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زُ ر، وتتمَيَّ

ُ
ز
ُ
ن من مجموعٍة من الج َول قاّرة أوقيانوسيا، تتكوَّ

ُ
نيوزلندا عبارة عن دولٍة من د

يا  ي بولنَيز
ز
َ دولٍة ف ت نيوزيلندا أكير َ

يرر
ُ
ة دولٍة أخرى، واعت

ّ
ية مع أي ِّ ها الير

َ
ها ال تتشارك حدود

َّ
بأن

دة إىل المناط حر
َّ
تها بريطانيا الُعظىم أو المملكة الُمت م، 1840قر التابرعةر لها عام عندما ضمَّ

ّ عام  ي
م الذات 

ْ
ك
ُ
ُع بالح

َّ
تمت

َ
 ت
ً
ت ُمستعَمرة

َ
ها 1856ثم أصبح ت عىل استقاللر

َ
صل

َ
ها ح

ّ
م، كما أن

ّ عام  ي
 عىل إدارةر 1947م، وبحلول عام 1907الجزت 

ً
، وقادرة

ً
 تماما

ً
ة
َّ
ل م أصبحت ُمستقر

ها  ، والخارجّيةر بنفسر ها الداخلّيةر  ،جميِع أموِرها وسياساتر

 

ي من المحيط   ي الغرتر ي الجانب الجنوتر
ز
تقع نيوزيلندا ف

الهادئ، وتتكون من جزيرتَيز رئيسيتَيز هما الجزيرة 

الشمالية والجزيرة الجنوبية، باإلضافة إىل عدد كبَي 

 لموقع 
ً
. ونظرا

ً
من الجزر األخرى األصغر مساحة

ي 
، كانت واحدة من آخر الدول الت  ي

نيوزيلندا النات 

نيوزيلندا ، ويرجع تاريخها إىل قطنها اإلنسان كانت 

م عندما وصلت قبائل الماوري إليها من 1000عام 

يا. وعىل الرغم من أن الهولندي  شت  أنحاء بولينَيز

م، إال أن 1642"أبل تازمان" رأى الجزيرة عام 

ي "جيمس كوك" كان هو من 
يطاتز المستكشف الير

م ورسم خريطة ألغلب أنحائها. 1769أبحر إليها عام 

ذلك، تأسست نيوزيلندا كمستعمرة بريطانية وبعد 

م ثم أصبحت دولة ذاتية الحكم عام 1840عام 

م عىل لقب 1907م. حصلت نيوزيلندا عام 1852

اطورية  "مستعمرة مستقلة" من مستعمرات اإلمير

يطانية، ولم تحصل عىل استقاللها التام كدولة إال  الير
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ي عام 
ز
عرف سكان نيوزيلندا م، لتصبح دولة مستقلة تابعة للكومن1947ف

ُ
. ي ي

يطاتز ولث الير

 بلقب "الكيويز"، ويتبع أغلبهم الديانة المسيحية )بنسبة 
ً
ي %55شعبيا

( بمذاهبها الروماتز

ي وغَي ذلك من المذاهب. وباعتبار 
ي والمعمداتز

ي والمشيخز الكاثوليكي واإلنجيىلي والمنهاجر

 هنا، إال أ
ً
ية هي اللغة الرسمية واألكير شيوعا ن لغة الماوري لها حضور كبَي، إذ أن اإلنكلَيز

ي البالد ويتحدث بها السكان المتحدرون من قبائل الماوري، 
ز
 اللغة الرسمية الثانية ف

ّ
تعد

ي  %15والذين يمثلون 
ي نيوزيلندا بَيز شبه استوات 

ز
من إجماىلي السكان. يتباين المناخ ف

تيب.   ومعتدل من مناطق الشمال إىل الجنوب عىل الي 

اليا علم نيوزلندا ا لذي يجعل من علم بريطانيا جزء منه كاسي 

 . ي
يطاتز  وبعض الدول التابعة للتاج الير

 

 
ً
 حكومة

ُّ
َعد

ُ
، وهي ت ستوريُّ

ُ
ٌّ د ي نيوزيلندا فهو َملكي

ز
مر ف

ْ
ك
ُ
نظاُم الح

لمانّية كلَّ ثالث  جَرى فيها االنتخابات الير
ُ
 برلمانّية ت

ً
ديمقراطّية

 أقىص، 
ٍّ
، أّما سنوات كحد

ُ
 بأكملها الملك

َ
ُس الدولة

َّ
أ ي 
َ
وي

ُسها رئيُس الوزراءر 
َّ
أ  الحكومة فيي 

 

كة  20تصل اىل نيوزيلندا طائرات أكير من  شر

ي تغيَي خطوط 
ز
طَيان عالمية ولك الخيار ف

  وهي  الطَيان لكي تصل اىل نيوزيلندا 

 طَيان الخليج •

 طَيان اإلمارات •

ية •   الخطوط المالَيز

  الخطوط الجوية الكويتية •

 الخطوط السنغافورية •

كة بروناي الملكية •  شر

كة طَيان نيوزيلندا وخطوط كوانتس الجوية  ويمكن تغيَي طائرتك و االنتفاع بخدمات شر

ي 
ي مواقع تتضمن: بَيث وسنغافورة وهونج هونج وبريسبَيز وملبورن وسيدتز

ز
وكذلك .ف

اليا   وجت ستار وفَيجن . الخطوط االقتصادية اير اسيا من اسي 
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  فروق التوقيت

ي التوقيت 
ز
نيوزيلندا هو توقيت  ف

يسبق توقيت  .ساعة 12جرينتش + 

 ساعات 10السعودية بمقدار 

 

 
ية هي اللغة  اللغة االنجلَيز

ي 
ز
 ,نيوزيلندا  السائدة ف

ً
ومؤخرا

اعتمدت اللغة الماورية كلغة 

ي البالد 
ز
 رسمية ف

 

 

 

 
يصل عدد سكان نيوزيلندا 

ماليَيز نسمة معظمهم  4

، وأكير  ي
من أصل بريطاتز

 هم الماروي )
ً
( هم السكان األصليون لنيوزيلندا Māoriالماوري )( %14األقليات حجما

، من الجزر 1300و 800وجزر كوك. قدم أسالفهم البولينيسيون إىل نيوزيلندا بَيز عامي 

ي "العادي" أو 
ي اللغة الماورية، كلمة "ماوري" تعتز

ز
البولينيسية األخرى. ف
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ي الجزر 
ز
"المألوف". اللغة الماورية مرتبطة بشكل وثيق باللغات األخرى المستخدمة ف

ي جنوب المحيط الهادئ، مثل التاهيتية والهاوائية. 
ز
ق ساموا ف  .الواقعة شر

 

 

 

 

 

مظاهر السطح نيوزلندا مكونه من جزيرتَيز أساسيتَيز 

الجزيرة الشمالّية، والجزيرة  :   كبَيتا الحجم

الجنوبّية، والقليل من الجزر الّصغَية أبرزها جزيرة 

ستيوارت/ راكيورا، وجزر تشاتام، وجزر كوك، ونييوي 

فصل بَيز الجزيرتَيز الشمالّية والجنوبّية 
َ
توكلو، وي

ساعه عند أضيق نقطٍة 
ّ
ذي يبلغ ات

ّ
 20َمضيق كوك ال

 .
ً
ا ي األساس، موهي  كيلومي 

ز
ع وجود العديد من جبلية ف

مناطق السهول الواسعة، تضم نيوزلندا العديد من 

، ويعد من أهم هذه الجبال سالسل  220الجبال حيث يتعدى عدد الجبال بها 
ً
جبال

ي وسط الشمال نجد 
ز
ي منها، وف

 
ف ي تمتد عير الجانب الشر

ي الجزيرة الشمالية والت 
ز
الجبال ف

هي : جبل "روابيهو"، جبل "نجاوروهو"، سلسلة جبال بركانية لها ثالثة قمم بركانية 

ي أقىص الغرب من الجزيرة هو 
ز
 ف
ً
وجبل "تونجاريرو" ، كما يوجد جبل آخر يقع منفردا

 كبَيا 
ً
 قمة بركانية هامدة، وتضم منطقة بحَية "تاوبو" عددا

ً
جبل "إيجمونت" وهو أيضا

 من عيون المياه المعدنية الحارة ،

ي الجزيرة الجنوبية فهي "األلب الجنوبية" وهي مرتفعات ضخمة 
ز
أما أهم سلسلة جبال ف

ق بطول الجزيرة الداخىلي تقريبا، وأهم هذه  ي اتجاه جنوب الغرب إىل شمال الشر
ز
تمتد ف

ي وسط السلسلة 
ز
ز ف ي نيوزيلندا وهو يير

ز
الجبال هو جبل "كوك" الذي يعتير أعىل نقطة ف

 
ً
ي تضم أيضا

ق والسهول الجنوبية الجبلية الت  ي الشر
ز
بري ف  جليدية وتعتير سهول كاني 

ً
أنهارا

ي الجزيرة الجنوبية ، كذلك تكير عىل 
ز
ي أقىص الجنوب هما المنخفضات الوحيدة ف

ز
ف

ي الجزيرة الشمالية أنهار عديدة ينبع معظمها 
ز
الساحل األجراف البحرية ، وتوجد ف
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قية والمركزية، وأطول أنهار نيوزي ي الجبال الشر
ز
 ف

ً
لندا هو نهر "ويكاتو" وهو يتدفق شماال

ي الغرب، أما الجزيرة الجنوبية 
ز
ي بحر "تاسمان" ف

ز
من بحَية تاوبو أكير البحَيات ويصب ف

فمعظم أنهارها تنبع من األلب الجنوبية ويعد نهر "كلوثا" هو أطول أنهارها، بينما تعد 

ي م ي الجزء الجنوتر
ز
ي أناو" من أكير بحَياتها وتقع ف

يبلغ ن جبال األلب الجنوبية. بحَية "ت 

كيلو مي  مرب  ع بما يتجاوز   267000كم، وهي تغطي مساحة   1600طول نيوزيلندا 

 .مساحة بريطانيا

 

 

 
ة عىل  ي البالد أربعة فصول متمَيز

ز
توجد ف

ي نصف الكرة
ز
ي ف

 الشماىلي   عكس تلك الت 

 هي ديسمير ويناير و 
ً
وأكير الشهور دفئا

ها برودة يونيو ويوليو  اير وأكير فير

اوح متوسط درجات  وأغسطس ويي 

ي الصيف بَيز 
ز
درجة  25و  20الحرارة ف

ي الشتاء بَيز 
ز
درجة  15و  10مئوية وف

 مئوية

 

  

يطلب من المسافرين اىل نيوزيلندا 

أن تكون لديهم جوازات سفر 

صالحة لمدة ثالثة اشهر عىل االقل 

 بعد التاري    خ المحدد لمغادرة البالد. 
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ي   اذا 
ي احد دول الخليج الت 

ز
 ف
ً
كنت مقيما

توجد بينها وبَيز نيوزيلندا اتفاقيات 

إعفاء من التأشَية فأنت ال تحتاج إىل 

ي 
ز
تأشَية زيارة وإذا كنت تنوي اإلقامة ف

 نيوزيلندا مدة تقل عن ثالث أشهر

 متطلبات الدخول: 

ي حوزتك 
ز
تذاكر سفر وعودة اىل لكي تمنح تأشَية دخول حت  ثالثة أشهر يجب أن يكون ف

بلدك أو تذاكر سفر وعودة إىل بلد لديك ترصي    ح بدخوله عىل أن تكون التذكرة مدفوعة 

ة اقامتك  ي لتغطية نفقاتك في 
اآلجر بالكامل كذلك يجب أن تكون لديك مبالغ مالية تكفز

ي نيوزيلندا. 
ز
 ف

ح له منقول من منتدى العرب المسافرون  كرت الدخول وشر

ي الصورة :  طبعا الكرت وجهَيز 
ز
 ) وجه وظهر ( وسأبدأ بالوجه األول : كما ف
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ي هذا الوجه ) من اليسار ( رقم )
ز
 ( وكلها إجابتها ب  ال وهي : 3طبعا تشاهد ف

 هل معك أكل ؟ -1

ي .؟؟-2
 معك حيوانات أو أي منتج حيواتز

 معك نباتات أو ما يخص النباتات ..؟؟ -3

ي البند ....؟؟؟معك أي منتج من المذكور  -4
ز
 أسماؤها ف
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ي آخر  -5
ز
 يوم هل :  30ف

 تواصلت مع حيوانت عدا كلب أو قطة البيت . 

