbour Marriott Sheraton on the Park Shangri-La 
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لضط الف ادق ل  سيدن 
أ
 ا

InterContinental Sydney 

Four Seasons Hotel Sydney Meriton Campbell Sir Stamford Meriton World Tower 
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 إحداثيات أهم المعالم السياحية في مدينة سيدني

 االحداثيات
 المنطقة  وصف المكان اسم المكان اسم المكان باالنجليزي

South East 

-33.873256 151.20086 Darling Harbour دارلنج هاربور 

 سياحي ترفيهي

السيتي 

 سنتر

-33.875402 151.2029 Darling Quarter دارلنج كوارتر 

-33.869918 151.20199 Sydney Aquarium سيدني اكوريوم 

-33.869918 151.20199 WILD LIFE SYDNEY ZOO عالم الحياة البرية 

-33.869918 151.20199 Madame Tussauds مدام توستودز 

-33.870477 151.20873 Sydney Tower Eye and SKYWALK برج سيدني 

-33.870996 151.20692 George Street جورج ستريت 

-33.861117 151.21087 Circular Quay منطقة سيركولر كي 

-33.857379 151.21531 Sydney Opera House األوبرا هاوس 

    SYDNEY HARBOUR SIGHTSEEING CRUISE جوله مائية في هاربور سيدني 

-33.852435 151.21087 Sydney Harbour Circle Walk (BridgeClimb ) جسر سيدني المعلق 

    Oz Whale Watching جوله بحريه لمشاهده الحيتان 

    Sydney Harbour Boat Tours جوله في البوت 

    Blue Sky Helicopters جوله في الهليكوبتر 

-33.867999 151.21492 Royal Botanic Gardens  الحديقة الملكيه 
 حدائق

-33.872991 151.21102 Sydney Hyde Park هايد بارك 

-33.869918 151.20199 Westfield Sydney مجمع ويستفيليد السيتي سنتر 

 مجمعات
-33.871833 151.20671 Queen Victoria Building (QVB) مجمع الملكه فيكتوريا 

-33.872081 151.19911 Harbourside Shopping Centre مركز هاربور 

-33.870996 151.20692 George Street جورج ستريت 

-33.873256 151.20086 Darling Harbour Restaurants منطقة مطاعم دارلنج 

 مطاعم وكافيهات

-33.861117 151.21087 Circular Quay Restaurants  مجموعة المطاعم في منطقة سيركل كي 

-33.870477 151.20873 Westfield Sydney Restaurants الفوت كورت في مجمع ويستفيليد 

-33.872075 151.19921 Zaaffran Restaurant, Darling Harbour مطعم زعفران الهندي 

-33.892875 151.18305 Al Aseel Lebanese Restaurant مطعم األصيل اللبناني 

-33.874909 151.20282 Braza brazilian restaurant مطعم برازا البرازيلي 

-33.864935 151.20766 Max Brenner Chocolate Bar شوكلت بار كافيه 

-33.872081 151.19911 San Churro Café سانشيرو كافيه 

-33.874909 151.20282 Guylian Café جوليان كافيه 
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 إحداثيات أهم المعالم السياحية في مدينة سيدني

 اسم المكان باالنجليزي االحداثيات

 
 المنطقة  اسم المكان

South East 

-33.89169 151.27613 Bondi Beach بونداي بيتش 

 خارج السيتي سنتر

-33.891311 151.25125 Westfield bondi Mall مجمع بونداي 

-33.731718 150.31235 Blue Mountain جبال بلوماونتن 

-33.846287 151.06986 Sydney Olympic Park حديقة االلعاب االولمبية 

-33.843124 151.24216 Taronga Zoo حديقة الحيوانات تورنجو 

-33.900429 151.23562 Centennial Park حديقة سنتيلاير بارك 

-33.818572 150.02279 Jenolan Caves كهوف جينوالن 

-33.791728 151.28768 Manly Beach مانلي بيتش 

    HUNTER VALLEY HOT AIR BALLOON FLIGHT هنتر فالي 

-33.918044 151.03705 Bankstown  

 المناطق االسالميه
-33.809894 151.00523 Parramatta  

-33.906087 151.05673 Greenacre  

-33.923218 151.07857 Lakemba  

-33.855701 151.20923 Park Hyatt Sydney بارك حياة سيدني 

 الفنادق

جميع هذه الفنادق تقع في السيتي سنتر )  