 تواصلت مع المزرعة أو المسلخ . 

 تواصلت مع غابات او معسكرات ومخيمات برية .... 

-------------------------------------------------------- 

ي رقم )
 ( ... 4العمود الثاتز

 ممنوعة تتاجر بها ...  معك أشياء-1

 دخان كحول بكمية فوق االستعمال الشخىصي ....؟؟ -2

 دوالر نيوزالندي معدة لغَي االستخدام الشخىصي ....  700اكير من  -3

 دوالر نيوزالندي او ما يعادلها من العمالت االجنبية ..؟؟؟ 4-10000

------------------- 

 (5العمود )

ي نيوزالندا ... 
 لمواطتز

------- 

 6العمود 

 تحط عىل اول وحدة يسار وهي زيارة .... 

 ا------

ي السجن مدة تقارب 7العمود )
ز
ي ....؟ 12( هل قضيت ف

 شهر او حكم عليك بحكم جزات 

--------------- 

 (8العمود )

 التوقيع وتاري    خ التوقيع ....... 

------------- 

ي تعبئة الكرت فإنهم إذا 
ز
مسكوك ووجدوا معك طعام ملحوظة مهمة ....: كن صادقا ف

ي الكرت ما معي مشكلة كبَي .... فانتبه ..... 
ز
 مثال وانت قلت ف
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ء واحد :::::: وهو أنك إذا جيت بعد ما تختم جوازك تروح للسَي وتاخذ شنطتك  ي
ي شر

بف 

ي مع الناس اىل مكان التفتيش بتحصل واحد يسألك هل رتبت شنطتك بنفسك أم 
وتمشر

 ....؟؟ال ....؟؟؟ طبعا قله بنفشي 

Read More at 

:https://www.otlaat.com/arabtravelersforum/travel320332.html 

 

   

ي نيوزيلندا مجموعة 
ز
تتوفر ف

 من أماكن االقامة بد 
ً
من  ءا

المساكن الفاخرة والفنادق 

ل  4فئة  ز نجوم حت  اليز

االقتصادية والمخيمات 

 .البسيطة

 

 
ي نيوزيلندا عىل الجانب االيش 

ز
تتم قيادة السيارات ف

من الطريق والحد االدتز للعمر من أجل استئجار 

ون واستخدام حزام االمان  سيارة هو الحادية والعشر

ي جميع االوقات  إجباري بالنسبة للسائقَيز والركاب
ز
ف

وتقبل نيوزيلندا رخص القيادة الصادرة من جميع 

الدول االخرى ولذلك نرجو أن تحرصز معك رخصتك 

ي نيوزيلندا
ز
تضع و .المحلية إذا كنت تنوي قيادة سيارة ف

: فإذا اتضح أن السائق ال يعرف ما  نيوزيلندا قواعد صارمة عىل تأجَي السيارات للسائحَيز

ي ا
ز
ي عن القيادة ف

كات رفض تقديم الخدمة له.وتعد هذه القواعد يكفز لبالد، يمكن للشر

ي 
ز
كات تأجَي السيارات ف جزًءا من مدونة سلوك طوعية وقعت عليها العديد من شر

نيوزيلندا لتقليل عدد حوادث المرور، وفقا لوزارة الخارجية األلمانية.وتعود هذه القواعد 

ي السنوات 
ز
األخَية، مع تزايد عدد السائحَيز إىل أن الحوادث قد زادت بشكل كبَي ف

الشباب بَيز الضحايا.ويتم إطالع العمالء األجانب عىل وضع طرق نيوزيلندا عندما 
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ي 
ز
ي القيادة.وتشَي سلطات النقل ف

ز
تهم ف يذهبون الستئجار سيارة، كما يتم سؤالهم عن خير

ي الدولة أن يعلم أن عجلة 
ز
ي قيادة سيارة ف

ز
القيادة تقع نيوزيلندا إىل أنه عىل من يرغب ف

عىل جهة اليسار، وأن العديد من الطرق ضيقة وتعصف بها الرياح، وأن القانون يحظر 

ي نيوزيلندا، 
ز
استخدام الهاتف أثناء القيادة.ولمزيد من المعلومات حول القيادة بأمان ف

 يمكن الرجوع إىل الموقع: 

http://www.drivesafe.org.nz / 

 

 

( هو العملة الرسمية NZDدوالر نيوزيلندي )

ي نيوزيلندا. 
ز
 ف

 cent cالرمز: $، 

 cent 1/100الوحدات الصغرى: 

 ,10c, 20cالعمالت المعدنية المستخدمة: 

50c, $1, $2 

، 10، $5المستخدمة: $العمالت الورقية 

$20$ ،50$ ،100 

 ريال سعودي 2.46عملة نيوزيلندا مقابل الريال السعودي 

ي يمكنك إحضارها اىل نيوزيلندا أو إخراجها 
وال توجد روابط عىل كمية أو نوع النقود الت 

ي نيوزيلندا 
ز
ى والشيكات السياحية ف منها ويمكن استخدام جميع بطاقات االئتمان الكير

ا حيث تقبله ا الفنادق والبنوك وبعض محالت التجزئة ويمكن استعمال بطاقات فَيز

وماسي  كارد االئتمانية العالمية للحصول عىل مبالغ نقدية من ماكينات الرصف االىلي 

(ATMs .ا وماسي  كارد ي تحمل شعارات فَيز
 ( الت 

http://www.drivesafe.org.nz/
http://www.drivesafe.org.nz/
http://www.drivesafe.org.nz/
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ي جميع أنحاء  

ز
ي ف

إمدادات التيار الكهربات 

 50فولت  230/240نيوزيلندا تتم بقوة 

 ونوع االفياش هو.هَيتز
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ي نيوزلندا
ز
 الخريطة السياحية ألهم المواقع ف
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ي نيوزلندا السياحةاهم المدن 
ز
 ف
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ي جنوب الجزيرة الشمالية من نيوزلندا 
ز
العاصمة وثالث أكير مدن البالد من وهي … تقع ف

وتعتير البوابة الرسمية إىل الجزيرة الشمالية ، وهي مدينة بسيطة  0حيث عدد السكان. 

 عىل األقدام ، وهي 
ً
 بجواالت المدينة سَيا

ً
 لصغر حجمها مما تجعلك مستمتعا

ً
 نظرا

ً
جدا

وهي م 2009ت عام عاصمة تجمع بَيز الحداثة والثقافة التاريخية الماورية القديمة.احتل

ي العالم من حيث جودة المعيشة. وبالفعل من  واحدة
ز
 أربعة مدن ف

 
من أفضل وأرف

كما تشتهر بإطالالتها الطبيعية الساحرة وثقافتها   يزورها يشهد ذلك بكل وضوح. 

ي نيوزيلندا ، وتتمَيز بفنونها الشعبية، 
ز
المتأصلة، مما يجعلها أهم وجهات السياحة ف

ي نيوزيلندا ومأكوالتها اللذيذ
ز
ي من االماكن السياحية ف

ة، وتضم هذه المدينة عدد ال نهات 

ي تستحق الزيارة، حيث توفر العديد من مسارات ركوب الدراجات وسط الطبيعة 
الت 

الخالبة وحقول العنب.وتعتير مدينة ويلينغتون من األماكن المشهورة بتصوير األفالم لما 

 ونهاًرا.ا
ً
ي مدينة تتمتع به من سحٍر خاص ليًل

ز
حة لزيارة المعالم السياحية ف لمدة المقي 

 أيام.  6ويلينغتون هي 

ي ويلينغتون
ز
 أفضل الفنادق ف

ذا باي  -جيمس كوك هوتل جراند تشانسيلور -وست بالزا هوتل -ليشر إن ويلنجتون 

 بالزا هوتل
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ون لوكوت  تلفريك ويلينغتون وكيلير

تعمل عربات التلفريك 

ي ولينغتون منذ 
ز
العتيقة ف

لتصل الزوار  1912عام 

إىل كيلبورن لوكوت 

المجاور للحدائق النباتية، 

وخالل الرحلة يمكنهم 

االستمتاع بمناظر خالبة 

عىل أفق المدينة، كما 

ن  تحتوي محطة كابلير

عىل متحف صغَي يعرض 

ي 
سيارة الكابل األصلية الت 

 كانت تستخدم عىل هذا 

 المسار. 
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 متحف نيوزيلندا

يعد هذا المتحف أفضل 

متاحف نيوزيلندا وأحد 

أفضل المعالم السياحية 

ي ولينغتون، وهو 
ز
ف

يسلط الضوء عىل ثقافة 

شعب الماوري الذين 

ي 
ز
كانوا أول من استقروا ف

البالد، والتاري    خ 

االجتماعي لكل من 

الماوريَيز واألوروبيَيز 

الذين شكلوا األمة منذ 

، باإلضافة  ذلك الحَيز

صالة لعرض الفنون، ومعرض الزلزال التفاعىلي الذي يحاكي تجربة الزلزال،  11إىل 

 .  ومعرض مانا ونوا ذي يتتبع تاري    خ الماوريَيز النيوزيلنديَيز

 

 خلية النحل

ي 
ز
المبتز األكير شهرة ف

هو خلية النحل  ولينغتون

لمان  الذي يحتضن الير

النيوزيلندي، وقد تم 

تصميمه من قبل 

المهندس المعماري 

ي السَي باسل 
يطاتز الير

ي بَيز عامي 
سبينس وبتز

، وإىل جواره 1979و 1964

لمان القديم  يقع مبتز الير

ي عام 
ز
ي ف

 1907الذي بتز

وهو اآلن موطن غرفة 

لمانية،  المناقشات الير
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لمان والحدائق المحيطة ويمكن للزوار أخذ جو  ي الير
ي مباتز

ز
لة لمدة ساعة واحدة ف

 بهم

 حدائق ولينغتون النباتية

تمتد حدائق 

ولينغتون النباتية 

الخصبة عىل 

هكتار  25مساحة 

فوق تالل المدينة، 

 للعديد 
ً
وهي موطنا

من الحيوانات 

األصلية، كما تضم 

ي عير 
مسارات المشر

مناطق غابات 

الموسمية، وتشمل مناطق الجذب حدائق السيدة نوروود روز الصنوبر وبساتَيز الزهور 

ي تضم أكير من 
ي القسم  110الت 

ز
نوع من الزهور، ومرصد كارتر الفلكي مع القبة السماوية ف

ي من الحدائق، وبيت بغونيا الذي يعرض الزهور االستوائية. 
 
ف  الشر

 

 زيلينديا
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تكرس نيوزيلندا جهودها للحفاظ 

ية عىل طبيعتها الفريدة وا لحياة الير

ي 
ز
 ف
ً
الغنية، ويظهر ذلك واضحا

ي تقع عىل بعد 
 2محمية زيلينديا الت 

كم من وسط المدينة وتغطي 

هكتار، تجذب هذه  225مساحة 

الحديقة هواه مراقبة الطيور لرؤية 

العديد من الطيور المحلية واألنواع 

المهددة باالنقراض والزواحف، كما 

ي تمتد بطول 
تضم مسارات للمشر

ومتحف يوثق التاري    خ  كم  32

ي نيوزيلندا. 
ز
 الطبيعي ف

 

 

 

ل كاثرين مانسفيلد ز  ميز

ي    كان هذا البيت الخشتر

ي 
ز
الصغَي الذي يقع ف

ضاحية ولينغتون بيت 

طفولة المؤلفة األكير 

ي نيوزيلندا كاثرين 
ز
شهرة ف

-1888) مانسفيلد 

(، وقد تم ترميم 1923

ل الذي ولدت  ز الميز

وترعرعت فيه إىل حالته 

 
ً
األصلية ليصبح متحفا

يضم العديد من ممتلكات 

مانسفيلد الشخصية 

 .  عن األثاث األصىلي
ً
 فضال

 معرض مدينة ولينغتون
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 يقع معرض مدينة ولينغتون

ي مبتز مكتبة المدينة 
ز
ف

القديمة، وهو واحد من أبرز 

ي نيوزيلندا، 
ز
المعارض الفنية ف

 عن كونه من أفضل 
ً
فضال

ي 
ز
المعالم السياحية ف

ولينغتون، يتم تنظيم برنامج 

متغَي للمعارض المؤقتة عىل 

مدار العام لعرض األعمال 

الفنية البرصية الحديثة 

لفنانَيز محليَيز ودوليَيز 

 عن معار 
ً
ض التصوير فضال

 والنحت. 

ي بابا تونغاريوا
 متحف ت 

Wellington's Te Papa 

 بشاشاته المبتكرة ومجموعاته الشاملة.  Wellington's Te Papaيشتهر متحف 
ً
عالميا

اث  ي بي 
إنه مكان يوثق ويحتفز

الطبيعة  الماوري ،

النيوزيلندية ، واألحداث 

التاريخية المختلفة. واحدة 

من أفضل العروض التفاعلية 

ي 
ز
هي  Te Papaف

Earthquake House - 

وهي محاكاة تعطي للزوار 

ي 
رؤية واقعية عن التوابع الت 

حدثت خالل زلزال 

Edgecumbe  عام

ي حرفًيا حاوية الكنوز، ويعد من أفخم معالم ال1987
ي اوكالند ، وأحد .والذي يعتز

ز
سياحة ف

ي جولة فريدة 
ز
ّيد بتصميم كالسيكي حديث، ف

ُ
ي المدينة والذي ش

ز
ي األكير شهرة ف

المباتز

ة تروي تاري    خ نيوزيلنذا عىل مر العصور،  تسمح لك أن تكتشف كنوز ومقتنيات ممَيز

لتستمتع بستة طوابق تضم العديد من القاعات الشاشات التفاعلية، وتشاهدة 
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ي أهم األعمال ا
لفنية، مع مزي    ج من أحدث التقنيات والرواية الكالسيكية، يقوم متحف ت 

 بتثقيف وترفيه جميع زّوارهبابا 

 

 

تصوير فيلم  وقعلم جولة غداء 

Lord of the Rings 

Wellington's Lord of the Rings Locations Tour including Lunch 

ي الكهف
ز
 وجولة ف

Weta Cave Workshop Tour 

 الرابط

https://www.viator.com/tours/Wellington/Weta-Cave-Workshop-

Tour/d399-6611WETA?subPageType=important-info 
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ي ويلنغتون
ز
 موقع الهم االماكن السياحة ف

http://www.gw.govt.nz/belmont / 

 

http://www.gw.govt.nz/belmont/
http://www.gw.govt.nz/belmont/
http://www.gw.govt.nz/belmont/
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27 

 

ي الجزء الشماىلي من الجزيرة الشمالية وأكير مدن البالد عددا للسكان 
ز
هي أكير المدن ف

من سكان البالد.  %32مليون نسمة أي ما نسبته  1.5حيث يقدر عدد سكانها بحواىلي 

ي نسبة األسيويَيز 
ز
وقد صنفت ضمن أكير المدن … وشهدت السنوات األخَية زيادة ف

ي العالم للعام 
ز
 ف
ً
ا ي م. 2010تحرصز

ز
تعد مدينة اوكالند واحدة من أجمل مدن السياحة ف

اعية، باإلضافة إىل  نيوزيلندا ، تشتهر بشواطئها الرائعة وموانئها المليئة بالمراكب الشر

 عن وجود المتاحف األثرية، الحدائق، 
ً
التالل المكسّوة باللون األخرصز الساحر، فضًل

 لمنتوعة. والشالالت الرائعة، فهي من أغتز المدن بمعالمها ا

 المناخ

ي من درجات الحرارة الحارة أو 
ي منطقة مناخية معتدلة، وبالتاىلي فهي ال تعاتز

ز
تقع أوكالند ف

ي أي وقت من العام، ولكن البد أن تعلم أن أشهر الصيف من ديسمير حت  مارس 
ز
الباردة ف

ي درجات الحرارة مع أشعة الشمس القوبة، لذلك فمن المستحسن 
ز
تشهد ارتفاع طفيف ف

تخدام القبعات والكريمات الواقية من الشمس مع تناول الكثَي من الماء إن فضلت اس

ة من العام.   السفر خالل تلك الفي 

 فنادق مرشحة

ي غراند     -2ستامفورد بالزا   -1
ذا  -5تاكابونا اوكس  -4هلتون اوكالند   -3سكاي ست 

 سوفتيل -7بولمان   -6النغهام   
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 السياجي الباص 

 Auckland Hop-on Hop-

off Tour 

 

 

 

 

ي اوكالند 
ز
  برج السماء ف

Auckland Sky 
Tower 

برج السماء من افضل 
ي 
ز
االماكن السياحية ف
اوكالند والذي يعد 

أطول هيكل من بناء 
اإلنسان عىل نيوزيلندا 
حيث يصل ارتفاعه إىل 

، مما يتيح  328 مي 
للزائرين العديد من 
فيهية  األنشطة الي 

الممتعة ، وإن حالفك 
الحظ بزيارته ستكون 
ي نصف 

ز
بأطول برج ف

، ولذلك  ي الكرة الجنوتر
تاع من منصة العرض هنا ستوفر لك إطاللة التقارن عىل المدينة بأكملها، فضال فاالستم

ج ستضيف إىل رحلتك الكثَي من  عن ذلك فإن تجربة تناول الطعام بالمطعم الدوار بالير
ي مغامرة تمألها  192فلك أن تخوض تجربة القفز من ارتفاع  ، الذكريات الجميلة

ز
ا ف ً مي 
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ي نطاق 
ز
كلم من خالل المطعم الدوار   80اإلثارة، كما يمكنك مشاهدة معالم المدينة ف

درجة لتحطز بوقت ممتع 360الذي يوفر أروع اإلطالالت بزاوية   

ه وايتاكَيي اإلقليىمي  ز     مني 

The Waitakere Ranges Regional Park 

مع مساحات 
شاسعة من الغابات 

والسواحل، 
وعجائب الطبيعة 

ه  ز الهادئة، يرحب مني 
اإلقليىمي  وايتاكَيي

بجميع الزائرين، 
حيث يوفر الكثَي من 

فيهية  الفرص الي 
المتنوعة بداية من 

السَي لمسافات 
طويلة إىل ركوب 

 ..الدراجات، وحت  مشاهدة الطيور واالستمتاع عىل الشاط  

  يهيكي اجزيرة و 

 Waiheke Island 

بساتَيز الزيتون الجميلة، 
والشواط  الرملية 

البيضاء الخالبة هما أحد 
األسباب المقنعة لركوب 

دقيقة  35العبارة لمدة 
من أوكالند إىل جزيرة 

ي تتمَيز 
واهيكي الت 

بتضاريسها المثالية 
وأماكنها السياحية 

المتنوعة، فهناك يمكنك 
خاء بَيز أجمل االستمتاع بالغوص والسباحة بَيز الحياة البحرية الجم يلة إىل جانب االسي 

 الشواطء المشمسة. 
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 حديقة الحيوان

Auckland Zoo 

 

 
إن كنت مسافرا بصحبة عائلتك 

إىل هنا من األفضل أن تضع 
حديقة حيوان أوكالند عىل قائمتك 
للزيارة، حيث ستستمتعون كثَيا 
بَيز الكثَي من الحيوانات الرائعة، 

ي 
ز
البالد، ومثل معظم الحدائق ف

ي حديقة 
ز
هناك مرافق للراحة ف

الحيوان، مع مكان مخصص للعب 
 األطفال. 

 

 

 

 

  حديقة دومَيز  اوكالند

Auckland Domain 

حديقة دومَيز هي من أقدم وأجمل 
هات اوكالند ، ز فتتمَيز بموقعها  متيز

ي 
ز
بقلب منطقة جرافتون المركزية ف

أوكالند، وتحتل هذه الحديقة مكانة 
ي القلوب، نظًرا لتاريخها الطويل 

ز
كبَية ف

وتصميمها الفريد وما تتسم به من 
هدوء وطبيعة رائعة من األشجار 

https://www.urtrips.com/auckland-domain-park/
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، ومسا ي ي أحد أركان الحديقة يوجد متحف أوكالند الحرتر
ز
رات المعمرة والزهور النادرة، وف

ة. باإلضافة إىل جناج مخصص لرياضة الغولف، وبحَية رائعة تضم العديد  ي الممَيز
المشر

ي لوحة مبهحة تسىم دومَيز 
ز
ج كل هذه المشاهد ف ز  من الطيور، لتمي 

 كيىلي تارلتون أكواريوم

Kelly Tarltons 

ي 
ز
من أروع مزارات مدينة اوكالند ف
دة  نيوزيلندا ، حيث ينقسم إىل عر

ة من ب ينها، قسم أقسام ممَيز
ي والذي يتكون  القطب الجنوتر

من منطقة جليدية تضم 
مستمعرة البطاريق بأنواعه 

المتعددة، والتاىلي قسم المحيط 
الهادئ الخاص بأنواع أسماك 

سة الذي يتيح لك  القرش المفي 
ا  فرصة السباحة بجوارهم، وأخَيً

اعها الكثَية، قسم مملكة فرس البحر والذي يحتوي عىل أحواض األسماك الصغَية بأنو 
ي هذا المكان ستنال الكثَي من المتعة

ُش النظر، ففز
َ
ي ت

 .وألوانها الت 

 تالل الشجرة الواحدة

Maungakiekie 

تالل الشجرة الواحدة من 
أجمل أماكن أوكالند 
ي  نيوزيلندا السياحية ،

والت 
ي 
ز
تقع عىل الطريق األثري ف
ي المدينة، 

ز
أكير حديقة ف

وواحدة من أكير القمم 
كانية الت  تحتوي عىل  الير
مصاطب ومناطق حفر 

كومارا من بقايا آثار الماوري 
السكان األصليَيز لنيوزيلندا، 
ي 
ز
وقد شيدت مسلة كبَية ف

، ومن هناك يمكنك إلقاء نظرة عىل الحقول وا ي
اء مطلع القرن الماضز لمساحات الخرصز

https://www.urtrips.com/new-zealand/tourism-in-auckland/
https://www.urtrips.com/new-zealand/tourism-in-auckland/
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ي يتخللها األشجار الهائلة والحيوانات المختلفة، لذلك تعد وحهة للسياح وللسكان 
الت 

خاء ه أو ألخذ قسط من االسي  ز ، الركض، والتيز ي
 المحليَيز لالستمتاع بالمشر

 