 (لمدينة سيدني

-33.86095 151.21276 Pullman Quay Grand Sydney Harbour بولمان كي جراند سيدني هاربور 

-33.862867 151.20923 Sydney Harbour Marriott سيدني هاربور ماريوت 

-33.871708 151.20966 Sheraton on the Park شيراتون 

-33.861202 151.2064 Shangri-La Hotel Sydney شانجريال 

-33.862939 151.21151 InterContinental Sydney  انتركونتينينتال 

-33.861735 151.20745 Four Seasons Hotel Sydney فور سيزون 

-33.87897 151.20583 Meriton Serviced Apartments Campbell Street  ميرتون 

-33.876523 151.20682 Meriton Serviced Apartments World Tower  ميرتون 

-33.862247 151.21256 Sir Stamford Circular Quay سير ستامفورد سيركل كي 
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  باإلمكييان الحصييول علييى جميييع تييذاكر وعييروض األميياكن السييياحية ميين خييالل المكتييب

 .السياحي المتواجد في منطقة الدارلنج هاربور

 
 فيمييا يتعلييق باألميياكن السييياحية التالييية(Sydney Aquarium , Wild Life 

Sydney Zoo , Madame Tussauds , Sydney Tower Eye   ) الممكن من

الحصييول علييى جميييع تييذاكر هييذه األميياكن بأسييعار مخفضيية جييدا فييي حاليية شييراء تييذكرة  
Sydney Attraction Combo Passes ) .) 

 

 أفضييل أميياكن السييكن فييي سيييدني هييي الفنييادق القريبيية ميين منطقيية الييدارلنج هيياربور و
 .السيركل كي

 
 للتواصل في  حاالت الطوارىء

 الجهة الرقم مالحظه

 Guilfoyle Street Yarralumla ACT 2600 38عنوان السفارة هو

Canberra, Australia 
 السفارة السعودية في كانبرا 0061262507000

 الشرطة و المطافي واالسعاف 000 هذا الرقم موحد في جميع أنحاء استراليا

 مالحظا  م  ة 69



Gold Coast 
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Surfers Paradise 

وهي القلب النابض للجولد كوست ، وتطل مباشرة على 

افضل الشواطىء العالمية ، وتعتبر هذه المنطقة هي 

االشهر في الجولد كوست وتحتوي على العديد من الفنادق 

والمطاعم و المقاهي العالمية ، وتتميز هذه المنطقة بانها 

 غالبا ماتكون مفتوحة حتى ساعات متاخرة من الليل
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Wax Museum 

وتستطيع . وهو متحف مشابه جدا للمتحف الشهير مدام توسو في لندن ولكن حجمه اصغر من مدام توسو 

.مشاهدة تماثيل شمعية للعديد من الشخصيات العالمية الشهيرة من فنانين ورءساء دول  
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Believe it or not 

وهو عبارة عن متحف صغير في وسط منطقة السيرفيرس بارادايس ويتضمن المتحف العديد من األشياء الغير 

. قابلة للتصديق كتمثال ألطول رجل بالعالم وكذلك لطرق تعذيب الصينيين قديما وغيرها من الغرائب  
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Infinity  

 لعبة جميلة وهي عبارة عن لعبة متاهة وتقع أسفل أبراج الشيفرون
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AquaDuck 

دقيقة في اهم شوارع جولد كوست باالضافة الى جولة في  45عبارة عن سيارة برمائية وتقوم بجولة لمدة 

 البحر ، ويفضل عمل حجز قبلها بفترة ، وعنوان المكتب هو
7A Orchid Ave, Surfers Paradise 
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Beachfront Markets 

سوق شعبي يفتح يوم األربعاء في المساء فقط وهو على البحر وقريب من منطقة السيرفس بارادايز ، أغلب 

 هذه البازارات التقبل الدفع بالبطاقة ، لذا يفضل تجهيز بعض المبالغ النقديه
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SkyPoint Climb 

عبارة عن تسلق لبرج الكيو ون ، وهو أعلى نقطة للتسلق على سطح مبنى في استراليا ، يتيح المكان الحصول 
درجه للمناطق المحيطة للبرج 360على رءية بانوراميه   
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Sew World 

منتجع بحري رائع ، ويقع بالقرب من المحيط ، ويضم هذا المنتجع العديد من االنشطة والعروض الرائعه 

كعروض الدالفين وعروض القراصنة والفقمات ، كما يوجد قطار معلق الخذ جولة على المنتجع ، باالضافة الى 

.  امكانية اخذ جولة على مدينة جولد كوست باستخدام الهليكوتبر لمدة ربع ساعه ، وينصح جدا بهذه الجولة

.مساءا 5الى   10يفتح المنتجع من الساعه   
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Dream World 

هي مدينة ترفيهيه عائليه و 

شامله ، تحتوي على قسم 

اللعاب االطفال و قسم 

لاللعاب الخطره و عرض 

باالضافه الى محميه ، للنمور

.طبيعيه للطيور والحيوانات  

من األماكن الجميلة في 
 الجولد كوست
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Movie World 

 .هوليوود في استراليا: يطلقون عليها

وتحتوي عروض للشخصياب الكرتونيه المشهوره 
 ( ,Bugs Bunny, Scooby Doo) مثل 

وعروض للشخصيات السينمائيه المشهوره مثل 

الى االلعاب الممتعه والخطيره ، مان باالضافه بات 
 يوجد عرض للسيارات ينصح جدا بحضوره
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Outback Australian Spectacula 

ويوفر هذا المكان فرصة التعرف على الحياة االسترالية وكيفية استخدام الحيوانات البرية التي كان الريفيون 

االستراليون يستخدومنها في حياتهم البدائية ، وكل هذا مع تاثيرات صوتية وضوئية وباسلوب رائع ومشوق ، 

مدة العرض ساعه ونصف ، يبدأ الساعه السادسة والنصف وينتهي الساعه الثامنة ليال ، يقتر  سءال الفندق 

عن افضل المكاتب السياحية التي توفر هذه الرحله مع الحرص على ان تكون شاملة للمواصالت ، باالضافة الى 
فقط ، وتعتبر هذه الوجهه من أهم و أفضل تحديد ان يكون وجبة الطعام حالل او ان تكون خضروات امكانية  

.األماكن في مدينة جولد كوست  
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World Tropical Fruit, Springbrook and Natural Arch 

في الجولد كوست والتي يمكن الحصول على تذاكرها عن طريق المكتب الوجهات المميزة هذه األماكن من 
 هذه الرحلة مدة يوم كامل، وتستغرق (   hinterlandtours)السياحي 
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 Byron Bay 

رحلة لمدة يوم كامل عن طريق المكتب السياحي 
(hinterlandtours ) وتشمل التالي ،: 

 .زيارة منطقة بايرون باي الريفية

 .زيارة البيت الزجاجي

 .زيارة القلعة
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Hot Air Balloon Gold Coast 84 



Paradise Country 

مكان يحتوي على عروض لتربية المواشي وجز الصوف، 

باإلضافة إلى عروض للخيل وتحتوي على فقرات مسليه 

.ومرحه خصوصا لالطفال  

من األماكن الجميلة في الجولد كوست وتقدم تجربة جميلة 
 لإلطالع على الحياة الريفية لالستراليين
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Broadbeach gold coast 

من أهم الشواطىء في الجولد كوست ويعتبر من الشواطىء الهادئه وماقد يعبيه هو بعده عن المناطق الترفيهية 
 والسياحية المحببة للسوا 
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Pacific Fair Mall 

يعتبر اكبر مجمع بالجولدكوست واألجمل إلطاللته الجميله و كبر حجمه   
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Marina Mirage Mall 