 جش ميناء اوكالند

Auckland Harbour Bridge 

ي 
ز
 الجزيرة الشمالية والذي يزيد جش ميناء مدينة اوكالند نيوزيلندا هو الجش األطول ف

 بحواىلي 
، كما يعد أفضل معالم السياحة  20طوله عن الكيلومي  ، والمكون من طابقَيز مي 

ي اوكالند ومنطقة جذب هامة، حيث يوفر أبه اإلطالالت، كما يمكن القيام بأنشطة 
ز
ف

ي االرتدادية، حتًما ستجد المتعة والمغا مرة أثناء التسلق عىل هذا الجش وألعاب البنخر
 هذه الزيارة

 

 شارع الملكة

Queen St 

ي شارع الملكة الذي يقع 
ز
ي يمكن أن تقوم بها، ف

ي واحدة من أجمل التجارب التسويقية الت 
ز
ف

ي اوكالند وأحد أشهر الوجهات التسويقية 
ز
ي قلب المدينة، من أفضل معالم السياحة ف

ز
ف

المفضلة لدى السائحَيز والمحليَيز عىل حٍد سواء، حيث يتيح فرصة التجول بَيز الكثَي 
مات التجارية العالمية، حتًما ستجد ما يناسيك من بَيز هذه من المحالت ذات العال 
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 عن الهدايا التذكارية، 
ً
ة، كما يوفر المنتجات العالمية والمحلية، فضًل المجموعة الممَيز

ي تقدم أشه المأكوالت النيوزيلندية
ة عىل طول الشارع الت   والمطاعم المنتشر

 

فيهية إند  رينبو  حديقة  الي 

Rainbow City Entertainment 

 
 

 ه إند  رينبو  ماله تعد 
  ماله مدينة أكير 

ز
 ف

 تبلغ حيث نيوزالندا 
 23 من يقرب ما  مساحتها 

 ويعمل فدان
 300 من يقرب ما  بها 

 افتتاحها  تم وقد  ، شخص
 مكان وه ، م1982 عام
 يوم قضاء اردت ان مثاىل
 ممتع
 من البد  لكن و  هناك الخيل ركوب ايضا  يمكنك كما   االش  أو  لألفراد  بالنسبة سواء ومبهج
 والغابة ، االحالم وقلعة ، للمغامرات رائع ملعب الحديقة هذه ضم.  اضافيه رسوم دفع

 الدوارة.  والعجالت كوسي    رولر  مثل االلعاب من وغَيها  المسحورة

https://www.urtrips.com/new-zealand/tourism-in-auckland/


34 

 
 

 

  
 كهوف

 Cave Ruakuri 
 بها  و  المظلمة وايتومو  كهوف
ي  التجول يتم مضيئة ديدان

ز
 ف

 تبعد  و   قارب بواسطة الكهف
 و  روتروا  عن نصف و  ساعة

 .  بالسيارة اوكالند  عن ساعتَيز 
  بيوت و  الخرفان مزرعة -2
 

 الهوبت
Hobbiton 

 الخرفان فيها  تشاهد  مزرعة
 و  اطعامها  يمكنك و  النيوزلندية
ي  يأخذونك
ز
 بواسطه جوله ف

ي  و  عربة
ز
 عملية تشاهد  النهاية ف
ومن الممكن  .  الصوف صناعة

حجز الرحلة اىل الكهوف وبيوت 
ي يوم واحد 

ز
 اوكالند منالهويبت ف
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العديد من األنشطة المائية ومغامرات الجزيرة مع أكير من مليون  يقدم خليج هوراكي 
يقع خليج الجزر عىل بعد ثالث هكتار من المياه الزرقاء المتأللئة تتخللها جزر الزمرد 

ي نيوزيلندا األكير 
ز
 من وجهات السياحة ف

ً
ساعات بالسيارة شمال أوكالند وهو واحدا

 لليخوت، ويوفر للزوار  جزيرة خالبة 144شعبية، ويتكون من حواىلي 
ً
مما جعله مالذا

ي ذلك استكشاف الغابات شبه االستوائية حيث تنمو 
ز
العديد من األشياء للقيام بها بما ف

أشجار كوري، والمدن الغريبة مثل راسل وأوبوا وبايهيا وكَييكَيي والتجول بقوارب 
ي 
 تعيش هنا مثل الكاياك البحرية عىل طول الساحل، أو مشاهدة الكائنات البحرية الت 

 .  البطاريق والحيتان والدالفَيز
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Rangitoto Island and Motutapu Island 

 

Great Barrier Island 
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Waiheke Island 

 

Rotoroa Island 
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Tiritiri Matangi Island 

  

Kawau Island 

 

 

-and-gulf-https://www.aucklandnz.com/visit/destinations/hauraki
islands 

https://www.aucklandnz.com/visit/destinations/hauraki-gulf-and-islands
https://www.aucklandnz.com/visit/destinations/hauraki-gulf-and-islands
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 األماورية  هاملتون ) كَييكَييروا باللغه
ً
ية ، وتعتير ايضا سابع   ( تعد رابع أكير منطقة حرصز

ي منطقة وايكاتو للجزيرة الشمالية ، 
ز
ي نيوزلندا. تقع هاملتون ف

ز
أكير سلطة ف

ا130  حواىلي  ميال( جنوب أوكالند. تتواجد بالقرب من أحد الطرق الرئيسية  )80 كيلومي 
ي تربط

مركز . وايكاتو وسط حوض وايكاتو ، عىل ضفت  نهر   والسكك الحديدية الت 
ي منطقة نابضة بالحياة اىل حد بعيد 

ز
فيه ف المدينة هي دائرة انتخابية صاخبة التجزئة والي 

ي التعليم 000  ،  25بسبب عدد السكان الكبَي ومعظمهم من الطالب )ما يقارب
ز
طالب ف

ي الطري ي البلد والثانية فقط لبونسنتر
ز
ي أكير مجموعة من المقاهي ف

(. و لديها ثاتز ي العاىلي
ز
ق ف

اهم ماتشتهر به المدينه هو التعليم والبحوث ، من خالل جامعة وايكاتو ومعهد . أوكالند
ي 
ز
ي مجال الزراعة ف

ز
 كان معهد روكيورا مسؤوال عن الكثَي من االبتكارات ف

ً
وينتك وايضا

هاملتون تستضيف سنويا مهرجان الزراعة الوطنية. وتستضيف أحداث أخرى . نيوزلندا
، مثل اللجنة الوطنية لعرض السيارات واللجنة الوطنية ذات أهمية وطنية 

وتعتير  كم130تبعد هذه المدينة الجميلة عن أوكالند نحو الجنوب حواىلي .للقوارب
 المدينة همزة وصل وتفرع لطرق المواصالت نحو المناطق األخرى

 

 الحدائق النباتية الملكيه

Hamilton Gardens 
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 نهر وايكاتو 

Waikato River  

ي نيوزيلندا،يصل طوله إىل 
ز
ا و يمر عير الجزيرة الشمالية.   425هو أطول نهر ف

كيلومي 
ي بحَية توبو. 

ز
قية لجبل روابيهو، و ويصب ف ي المنحدرات الشر

ز
 يرتفع ف
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ي باللغة الماورية البحَية الثانية عىل شواط  بحَية  تقع بلدة روتوروا 
ي تعتز

الرائعة الت 
ي الجزيرة الشمالية لدولة نيوزيلندا. وهي بلدة صغَية 

ز
، ف ي

روتوروا جنوب خليج بلنت 
ألف مواطن ماوري.يعتير أفراد قبيلة الماوري  100ومتواضعة يقل عدد سكانها عن 

. وتشتهر ه ذه األرض بينابيعها الجوفية الحارة، وبركها المحليون سكان البلدة األصليَيز
ي أنحاء البلدة وضواحيها، وبشالالت جبل تاراويرا. كما تحيط 

ز
ة ف يتية الطينية المنتشر الكير

 من 
ً
 مهوال

ً
كانية والعديد من البحَيات ببلدة روتوروا، وتجذب عددا منطقة تاوبو الير

نة هاميلتون من اقرب المدن ساعات جنوب اوكالندتعتير مدي 4تبعد السّياح كل عام. 
المعروفه إليها روتوروا تعتير معقل ثقافة الماوري وهم السكان االصليَيز للنيوزيلندا قبل 

يطانيَيز تتمَيز روتوروا بجمال الطبيعه وبتعدد النشاطات المختلفه ء الير ي  مخر
ي روتوروا

ز
 أفضل الفنادق ف

ينجز موتل  بوهوتو لودج موتل -سبورت أوف كينجز موتل -اليك لودج -فَيي سير
 

 
 

 ثقافة الماوري ومنازلهم وفنونهم
 قرية بو اي

 – Puia-الشعبية والطبيعية لشعب الموراي  
 

ي  البد لمن دخل روتوروا أن يزور متحف الفن الشعتر
 حواىلي  

ً
زائر  100.000الماوري الذي يؤمه سنويا

ة ويتعرفوا من خاللها إىل  ليستمتعوا بمعروضاته الممَيز
فن وثقافة هذا الشعب، وهناك مدرسة للحفر عىل 

ي قرية
ز
 بواي)الخشب ملحقة بالمتحف ومدعومة من الحكومة وهذا كله ف

- Puia) ي هذا الرابط
ز
ي ترغبون ف

 : وستجدون كل المعلومات الت 
 

 
http://www.tepuia.com/things-to-see-and-do/index.html 

http://www.tepuia.com/things-to-see-and-do/index.html
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 بحَي روتوروا

Lake Rotorua 

 
 

 البحَية الزرقاء
Blue Lake Track 
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ي مزرعة لرعي االغنام
ز
 جولة ف

Agrodome Sheep Show and Farm Tour 
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 التلفريك
Rotorua Gondola 
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 Rainbow Springsحديقة 
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الطبيعية إللقاء نظرة خلف الكواليس عىل النباتات Rainbow Springsحديقة 

ي نيوزيلندا. تشمل تذكرة الدخول الخاصة بك عىل مدار اليوم واجهة 
ز
 Kiwiوالحيوانات ف
Encounter  ي بعيد المنال. تعرف عىل

، وهي عبارة عن غالف ليىلي لهذا الرمز الوطتز
غاوات وغَيها من أنواع جهود الحفاظ عىل الكيوي وأرفقيها عن طريق الغريبة من البب

ي عرض الطيور الحية. سوف يحب األطفال ركوب المياه بشكل غَي محدود عىل 
ز
الطيور ف

Big Splash  .وهي رحلة تأخذك إىل زمن الديناصورات ، 
 المدرجات المنحدره من الجبال

 الرحالت البحَيية
يتية وبحَيات حاره  جزر كير
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 األرضمن االرض بسبب حرارة  اماكن الدخان المنبعثه
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Rafting Adventure 

 

 
 غابة 
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Whakarewarewa 

 

  

 روابط لمواقع مفيدة

https://www.viator.com/Rotorua/d395 
 

http://www.rotoruanz.com/hotdeals/activity-attraction 
 

http://www.mitai.co.nz/Mitai-Maori-V..._ID=6698_.html 
 

http://www.rotoruanz.com/hotdeals/ 
 

http://www.walkinglegends.com/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.viator.com/Rotorua/d395
http://www.rotoruanz.com/hotdeals/activity-attraction
http://www.rotoruanz.com/hotdeals/activity-attraction
http://www.mitai.co.nz/Mitai-Maori-Village/Links_IDL=3_IDT=1176_ID=6698_.html
http://www.rotoruanz.com/hotdeals/
http://www.walkinglegends.com/
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ً
تعرف سابقا