مجمع بالقرب من فندق فرزاشي ويوجد به مجموعة ممتازة من المطاعم ويقع على اطاللة رائعة ، والمجمع 

مساءا ، ومن الممكن الذهاب اليه من منتجع عالم البحار مشيا، ويوجد مطعم هندي  6الى  10يفتح من الساعه 

و من  2.30الى  11.30ويفتح من الساعه  123اسمه راج باالس حالل ويقع في الدور االول ورقم المحل 

.10الى  5الساعه   
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Harbour Town Gold Coast 

  Outletعبارة عن مجمع 
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Austrlian Fair Mall 

 من المجمعات المتوسطة في الجولد كوست ، ومايميزه قربه من منطقة السيرفس بارادايز
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لضط الف ادق ل  جولد دوست
أ
 ا

Q1 Resort & Spa 

Marriott Marriott QT Gold Coast Hilton Residences Peppers Soul 

Hilton Surfers Paradise 
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لضط الف ادق ل  جولد دوست
أ
 ا

The Towers Of Chevron Renaissance 
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 إحداثيات أهم المعالم السياحية في مدينة جولد كوست

 االحداثيات
 وصف المكان اسم المكان اسم المكان باالنجليزي

South East 

-28.001773 153.431519 Surfers Paradise  منطقة السيرفيس باراديس 

 سياحي ترفيهي

-27.998008 153.426851 Wax Museum  متحف الشمع 

-28.001881 153.430101 Believe it or not  متحف صدق او ال تصدق 

-27.99914 153.428017 Infinity   لعبة الالنهاية 

-28.002504 153.431423 Beachfront Markets  السوق الشعبي 

-28.002132 153.427835 AquaDuck  البطة المائية 

-27.957605 153.425331 Sew World منتجع عالم البحار 

-27.912344 153.316322 Outback Australian Spectacula  المناطق االسترالية النائية المدهشة 

-27.863841 153.315293 Dream World عالم االحالم 

-27.906712 153.312685 Movie World  عالم االفالم 

-28.006463 153.429646 SkyPoint Climb تسلق مبنى الكيو ون 

-28.284078 153.523072 World Tropical Fruit حديقة الفواكة االستوائية 

-28.195886 153.268173 Springbrook  جبل سبرنج بروك 

-28.229578 153.24189 Natural Arch Gold Coast  الناشورال ارش 

-28.591536 153.458973  Byron Bay منطقة بايرون باي الريفية 

-28.591536 153.458973 Crystal Castle زيارة البيت الزجاجي 

-27.999503 153.427594 Hot Air Balloon Gold Coast   

-27.912705 153.304669 Paradise Country رحلة الريف االسترالي 

-28.0294 153.435533 Broadbeach gold coast براود بيتش 

-27.969167 153.415557 Austrlian Fair Mall مجمع استراليا فير 

-27.93158 153.387673 Harbour Town Gold Coast  مجمع هاربر تاون 

 مجمع مارينا ميراج  Marina Mirage Mall 153.426868 27.96804- مجمعات

-28.006401 153.429701 Q1 Resort & Spa منتجع كيو ون 

-27.999502 153.427516 The Towers Of Chevron Renaissance ابراج شيفرون السكنيه 

 فنادق

-27.991341 153.427833 Surfers Paradise Marriott Resort & Spa منتجع ماريوت سيرفرس بارادايز 

-28.001284 153.428963 Hilton Surfers Paradise فندق هيلتون سيرفرس بارادايز 

-27.99465 153.428756 QT Gold Coast كيو تي جولد كوست 

-28.001206 153.428894 Hilton Surfers Paradise Residences هيلتون سيرفرس بارادايز 

-28.000981 153.430496 Peppers Soul Surfers Paradise بيبيرز سول سيرفرس بارادايز 
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 أفضل أماكن السكن فيي الجوليد كوسيت هيي الفنيادق المتواجيده فيي منطقية السييرفس

بارادايز ، و من واقع تجربية شخصيية فيإن أفضيل األمياكن للسيكن هيي فنيادق وشيقق 

الشيييفرون وذلييك لعييدة أسييباب ميين أهمييا الموقييع االسييتراتيجي للفنييدق و تييوفر مركييز 