ية  باسم انجانوي وهي منطقة حرصز

ي من الجزيرة  ومنطقة عىل الساحل الغرتر

 الشمالية لنيوزيلندا

وتتمَيز المدينة بوجود نهر يحمل اسمها 

ي 
ز
الجديد وهو أحد األنهار الرئيسة ف

أطول نهر  وهوالجزيرة الشمالية لنيوزلند

ي نيوزيلندا
ز
 قابل للمالحة ف

 

والمنطقة محاطة بالجبال مثل جبل 

تاراناكي وجبل روابيهو وجبل تونجاريرو 

، والمناظر الطبيعية الجميلة ، 

ي الدراماتيكية   الساحل الغرتر
وشواط 

واألدغال البكر األصلية للخيول 

ية. كما تمتاز بالحدائق  والرحالت الير

 والمحميات الطبيعية
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 Mount Tongariroنغاريرو ماوتن ت

 

ي وسط الجزيرة الشمالية لنيوزلندا 
ز
وتقع …تعتير منطقة جبال تونغاريرو قاعدة براكَيز ف

فوهة بركانية  12كم .. وتتكون منطقة الجبل من 20إىل الجنوب من بحَية توبو بحواىلي 

ي الشمال واألقرب نحو البحَية … 
ز
ي تعطي البحَية … ينشط منها الثالثة الواقعة ف

والت 

ي تلك األرض لمسة من الجمال الذي
ز
ي ، أبدعه هللا ف

كاتز  Ngauruhoeويعتير الجبل الير

مي  فوق مستوى سطح البحر. وقد ذكر 1978أعىل تلك القمم حيث يصل ارتفاعه إىل 

ي العامَيز 
ز
ي  Ruapehuويقع إىل الجنوب منه جبل ، م1975- 1974أنه اندلع ف

كاتز الير

 فنت بالثلوج. الذي تكسوه الثلوج البيضاء .. تتوسطه فوهة عظيمة قد د
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 الوطنية تونغاريرو  حديقة
TONGARIRO NATIONAL PARK 

 تنوع االنظمة البيئية حيث انه يوجد بها بحَيات هادئه وبراكَيز 
ز
هذه الحديقه غاية ف

ي 
ز
 االنظمه البيئيه ال توجد ف

ز
نشطة وحقول عشب وغابات وهضاب. حقا تنوع غريب ف

 
ز
وتعتير مركز تجمع ” كابابا“حديقة تونغاريرو الوطنية من  اى مكان اخر . تبدأ جولتك ف
المذهله ثم اىلي الغابات. واثناء طريقك تجد خط ” تاراناك “الزوار ثم تنتقل اىل شالالت 

اكَيز منذ مئات السنَيز و هذا التنوع نادؤا ما  كانية الناتجه من الثورات الير من الحمم الير
 مكان واحد. 

ز
 تراه مجتمعا ف

 بالمدينة موقع خاص

https://www.visitwhanganui.nz / 

https://www.visitwhanganui.nz/
https://www.visitwhanganui.nz/
https://www.visitwhanganui.nz/


62 
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ي عىل شاط  بحَية  ي نصف الكرة الجنوتر
ز
ي تعد واحدة من أجمل المدن ف

تقع تاوبو الت 
ي نيوزيلندا، وقد أصبحت  تاوبو الشاسعة بالقرب من حديقة جبال تونغاريرو 

ز
الوطنية ف

ي السنوات األخَية الوجهة المفضلة لدى السياح الباحثَيز عن 
ز
هذه البلدة الصغَية ف

ي وفرص 
ي تاوبو من مسارات طويلة للمشر

ز
المغامرة وذلك بفضل ما تقدمه السياحة ف

 عن الكثَي من الطاقة الحرارية األرضية ب
ً
ي النهر وتسلق الجبال، فضال

ز
ي التجديف ف

ز
ما ف
ي تنفجر من األرض ومدرجات السيليكا. هي 

ذلك والينابيع الساخنة وفتحات البخار الت 
ي منطقة 

ز
ي وسط الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا .. وتقع ف

ز
مدينة عىل شاط  بحَية توبو ف

تتمَيز المدينة بهدوئها … نسمة  22.300وايكاتو الجنوبية. يبلغ عدد سكانها حواىلي 
 وسحر جمالها

 

 تاوبو بحَية

ي ظهرت هذه البحَية من القوى الزلزالية الناتجة من ثوران بركان سوبَي 
ز
، وهي أكير بحَية ف

، وتقدم مياهها الهادئة الكثَي من   616نيوزيلندا حيث تغطي مساحة 
ً
 مربعا

ً
ا كيلومي 

ي ذلك السباحة والتجديف كما يمكن استئجار للزوار المراكب 
ز
األنشطة للقيام بما ف

اعية  الشر
والقوارب البخارية 
من ميناء تاوبو، 
 
ً
كما تقدم فرصا

جيدة للصيد مع 
من مخزون وفَي 

سمك السلمون 
وتعتير  المرقط. 

بحَية توبو من 
أكير البحَيات 
ي قارة 

ز
العذبة ف

 أوقيانوسيا. 
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 شالالت هوكا

ي تاوبو مع مشهد مهيب 
ز
تعتير شالالت هوكا العالية واحدة من أهم مناطق السياحة ف

لقوى الطبيعة حيث 
 من  22يتساقط 

ً
ا ألف لي 

المياه كل ثانية من ارتفاع 
كن الزوار ثمانية أمتار، ويم

الحصول عىل وجهات نظر 
قريبة عىل هذا المنظر 

الخالب من فوق 
جشالمشاةأو إحدى 

منصات المراقبة المحيطة 
ي 

ي المشر بالموقع، ولمحتر
لمسافات طويلة هناك 

 عىل األقدام. 
ً
 درب طويل من تاوبو إىل الشالالت يستغرق ساعة واحدة سَيا

 صخرة مَيز باي ماوري

  منح الموهوري
ً
 مبهرا

ً
ي السبعينيات عرضا

ز
الماوري ماتاهي واكاتاكا برايتوي لمنطقة تاوبو ف

للفن الماوري عندما وضع 
سلسلة من المنحوتات 
ي 
ز
الصخرية الماورية ف

منحدرات بحَية تاوبو، 
أبرزها صخرة مَيز باي 

ي ترتفع 
  10ماوري الت 

ً
ا مي 
فوق مستوى سطح الماء 

وتصور المالح 
ي الذي  نجاتوروارانخر

رصز الماوري إىل أح
ي القرن ال 

ز
، 13نيوزيلندا ف

وهذه القطعة المذهلة 
 من الفن المعارص ال يمكن رؤيتها إال من الماء. 
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 معير تونغاريرو ألبَيز 

 من أجمل 
ً
اكَيز  10يعتير هذا المعير واحدا ي العالم حيث يمر من بَيز الير

ز
ي ف

مسارات للمشر
النشطة والبحَيات 

ي 
ز
الزمردية الصخرية ف

ي 
ه تونغاريرو الوطتز ز مني 
ويقدم إطالالت ال 
مثيل عىل الطبيعية 
النيوزيلندية وجبال 
األلب، ويمتد هذا 

 1905الطريق بطول 
 ويستغرق ما 

ً
ا كيلومي 
بع إىل تسع بَيز س

ساعات لقطعه، 
ويستطيع الزوار 
الرياضيَيز تجربة 

مغامرة إضافية بتسلق 
جبل تونغاريرو أو جبل 

 نغوروهو. 

 أوراكي كوراكو
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دقيقة فقط شمال تاوبو، وتعرف باسم  25تقع منطقة الطاقة الحرارية األرضية عىل بعد 
ي 
أوراكي كوراكو أو الوادي الخفز

حيث يختتر  وسط 
، وتشمل أبرز مدرجاتالسيليكا 

معالم الجذب تيتيكابواتَييس 
 ويغطيه  40الذي يبلغ طوله 

ً
ا مي 

طالء أبيض ملبد، وكهف رواتابو 
وهو كهف الطاقة الحرارية 

ي نيوزيلندا 
ز
األرضية الوحيد ف

ي العالم 
ز
وواحد من اثنَيز فقط ف

 إىل  35والذي ينخفض إىل 
ً
ا مي 

 بركة المياه الحامضة الساخنة. 

 

 حفر القمر

 
ي تستغرق  تقدم

 عىل األقدام فوق  45مسارات حفر نهر القمر الت 
ً
دقيقة فقط سَيا

 
ً
 رائعا

ً
فتحات البخار مشهدا
عىل الطاقة الحرارية 

األرضية، وللحصول عىل 
وجهات نظر عىل المنطقة 

بأكملها يستطيع الزوار 
الوصول إىل منصة 
ي تبعد 

 20المراقبة الت 
دقيقة وتقدم رؤية 

بانورامية مع الدخان 
 المتصاعد من الموقع بالكامل. 

 مدرجات ويراكي 
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ي تَياس ويراكي 
ز
 لعالج آالم العظام، وقد كانت تستخدم  تعد الينابيع الساخنة ف

ً
 عظيما

ً
مكانا

من قبل قبائل الماوري 
المحلية لعدة قرون ألغراض 

عالجية، ويستطيع الزوار 
االختيار ما بَيز العديد من 

الحمامات الحرارية متفاوتة 
الحرارة للجلوس فيها 

واالستمتاع بمشهد الشالالت 
ي 
ز
ي تجدد المياه ف

المتدفقة الت 
كما يمكنهم التعرف السيليكا،  

اث الماوري  عىل الي 
النيوزيلندي وزيارة قرية 

 الماوري القريبة. 

 

 

 

 جبل روابيهو

 من عىل قمم نيوزيلندا خارج جبال األلب الجنوبية 
ً
عىل الرغم من أن هذا الجبل واحدا

ي 
 لتسلقه، حيث يستطيع الزوار استخدام المصاعد الت 

ً
 شاقا

ً
ولكنه ال يحتاج إىل مجهودا

 فوق مستوى سطح البحر لالستمتاع بمشاهدة المناظر  2020تصل إىل ارتفاع 
ً
ا مي 

 غاريرو ونغووروهو. الطبيعة المحيطة وجبال تون
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ي خليج "باي أوف آيالندس"، وتقع عىل مسافة ثالث ساعات كَييكَيي تعد  
ز
أكير مدينة ف

ي التاريخية وتقع وهي بالسيارة إىل الشمال من أوكالند؛ 
بلدة قديمة تحوي الكثَي من المباتز

عىل ضفاف أحد األنهار القصَية مطلة عىل مجموعة من الخلجان والجزر الواقعة نحو 

ق تكير حولها المزارع وتربية الماشية  تتمَيز بجوها المعتدل وعدد سكانها … الشر

 اهم المناطق السياحية بهاالقليل. 



71 
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 Rainbow شالالت

Rainbow Falls 

 التاري    خ 
ز
موقع رائع، جزء هام ف

 المحىلي 

 

The Stone Store & Kemp 

 House - Kerikeri Mission 

Station 

ذو موقع جيد،  هذا موقع تاريخز 

يستحق الزيارة. مناظر جميلة، موقع 

ي 
ز
رائع، للسيدات الذين يعملون ف

متجر ودودون للغاية. يوجد أيضا 

 مقه بالقرب من الفندق. 

 وانشطة بحرية رحالت جوية

Swanair 

Bay of Islands Parasail 

 

  مزار سياجي 

 

 

 

 

 

 مزار سياجي 
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Rewa's Village 

ي  
ز
 كَييكَيي، نيوزيلندامتحف ف
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ي أقىص شمال الجزيرة الشمالية من 
ز
ي خليج جزر ف

ز
بييا هي المدينة السياحية الرئيسية ف

ا إىل الشمال من انجاري ،  60نيوزيلندا . ومن عىل بعد  وتقع عىل مقربة من المدن  كيلومي 

ي التاريخية ،  التاريخية من رسل و كَييكَيي . بالقرب من الشمال هي مستوطنة وايتانخر

ي الغرب. 
ز
وتتمَيز بشواطئها النظيفة والمنطقة السكنية والتجارية لشالالت هارورو ف

 ورمالها البيضاء وصفاء مياهها
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ي لغة الماورى  نابيَي 
ز
ي نيوزيلندا مع ميناء بحري يقع  Ahuriri)وتسىم ف

ز
( وهي مدينة ف

ي من الجزيرة الشمالية. 
 