تجييياري أسيييفل األبيييراج اليييذي يشيييمل عليييى العدييييد مييين الخيييدمات والمرافيييق المهمييية 

كالسييوبرماركت والمطيياعم والكافيهييات العديييده و المنوعييه والتييي هييي مقصييد ألغلييب 

السائحين، باإلضافة إلى القيرب مين العدييد مين األمياكن السيياحية والترفيهيية ، أيضيا 

مايميز هذا الفندق هو وجود مركيز سيياحي يقيدم خيدمات ممتيازه فيي الليوبي الخياص 

و يمتاز فندق و شقق الشييفرون بكبير حجيم . بالفندق ويقدم جميع الخدمات للسائحين

الشييقق و تييوفر مركييز صييحي و مسييبح داخلييي وخييارجي لالطفييال ومنطقيية مخصصييه 

مما يءخذ على هذا فندق وشقق شيفرون هو عيدم وجيود مطعيم يتبيع . أللعاب األطفال

للفندق وبالتالي فإن جميع الحجوزات تكيون وجبية اإلفطيار غيير مشيموله ، أيضياً فيي 

. بعض الحاالت قد تكون مستوى نظافة الغرف ليس بالجيده مقارنية بالفنيادق األخيرى

يقتر  في حالة أنه ليس من الضروري أو المهم السكن في موقيع اسيتراتيجي أن ييتم 

البحث عن فنادق أخرى محيطه قد توفر مستوى نظافية أفضيل و وجيود مطعيم خياص 

 .تابع للفندق
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Melbourne 
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Central Area 

تعتبر المنطقة الحيوية والمركزية للمدينة ، ومن خاللها يمكن الوصول إلى العديد من األماكن السياحية ، كما 

 تتوفر في هذه المنطقة مجموعة من مراكز بيع وترتيب الرحالت االسياحية التي تقدم جميع مايحتاجه السائح 
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Melbourne Central Center 

من أكبر المجمعات وأفضلها في مدينة ملبورن ، ويمتاز بموقعه الحيوي في وسط مدينة ملبورن ، ويوجد 

 بداخل المجمع محطة القطارات الرئيسية للمدينة
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Collins Street  &  Bourke Street  

تعتبرمن أهم الشوارع الحيويه في مدينة ملبورن ويوجد هناك بعض المجمعات و االسواق الصغيرة على امتداد 

 هذه الشوارع ، كما تتوفر العديد من المطاعم والكافيهات
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Flinders Street 

يعتبر من أهم الشوارع في مدينة ملبورن ويمتاز الشارع بحيويته وموقعه باإلضافة إلى وجود مجموعة من 

 المطاعم المنوعة و العروض المختلفة طوال أيام األسبوع
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Best Attractions Trips 
• Federation Square  
• St Paul's Cathedral  
• Melbourne Town Hall  
• Law Courts & Flagstaff Gardens  
• Queen Victoria Market  
• Royal Exhibition Buildings  
• Chinatown, Parliament House and Princess Theatre  
• St Patrick's Cathedral  
• Visit Fitzroy Gardens and see Captain Cook's Cottage (opportunity to inspect)  
• Melbourne Cricket Ground  
• Melbourne Park - National Tennis Centre  
• Flinders Street Station  
• Arts and Cultural Centre  
• Gracious tree lined St Kilda Road  
• Albert Park Lake - Grand Prix site  
• Docklands - Australia's largest, premium waterfront construction development  
• Bolte Bridge - spectacular city overview  
• Etihad Stadium at Docklands  
• Revitalised South Melbourne  
• Ornate Victorian terraced homes  
• Views of historic Williamstown  
• Visit the Royal Botanic Gardens - perhaps enjoy a Devonshire Tea or walk by the lake  
• The Shrine of Remembrance 

 
• RIVER CRUISE 
• Enjoy a scenic cruise on the Yarra River  
• Experience our early settlement days with views of the barque  
• Spectacular views of the city skyline  
• See the West Gate Bridge 