ف نابَي ه مدينة نيوزالنديه  عىل خليج هوكس عىل الساحل الشر

 للجزيرة الشماليه وتقع نابَي عىل بعد 
 
ف  خليج هوك عىل الساحل الشر

ز
ميل  200تقع ف

ق العاصمة ويلنجتون ، وت شتهر نابَي بإنتاج الفواكه خاصة العنب حيث تعد من أكير شر

المدن النيوزالنديه تصنيعا للنبيذ ، كما تعد نابَي وجهه سياحيه شائعه يحبها زوار و 

زائرى نيوزالندا فه تشتهر بتصميمتها المعماريه الت  تنتىم اىل فن أرت ديكو المعمارى ، 

 الميناء ، و االستمتاع بمشاهده كما يقصدها الزائرين بغرض االستمتاع بالت
ز
جول ف

 نابَي ايضا يمكنك زيارة 
ز
 حديقة االسماك الوطنيه ، وف

ز
االسماك و الشعاب المرجانيه ف

بلف هيل او تل المراقبه و االستمتاع برؤية المدينة كامله من اعىل ، كما يمكنك زيارة 

 تشور .. وغَيها. حدائق سنتنيال ، حدائق الغروب ، نافورة توم باركر ، شاط  وي

 

 شاط  ويستشور

 
 

 
 
 

http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/westshore-beach/1000004775
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/westshore-beach/1000004775
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/westshore-beach/1000004775
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 حدائق الغروب _ صن كن جاردنز
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدائق سنتنيال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلوف هيل لوك اوت _ تل المراقبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/sunken-gardens/1000004774
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/centennial-gardens/1000004773
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/bluff-hill-lookout/1000004772
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  حديقة االسماك الوطنيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبتز ديىل تليجراف
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/sunken-gardens/1000004774
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/sunken-gardens/1000004774
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/centennial-gardens/1000004773
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/centennial-gardens/1000004773
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/bluff-hill-lookout/1000004772
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/bluff-hill-lookout/1000004772
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/national-aquarium-of-new-zealand/1000004771
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/national-aquarium-of-new-zealand/1000004771
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/national-tobacco-company-building/1000004770
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/national-tobacco-company-building/1000004770
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/Daily-Telegraph-Building/1000004769
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/Daily-Telegraph-Building/1000004769
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/national-aquarium-of-new-zealand/1000004771
http://artravelers.com/tourism/ar/New-Zealand/Napier/attractions/Daily-Telegraph-Building/1000004769
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ق طرق ،وانجانوي و  –هي مدينة، تتبع ماناواتو  وتتمَيز  هي مدينة داخلية عند مفي 

بهدوئها. وبكونها 

موقع مناسب 

لسكن الطالب 

ي 
ز
الوافدين للدراسة ف

البالد ، لذلك نجد 

أن أكير من نصف 

سكانها أعمارهم 

سنة. تكير  33دون 

بها مساكن الطالب 

والموتيالت 

الصغَية 

والمتوسطة وتصلح 

بأن تكون محطة 

توقف وراحة 

 للمسافرين
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آيسلندا الجنوبية، واحدة من الجزيرتَيز الرئيسيتَيز المكونتَيز ل نيوزيلندا، وهي اقل 

كثافة سكانية من الجزيرة الشمالية وأكير مساحة يبلغ عدد سكانها رب  ع سكان 

ي نيوزلندانيوزيلندا)مليون نسمة(. 
ز
ي ) الجزيرة الجنوبية ( ف

ز
 اهم المدن و البلدات ف
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 مظاهر السطح 

ي الجزيرة الجنوبية هي "األلب الجنوبية" وهي مرتفعات ضخمة تمتد 
ز
أهم سلسلة جبال ف

ق بطول الجزيرة الداخىلي تقريبا، وأهم هذه الجبال  ي اتجاه جنوب الغرب إىل شمال الشر
ز
ف

ي وسط السلسلة الجبلية 
ز
ز ف ي نيوزيلندا وهو يير

ز
هو جبل "كوك" الذي يعتير أعىل نقطة ف

ي تض
ي أقىص الت 

ز
ق والسهول الجنوبية ف ي الشر

ز
بري ف  جليدية وتعتير سهول كاني 

ً
 أنهارا

ً
م أيضا

ي الجزيرة الجنوبية ، كذلك تكير عىل الساحل 
ز
الجنوب هما المنخفضات الوحيدة ف

ي الجبال 
ز
ي الجزيرة الشمالية أنهار عديدة ينبع معظمها ف

ز
األجراف البحرية ، وتوجد ف

قية والمركزية، معظم أنها رها تنبع من األلب الجنوبية ويعد نهر "كلوثا" هو أطول الشر

ي من جبال  ي الجزء الجنوتر
ز
ي أناو" من أكير بحَياتها وتقع ف

أنهارها، بينما تعد بحَية "ت 

 األلب الجنوبية. 
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 و تقع بالجزيرة الجنوبية لنيوزلندا اجمل االماكن الطبيعية و هي : 
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 Pictoبيكتون -1
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ي للجزيرة الجنوبية . 
 
ف ي الركن الشماىلي الشر

ز
ي منطقة مارلبورو الواقعة ف

ز
 هي بلدة صغَي ف

 وهي أول مرفأ صغَي للقادمَيز عير البحر أو المضيق من الجزيرة الشمالية إىل الجنوبية. 
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ي للجزيرة الجنوبية لنيوزيالند وتبعد  مدينة كايكورا و هي 
 
ف مدينة تقع عىل الساحل الشر

ي حصلت عىل   180
ش. وتعتير كايكورا المدينة األوىل الت   عن مدينة كرايستشر

ً
ا كيلومي 

ي ومراعاة المعايَي المطلوبة. 
( Kaikoura -مدينة )كايكورا  توثيق بمراعاة الفحص األرضز

ي منتصف المسافة تقريبا بَيز كرايست شَيش و 
ز
بلد الحيتان والدالفَيز وهي مدينة تقع ف

ي من
 
ف  Kaikoura-الجزيرة الجنوبية ، إن مدينة كايكورا  بيكتون عىل الساحل الشر

تجتذب سنويا ما يقارب المليون سائح ليس فقط جمال موقعها ولكن القريبة من البحر. 

لجنوبية تطل من بعيد كخلفية رائعة للمدينة وهذه الجبال كفرع من جبال األلب ا  وهنا 

ي هذه  2610بالثلوج طوال العام . ويقدر علو بعضها  المغطاة
ز
مي  وهو أعىل جبل ف

والجبال  إن كايكورا مزي    ج فريد من المحيطات Manakau) -المجموعة )جبل ماناكو 

بَي للسياح هو عنرص عروض مذهلة ولكن ما يمَيز كايكورا ويجعل لها هذا الرصيد الك

ي سواحلها ، باإلضافة للسباحة ، 
ز
ي تجول ف

السياحة البيئية المتمثل بمشاهدة الحيتان الت 

 و الغطس مع الدالفَيز . 
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 Christchurchكرايستشَيش   

 

 

 

ي أكير مناطق البالد  تعد كرايستشَيش
ي الجزيرة الجنوبية من نيوزيالندا، وثاتز

ز
أكير مدينة ف

ي منطقة شبه 
ز
ي الثلث األوسط من الج    زيرة ف

ز
ي ف

 
ف ية، وتقع عىل الساحل الشر الحرصز

ي بالمدينة للعام 
ي بريطاتز ي أكير 1848جزيرة بانكس.ويعود أول استيطان بشر

. وهي ثاتز

ن للمسافر إىل كرايستشَيش التمتع بجمال قمم مدن نيوزيلندا من حيث السكان.يمك

ي جزيرة نيوزيلندا الجنوبية.تقع 
ز
الجبال المكسوة بالثلوج والبحَيات الجليدية والمضائق ف

ي من التالل 
، ولكن   ها مزودة بستار خلفز المدينة ذاتها عىل السهل المستوي الساحىلي

ي المرتفعة لشبه جزيرة بان    كس. تبعد جبال األ
لب الجنوبية مسافة ساعة واحدة واألراضز

ي الهواء 
ز
بالسيارة من كريستشَيش، ويمكن للطالب ممارسة العديد من أنشطة المغامرة ف

ي ، الطلق خالل أوقات فراغهم
ز
هات ذات المناظر الطبيعية عىل مدى البرص ف ز وتمتد المتيز

ي يوفرها نهر آفون
ي والمناظر الزاهية الت 

، ثم توجه إىل ساحل كايكورا جاردن سيت 

ي قلب شبه جزيرة أكاروا 
ز
لمشاهدة الحيتان، أو تمتع بالسباحة مع الدالفَيز ف

كانية  من المتاحف أشهرها متحف الفن القوطي ويضم تشكيلة ،الير
ً
تضم المدينة عددا

 حول حضارات العالم من العرص الماوري وح   ت  
ً
ي تحكي قصصا

واسعة من المعروضات الت 

ديناصورات. والمتحف مفتوح يوميا والدخول إليه مجانا. وهناك متحف القوات عرص ال

ي نيوزلندا إضافة إىل العديد من المعارض والمراكز الفنية 
ز
الج    وية ويح  كي تاري    خ الطَيان ف

ي تستهوي الكثَي من السياح عىل مدار العام. 
 الت 

ً
 بمدينة الحدائق نظرا

ً
تشتهر عالميا

هاتها الجميلة  ز اير لمتيز ي شهر فير
ز
وحدائقها العامة الكثَية ، فمهرجانها السنوي المقام ف

ي ” مهرجان مدينة الحدائق للزهور ” تحت أسم 
ز
ويعتير هذا المهرجان األكير شعبية ف

 البالد ككل. 
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( يقال Al-Nour mosqueمسجد النور ) 

ق عليه الشمس .   أنه أول مسجد تشر

 
 
 
 
 
 

    ساحة الكتدرائية
Cathedral Square  

 كرايستشَيش ، والمعروف
محليا باسم ببساطة 'الساحة  ' "the 

Square"  ي وقلب
ز
، هي المركز الجغراف

كرايست تشَيش ، نيوزيلندا ، حيث 
 كاتدرائية المدينة االنجيلكانية

  
  هاجىلي بارك

Hagley Park 
ية ) ي المناطق الحرصز

ز
ي كرايست تشَيش ،  164.637أكير المساحات المفتوحة ف

ز
هكتار( ف

ي 
ز
ي أنشئت ف

نيوزيلندا ، الت 
من قبل حكومة  1855

المقاطعة. ووفقا لمرسوم 
ي ذلك الوقت ، 

ز
الحكومة ف

Hagley  بارك "محفوظة
إىل األبد باعتبارها حديقة 

عامة ، وتكون قابلة 
لالستجمام والتمتع بها 

مهور". ويتمَيز الج  Hagley 
بارك بها أشجار ومساحات 
 .مفتوحة واسعة النطاق
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 بوتانيك جاردن 

Botanic Gardens 

ي وسط مدينة كرايست تشَيش
ز
، نيوزيلندا والحدائق النباتية  حدائق النباتات ، وتقع ف

ي 
ز
ي تأسست ف

الت 

من اجل  1863عام 

االحتفال بزواج 

ت  األمَي ألير

واالمَية الكسندرا . 