السياحية، باالضافة الى جولة بالكروز البحري ، تبدأ (   Grayline)جولة الهم معالم المدنية عن طريق شركة 

او  7.15، و نقطة التجمع هي عند فندق النوفوتيل الساعه  12.30الى الساعه  8.30هذه الرحلة الساعه 
 Federation Square East, corner of Flinders and Russell)عند نقطة التجمع الرئيسية وهي 

Streets   ) صباحا  7.55الساعه 
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Yarra River  

نهر يارا يمتاز بموقعه االستراتيجي في مدينة ملبورن ، وهو نهر يمتد إلى مسافة طويله ويتمركز حول هذا 

النهر مجموعة منوعة من المطاعم المنوعة كااليطاليه و الهندية واالستراليه ، أيضا باإلمكان الحصول على 

 العديد من الفعاليات في هذا النهر كالحصول على رحلة بحريه
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Cruise Trip 105 



Eureka Tower 

ناطحة سحاب يوريكا تعتبر المبنى السكني األطول في النصف الجنوبي من المدينة وبإمكانك الدخول إلى 

صندوق زجاجي معلق في الطباق الثامن والثمانين مما يمنحك رءية كاملة للمشهد السفلي من على ارتفاع 

متر  والحصول على منظر بانورامي لمدينة ملبورن 300  
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Sydney Road 

عبارة عن شارع يوجد به العديد من المطاعم العربية ، ومستوى الشارع بسيط وهو شبيه لشارع اجور رود في بريطانيا الى حدا ما ، 

 19، والذهاب الى هذا الشارع باستخدام الترام من السيتي سنتر ، ورقم الترام هو ( مطعم الشرق االوسط ) ويوجد به مطعم لبناني ممتاز 

 كما يوجد هناك مجموعة من المساجد في هذا الشارع ومنها .  30او  31رقم   STOPوالمطعم بجانب 

.1Islamic Centre of Australia,660 Sydney Road, Brunswick 

.2Coburg ISNA Mosque , 995 Sydney Road, Coburg North 
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Crown Plaza Mall 

يعتبر من المجمعات المقصوده من قبل السوا  وهو مجمع صغير في اسفل فندق الكراون بالزا ، وتمتاز 

المنطقة المحيطة بالمجمع بالحيوية وإقامة العروض المختلفة ، كما توجد بالقرب من هذه المنطقة العديد من 

 المطاعم والكافيهات
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Philip Island 

توجد في جزيرة فيليب مجموعة من العروض وأهمها عروض البطريق التي تخرج من مياه البحر في وقت 

لتعود الى البحر مجددا عند شروق الشمس ويمكن مشاهدة هذا ( عند غروب الشمس)معين من المساء 

  .االستعراض الشيق من منصة خشبية قريبة جدا من الشاطئ 

كلم جنوب شرق مدينة ملبورن، وباإلمكان الحصول على تذاكر هذه الرحلة من  140تقع الجزيرة على بعد 
ساعه ،  11-9ومدة الرحلة تقريبا ، صباحا  11السياحي والرحلة تبدأ من الساعه (   (  Viatorخالل مكتب

  ويفضل أخذ مالبس دافئة لبرودة الطقس في الجزيرة أغلب أيام السنه
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The Puffing Billy 

من أهم الزيارات المهمة التي يمكن ان يقوم بها السائح   Belgrave يعتبر القطار البخاري في منطقة بلغريف 

الى  8.20السياحية ، والرحلة تبدأ الساعه (   grayline)وباإلمكان الحصول على هذا الرحلة من خالل شركة 

 او عند نقطة التجمع الرئيسية وهي  7.15، و نقطة التجمع هي عند فندق النوفوتيل الساعه  5.30الساعه 
 Federation Square East, corner of Flinders and Russell Streets  ) ) 
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Mount Buller 

ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن ،  3و الذي يبعد حوالي   Mountain Bullerيمكن الذهاب إلى جبل 

 وهو من أهم المنتجعات االسترالية لممارسة رياضة التزلج،  الوتتمتع برءية الجليد هناك 
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Great Ocean Road 

طريق المحيط العظيم في ملبورن هي من التجارب المميزة ويعتبر  هذا الطريق من الطرق الساحلية األكثر 

 .كم على طول الساحل الجنوبي من والية فيكتوريا 550و يمتد طريق المحيط العظيم ، جماال في العالم 
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A Maze N Things Holiday Park 

البيت المدهش يعتبر من اجمل الزيارات التي يمكن للعائالت القيام بها خالل سفرها الى ملبورن ، ففي هذا  

البيت تجد كل ما هو مبهر وغريب ويرتكز في غرابته على الخدع البصرية والتقنية التي توحي بأنك مغمور 

بالمياه وسوف تغرق في حين انك جاف ولم تمسك المياه باالضافة الى غرف تنتشر فيها المرايا تءدي الى 

ضياعك فيها ويتحتم عليك الخروج منها، واذا شئت ان ترى نفسك اطول مما انت عليك او اقصر فليس امامك 

  .اال هذا البيت المدهش الذي يستطيع ان يحقق امنياتك
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Sovereign Hill City 

عباره عن مدينة مبانيها وسكانها تشبه الحياه في عصر الكاوبوي وهي مدينة تشتهر بالذهب ويقام في هذه 

المدينه مجموعة من العروض ومن أهمها المعركة العسكرية الخيالية ، وهناك تجربه الستخراج الذهب وفي 

 حالة ايجاده تتمكن من االحتفاظ به
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Best Hotels in Melbourne 

Crowne Plaza Melbourne 

Grand Hyatt Melbourne Intercontinental Shangri-La Marriott 

Stamford Plaza 

The Westin Melbourne 

Sheraton 

Sofitel 
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 إحداثيات أهم المعالم السياحية في مدينة ملبورن

 االحداثيات
 وصف المكان اسم المكان اسم المكان باالنجليزي

South East 

-37.810534 144.962867 Central Area منطقة السنترال 

 سياحي ترفيهي

-37.810534 144.962867 Collins Street  &  Bourke Street   شارع كولينز  و شارع بورك 

-37.823088 144.95315 Best Attractions Trips  جولة الهم معالم المدنية 

-37.823088 144.95315 Cruise Trip  جولة بالكروز البحري 

-37.823088 144.95315 Yarra River   نهر يارا 

-37.818716 144.967276 Flinders Street شارع فليندير 

-37.810616 144.968931 China Town القريه الصينه 

-37.822846 144.955113 Crown Plaza Mall  مجمع كراون بالزا 

-37.821668 144.96447 Eureka Tower  برج ايوريكا 

-37.751523 144.964654 Sydney Road  سيدني روود 

-38.487131 145.198977 Philip Island  جزيرة فيليب السياحية 

-38.490258 145.259879 A Maze N Things Holiday Park البيت المدهش 

-37.907831 145.356666 The Puffing Billy القطار البخاري 

-37.186874 146.359177 Mount Buller جبل الثلج 

-38.631503 143.897544 Great Ocean Road الطريق الساحلي العظيم 

-37.575105 143.866281 Sovereign Hill City مدينة سوفيرجن هيل 

-37.810534 144.962867 Melbourne Central Center مجمع ملبرون سنترال 
 مجمعات

-37.810534 144.962867 Collins Street  &  Bourke Street   شارع كولينز  و شارع بورك 

-37.814935 144.969724 Grand Hyatt Melbourne جراند حياة 

 فنادق

-37.818657 144.958086 Intercontinental Melbourne انتركونتينيتال 

-37.814144 144.972933 Sofitel Melbourne On Collins  سوفيتيل 

-37.81363 144.970135 Stamford Plaza Melbourne ستامفورد 

-37.815493 144.967196 The Westin Melbourne ذا ويستين 

-37.812939 144.972699 Sheraton Melbourne Hotel شيراتون 

-37.810034 144.96921 Melbourne Marriott Hotel ماريوت 

-37.82288 144.955102 Crowne Plaza Melbourne كراون بالزا 

119 



 

 