تمتد الحدائق عىل 

هكتارا  21مساحة 

، وتقع بالقرب من 

حلقة من نهر آفون 

 Hagleyبجانب 

 بارك. 
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 نهر آفون

River Avon 

يتدفق  نهر آفون

عير وسط مدينة 

كرايستشَيش 

والخروج إىل 

المصب ، وهو 

يتشارك مع نهر 

 هيثكوت. 

 

تلفريك كرايست 

 جَيج)كيبل كار(

 Christchurch Gondola Ride 

 عىل جبال االلب و البحَية و مدينة كرايست جَيجاطاللة رائعة و 
ً
 جدا
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 Lyttelton Harbourمرفأ ليتلتون 

ة من كرايست جَيج والمطل عىل بحَية ليلتون  ويقع إىل الجنوب مباشر
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 خليج بيغاسوس

pegasus 
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ام القديم  جولة سياحية بالي 

Christchurch Hop-On Hop-Off Tram 
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 زيارة المتاحف

 زيارة مركز انتاركتيكا الدوىلي 

 

 

 

يش اىل حديقة ارثر   الوطنية جولة بالقطار من كرايست شر

Arthur's Pass National 

Park with TranzAlpine 

Train Tour from[,gm fhg 

Christchurch 
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 اكتشاف  جبل كوك

Explore Mount Cook from 

Christchurch 

 

 

 

 

 

Willowbank Dinner and Maori Concert from Christchurch 

ي محمية 
ز
رؤية مجموعة متنوعة من الطيور والحيوانات خالل جولة برفقة مرشد ف

ية ،  ويلوبانك للحياة الير

تليها أمسية ترفيهية مع أداء 

ي 
ز
ي ماوري الثقاف

كو تاتز

باإلضافة إىل بوفيه عشاء. 

سوف تستمتع بمناطق 

ي ذلك 
ز
جذب شهَيتَيز ، بما ف

" التقليدية  ي وجبة "هانخر

أصناف  4المكونة من 

ي م
ز
تبوعة بجولة قصَية ف

ي 
ز
مدينة كرايستشَيش ف

ا. 
ً
ا وإياب

ً
ي الفندق ذهاب

ز
 الليل. يشمل النقل ف

https://www.viator.com/tours/Christchurch/Willowbank-Dinner-

and-Maori-Concert-from-Christchurch/d400-

2950CLT07?eap=visitacity-159121269-14055&aid=vba14055en 

 

ي 
ز
ش اهم الفنادق ف يال -3فينو   -2ذا جورج   -1:   كرايست تشر  موني 
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فيه بموقعها عىل شاط  بحَية واكاتيبو بَيز قمم  ز تاون عاصمة المغامرات والي  تتمَيز كوييز

جبال األلب الشاهقة، لتقدم لزوارها منظًرا مهيًبا من الجمال الطبيعي للجبال واالنهار 

ي يمكن  المحيطة بها،توفر هذه المدينة الصغَية
ا ال حرص له من األنشطة المثَية الت 

ً
عدد

ا للقفز بالحبال، وتشمل األنشطة األخرى 
ً
 باعتبارها موطن

ً
القيام بها، فهي تشتهر عالميا

اعي وبالون الهواء الساخن ورحالت  التجديف بالقوارب والقفز بالمظالت والطَيان الشر

ز تاون مالعب جول 5صيد األسماك وتسلق الجبال باإلضافة إىل  ف عالمية،تتحول كوييز

ي 
ز
لج ف ز خالل فصل الشتاء إىل منتجع تزلج ضخم، حيث تضم اثنَيز من أفضل وجهات الي 

 . نيوزيلندا 

ز  -4ذا سبَي  -3سوفتيل   -2منتجع هلتون   -1اهم الفنادق:   ز تاون   -5  سانت موريي  كوييز

ال ريدج بوتيك  -6بارك بوتيك   ون -كراون بالزا  -7سني   منتجع كوبير

 

 بحَية واكاتيبو

 Lake Wakatipu 

 نيوزالندا ويصل عمقها اىل 
ز
مي  ، وتتمَيز  397تعد بحَية واكاتيبو ثالث أكير بحَية ف

بظاهرة غريبه وه صعود وهبوط المياه كل  البحَيه
دقيقه ، وترجح اساطَي الماورى ان ذلك بسبب  25

الوحش الذى يعيش اسفل البحَيه ، و البحَيه 
محاطة من جميع الجهات بالجبال واعىل جبل 
 بحَية واكاتيبو 

ز
يحيط بها هو جبل ايرنسلو ، وف

يمكنك القيام بعدة انشطة ممتعه مثل ركوب 
او القوارب الزجاجيه واالستمتاع بمشاهدة  البواخر ،

هذه المنطقة األكير  تير تع ،االسماك المتنوعه 
ي 
ز تاون، حيث المناظر الرائعة الت  ي كوييز

ز
 ف
ً
هدوءا

يسيطر عليها اللون األزرق وتحيط به التالل والقمم 
 الصخرية وحديقة جبل أسبَيينغ الوطنية. 
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ز تاون   Queenstown Gardensحدائق كوييز

ي عام  تقع عىل شاط  بحَية واكاتيبو 
ز
ة، وقد تأسست الحدائق ف  1867مباشر

ً
، وتعد مكانا

ي ذلك 
ز
ه واستكشاف مجموعة واسعة من النباتات المحلية والدولية بما ف ز  للتيز

ً
رائعا

ي توفر مظالت طبيعية، وهناك أيضا حديقة 
أشجار البلوط وأشجار التنوب دوغالس والت 

 الزهور الجميلة. 
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 كانيون سكيير 

Skippers Canyon 

ز تاون، وكان هذا  ي كوييز
ز
ا من أروع األماكن ذات المناظر الطبيعية الخالبة ف

ً
يعد واحد

 22الوادي الذي يبلغ طوله 
 لآلالف من 

ً
كم موطنا

المنقبَيز بعد اكتشاف 
ي نهر شوتوفر عام 

ز
الذهب ف

1892 
ً
، وأصبح اليوم معلما

 يقدم رحالت 
ً
سياحيا

فريدة، ويضم جش سكيير 
ي عام المعلق الذي ب
 1901تز

ويوفر وجهات نظر 
 بانورمية عىل المنطقة المحيطة. 

 نهر شوتوفر
ي أوتاغو   75اشتهر هذا النهر الذي يبلغ طوله 

ز
، واليوم كم أول مرة خالل الذروة الذهبية ف

أصبح يعرف كأحد مناطق 
الجذب السياجي الشعبية، 
حيث يقدم جوالت قوارب 
ي 
ز
توصف بأنها األكير إثارة ف
العالم، كما إنها من أقدم 

تاون حيث  ز ي كوييز
ز
المغامرات ف

 . 1965تعمل منذ عام 
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  كيوى بارك
Kiwi Birdlife Park  

 
ز
ات الطيور النيوزالنديه االصليه و نحو  ف نوع من  10,000مساحة هكتاران يسكن عشر

 النباتات المحليه 
نوع من  20واكير من 

يه لذا تعد  الحيوانات الير
كيوى بارك بمثابة محميه 

يه وهناك يمكنك  للحياة الير
 االستمتاع 

بمشاهده انواع من الصقور 
و طائر الكيوى الشهَي 
 اطعامه  ومشاهدة كيف يتم
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 المرصد تحت الماء 

اب و التعرف عىل الكائنات البحريه و كيفيه معيتشها بل و اطعامها ايضا ا ن اردت االقي 
 مدينة 

ز
فحتما عليك زيارة المرصد تحت الماء ف

تاون ز حيث يمكنك مشاهده اسماك  كوييز
السلمون المرقط و ثعابَيز البحر وأسماك 
االنقليس العمالقه فهو يعد واحدا من أكير 

تاون خاصة بالنسبة  ز  كوييز
ز
االماكن الممتعه ف

 لألطفال . 

 

 

 

 

 تلفريك سكاي الين غوندوال

 Skyline Gondola 
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يتمَيز معلم الجذب هذا بتلفريك 
للجندول إىل المطعم البانورامي 
وعروض الماوري ورحلة خاصة 
ي زحليقة أو نزهة عىل عربة 

ز
ف

 مدفوعة بالجاذبية. 

 

 

 سفينة سيدة البحَية 

 TSS Earnslaw 

ي بحَية واكاتيبو 
ز
ز سفينة تبحر بك عير  Wakatipuجولة بحرية ال تنش ف عىل مي 

ي تسىم هنا بسيدة البحَية 
السفينة لها مكانه خاصة عند أهل نيوزيالندا …. البحَية والت 

ي 
ي الماضز

ز
هذه المتعة ستستمر عند …ألنها كانت الوسيلة لنقل البضائع إىل المستوطنات ف

ي مزرعة تسىم . حقل ه
ز
ي وقت ممتع ف

ضبة وصولك إىل الضفة الجنوبية للبحَية لتقىصز
 . Walter Peak High Country Farmوالي  . 



119 

 

 حقل هضبة والي  

Walter Peak High Country Farm 

ي هذه المزرعة حياة المستوطنَيز النيوزيلندين .. 
ز
 ستعيش ف

ي أنحاء المزرعة إما 
ز
ي جولة ف

تقىصز
مشيا أو عىل ظهر الحصان ..بعد 

عىل  ذلك تذوق وجبة باربيكو 
 الطريقة النيوزيلندية

ي تقوم بتنظيم 
كة السياحية الت  الشر

هذه الرحلة و رحالت أخرى 
(  (Real Journeysهي

 : ي
وتز موقعهم االلكي 

http://www.realjourneys.co.nz/Main/TSSEarnslaw_WP / 

 

http://www.realjourneys.co.nz/Main/TSSEarnslaw_WP/
http://www.realjourneys.co.nz/Main/TSSEarnslaw_WP/
http://www.realjourneys.co.nz/Main/TSSEarnslaw_WP/
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ي 
ز
  نهر شوتوفرجيت بوت ف

القيام برحلة عىل طول نهر شوتوفر أو نهر كاواراو لرؤية المناظر الطبيعية الخصبة 
 والتكوينات الصخرية الطبيعية أثناء التنقل عير المنحدرات والتيارات الشيعة
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 ركوب القارب النفاث 

 Kawarau شوتوفر ، أوحيث يمكن رؤية المناظر الرائعة اما من خالل نهر دارت ، 

 

اعي   ParaglidingKawarauالتحليق بالطَيان الشر
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ي  جش  منصة من بالحبال القفز  ي  بنخر
  التاريخز

ز   تقدم ي  إثارة التجارب أكير  من واحدة تاون كوييز
ز
 منصة من بالحبال القفز  وهي  العالم ف

ي  جش  ي  بنخر
ي  الذي التاريخز

ي  بتز
ز
، 43 ارتفاع عىل 1880 عام ف

ً
ا  اإلثارة من ولمزيد  مي 

 نيفيس نهر  فوق مي   134 ارتفاع عىل بوينت نيفيس موقع من بالقفزة القيام يمكن
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لج ز  الجليد عىل الي 
تاون  تصبح ، وأكتوبر  مايو  بَيز  ز ا  منتجًعا  كوييز لج شهَيً ز لج مرافق أربعة يضم للي  ز  للي 

 من بعض التقاط يمكنك ، الجنوبية األلب جبال منحدرات من المدينة.  من بالقرب
 المناظر  أفضل
ي  الثلوج وأفضل

ز
 ف
 نيوزيلندا.مناطق

لج ز ي  الي   تلتر
 عشاق احتياجات

 جميع من الثلج
ي  بما  المستويات

ز
 ف

 األطفال.  ذلك
 مناطق تشمل
لج ز  عةاألرب الي 

  The
Remarkables  و 

Peak Coronet  و Cone Treble  و Cardona 
ي   

تاون  من دقيقة 90 إىل 20 بعد  عىل جميعها  تقع والت  ز   كوييز
 بالمظلة القفز 

Skydive  

 
 

ه ز  التيز
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تاون ز ي لمسافات طويلة  تحتوي المنطقة المحيطة بمدينة كوييز
عىل بعض مسارات المشر

ي 
ومسارات المشر

المعلقة وبعض 
المسارات يمكن أن 
تستمر لعدة أيام ، 
إال أن هناك العديد 
ي 
من المسارات الت 
ي 
ز
يمكن إكمالها ف

نصف يوم أو يوم 
كامل.بعض من 
أفضل المسارات 

هي لعبة بن لوموند 
 4إىل  3تراك )

ساعات( ، ومضمار 
Atleys (5  أفضل  3اعات( ، ومسار منجم الذهب الذي ال يقهر )س 6إىل )ساعات

ي لمسافات طويلة هي من أكتوبر إىل أبريل
 الشهور لرياضة المشر

 
 لميف سفاري رحلة

 Safari Lord ot the rings 
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بلدة اروتاون   

 Arrowtown 
 ) 12هي بلدة تعدين تاريخية صغَية تبعد 

ً
ي   20ميال

ز
تاون بعض االشخاص ف ز كم( عن كوييز

بعض األحيان يحالفهم الحظ 
ويجدون بعض الذهب.تم 

ي عام 
ز
اكتشاف الذهب ألول مرة ف

ي نهر آرو  1861
ز
بعد مرور عام  -ف

 1500فقط ، كان هناك أكير من 
ي المخيمات عىل 

ز
رجل يقيمون ف

تفاع ذروة طول ضفافه أثناء ار 
ي أوتاجو. واحدة من أكير 

ز
الذهب ف

ي نيوزيلندا 
ز
المستوطنات الخالبة ف

ي 
؛ ال يزال لديها العديد من المباتز
القديمة وهناك الشارع الرئيشي 
 محاط بالمحالت والمقاهي أيضا

 مضيق ملفورد

Sound Milford   
ي البالد. يقع 

ز
ي جنوب جزيرة نيوزيلندا هي واحدة من المعالم األكير إثارة ف

ز
ميلفورد ساوند ف

ز ه اليونسكو العالىمي للي   ي مني 
ز
اث العالىمي فيوردالند ، وهو أحد أفضل ميلفورد ساوند ف

الشواط  ، ويوصف بأنه مدخل طويل وضيق للبحر ، مع جوانب شديدة االنحدار 
متعرجة من خالل نهر جليدي. إذا لم تكن قد زرت أي مكان قديم من قبل ، فإن ميلفورد 

ء رأيته. تتساقط الشالالت أسفل من المنحدرات  ي
ا عن أي شر

ً
ساوند سيكون مختلف

ي تخرج من المياه المظلمة ، وتتشبث الغابات المطَية المورقة بالحافة ، الم
لحمية الت 

ي ،وتهدد باالنزالق إىل السكون البارد الجليدي تحته
ز
 صوت إال  فيه تسمع ال  مكان ف

ي  … أنفاسك
ز
ي  ساوند  ميلفورد  انها  ..  الضوضاء و  العرص  آالت  عنه نزعت مكان ف

ز
 محمية ف

ي  الجبال و  البحَيات .  .. Park National Fiordland الوطنية فيوردالند 
 قممها  تغطي  الت 

ي  المعتز  ستحمل شك بال  رائعة رحلة أنها  المطرية الغابات و  الثلوج
 الحقيف 

 البحرية الخلجان خالل تجولك بعد  البكر  الطبيعة معتز  وستعرف نيوزلندا لطبيعة
كة هناك الرائعة المناظر  ورؤية ي  السياحية والشر

 هي  النشاط هذا  بتنظيم تقوم الت 
Sights Great  وموقعها  : ي

وتز  االلكي 
http://www.greatsights.co.nz / 

ز   من دوالر  226 وبقيمة Anau Teتياناو مدينة من دوالر  153 األسعار:   تاون كوييز

https://www.traveldiv.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF/
https://www.traveldiv.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF/
https://www.traveldiv.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF/
http://www.greatsights.co.nz/
http://www.greatsights.co.nz/
http://www.greatsights.co.nz/
https://transit.travel/uploads/default/original/1X/16dcf29a82aff23314d6686bf5e8dbec84dde907.jpg
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  المواعيد 
ً
 م 5.15 العودة و  ص 1510. الساعة من :  يوميا

ز   مدينة من او  Anau Te تياناو  مدينة من لها  الوصول ويمكن  :  تشمل والرحلة تاون كوييز
ي  جولة + الباخرة ركوب + الباص

ز
 National Fiordland فيوردالند  محمية ف

ز   اىل للعودة هيلكوبي   طائرة استئجار  يمكنك كما   .  نيوزلندي دوالر  500 مقابل تاون كوييز
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ه ز ي  كوك  جبل مني 

 الوطتز
Mount Cook National Park 

 

 
 

 قرية فرانز جوزيف
Joseph Franz of village 

ي االثرية القديمة . 
 قرية فرانز جوزيف و مشاهدة المباتز
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 الجليدي تاسمان نهر 

Glacier Tasman 
ي  الجليدية األنهار  أطول شاهد  

ز
ا من العديد من األنهار الجليدية  ، نيوزيلندا  ف

ً
وواحد

ي الجزيرة 
ز
ي من جبال األلب الجنوبية ف ز ا نحو حوض ماكييز

ً
ق ا وشر

ً
ي تتدفق جنوب

الكبَية الت 
 افضل وسيلة لمشاهدة النهر الجليدي هو استقالل طائرة مائية ،الجنوبية لنيوزيلند 
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 :  نيوزلندا  لزيارة مهمة مواقع
ي  العبارات حجز  موقع

ز
 :  الجنوبية الجزيرة و  الشمالية الجزيرة بَيز  نيوزلندا  ف

http://www.interislander.co.nz/Default.aspx 
  المهم من

ً
ي   بوقت السفر  قبل العبارة حجز  جدا

ز
 فيه بالكامل مشغولة دايم النها  كاف

كتَيز   هذي الخدمة تقدم شر
http://www.bluebridge.co.nz 

.interislander.co.nzhttps://www 
ي  المتنوعة الرحالت لحجز  موقع

ز
  :  نيوزلندا  ف

http://www.newzealand.com/int/trips-and-driving-itineraries/top-
nz-trips/ 

 
MACKENZIE 

 

 

 

http://www.interislander.co.nz/Default.aspx
http://www.bluebridge.co.nz/
https://www.interislander.co.nz/
http://www.newzealand.com/int/trips-and-driving-itineraries/top-nz-trips/
http://www.newzealand.com/int/trips-and-driving-itineraries/top-nz-trips/
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ي.  ز ي نيوزيلندا ، حيث ستجد منطقة ماكييز
ز
ي قلب الجزيرة الجنوبية العظيمة ف

ز
يقع ف

واأليام المشمسة الرائعة ، والبحَيات  بلياليها المرصعة بالنجوم ، ،تشتهر المنطقة

اء الزاهية والجبال  الفَيوزية الرائعة ، والمراعي الذهبية المفتوحة ، والوديان الخرصز

 المغطاة بالثلوج. 
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 قرية ليك تيكابو

LAKE TEKAPO VILLAGE 

هي حلم مصور يتحقق ووجهة يجب مشاهدتها لكل زيارة لمنطقة  ن بحَية تيكابو فيليجا

ي. خلفية لجميع األنشطة هي اللون األزرق الفَيوزي المدهش ألعىل بحَية كبَية  ز ماكييز

ي نيوزيلندا ، بحَية تيكابو ذات المناظر الخالبة المدينة هي موطن لسكان ما يزيد قليال 
ز
ف

اوح خيارات من السكان وترحب العديد من الزوا 350عن  ر من نيوزيلندا أبعد من ذلك.تي 

ل  Bed & breakfastsنجوم و  4أماكن اإلقامة من الرحالة إىل الفنادق ذات ال   ز واليز

ا العائلية ومأكوالت الكيوي  ز . تتوفر خيارات رائعة لتناول الطعام تشمل البيي  البوتيكي

 التقليدية والتايالندية والصينية واليابانية
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 تويزل

TWIZEL 

 . البحَيات الخالبة الخمسةبلدة جبال األلب بالقرب من 

 

ي الدوىلي داكن سكاي ريزيرف
ز  وراكي ماكيز

AORAKI MACKENZIE INTERNATIONAL DARK SKY RESERVE 

ي قلب الجزيرة الجنوبية تكون السماء واضحة وواسعة بحيث يبدو أن ماليَيز النجوم 
ز
ف

ي م،تظهر أمام عينيك
ز
ي هذا فريدة من نوعها ف

ز
ي ، فالسماء الصافية الموجودة ف ز نطقة ماكيز

ي 
ي المحدود للغاية يعتز

ي نيوزيلندا. التلوث الضوت 
ز
ء آخر ف ي

الجزء من العالم ال تشبه أي شر

ي عام 
ز
، تم  2012أن وجهات نظر سماء الليل تبدو وكأنها تمتد إىل ما يمكن للعَيز رؤيته.ف

ي محمية   4300اإلعالن عن منطقة 
ز
ي الدولية للسماء كيلو مي  مرب  ع ف ز أوراكي ماكيز

ي نصف الكرة 
ز
ي المنطقة. هو الوحيد من نوعه ف

ز
ي صارم ف

المظلمة ، مع تلوث ضوت 

ي العالم. ضمن هذا االحتياطي هو مركز األبحاث 
ز
ي ، وواحد من ثمانية فقط ف الجنوتر

ي نيوزيلندا ، مرصد جبل جون . 
ز
 الفلكية األول ف
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ي للبحث ، رؤية هذه السماء من خالل التلسكوب هي 
ز
تجربة ال مثيل لها. خذ الوقت الكاف

ودراسة المجرات والنجوم ، والشعور باالرتباط بالتاري    خ الرائع للكون. هناك عدد من 

ي.سيشهد راقصو النجوم الحريصون  ز ي منطقة ماكيز
ز
الطرق للقيام بجولة حول النجوم ف

ي 
ز
ي ، بما ف ي نصف الكرة الجنوتر

ز
 ذلك صليب تشكيالت مدهشة ال يمكن رؤيتها إال ف

 الجنوب ، إىل ماجالنيك كالودز ودرب التبانة. 

 

 كنيسة الراعي الصالح

CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD 

ة ومحاط بجبال  عىل شاط  المياه الزرقاء المذهلة لبحَية تيكابو ،عالمة ليك تيكابو الممَيز
بنيت الكنيسة كنصب تذكاري لرواد منطقة ،األلب الجنوبية تقع كنيسة الراعي الصالح

ي ، وكانت موطن اآلالف من حفالت الزفاف وشهدت أكير من حصتها العادلة من  ز ماكيز
أراضيها الزوار إىل . 
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 تسمان الجليدي 

TASMAN GLACIER 

ي أعماق حديقة أوراكي / ماونت كوك  يعد جبل  تاسمان
ز
الجليدي المدهش الذي يقع ف

ي نيوزيلندا. 
ز
 الوطنية ، أكير هيكل من نوعه ف
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 بوركز باس

BURKES PASS 

ي تلك 
ز
هي قرية تاريخية صغَية تقع عند سفح الممر ، اكانت القرية آخر مركز حضاري ف

 األيام 
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ي الجزيرة الجنوبية. دنيدن )الذي 
ز
ي نيوزيلندا تقع ف

ز
اث االسكتلندي ف قطعة صغَية من الي 

ج: "دون إيدن"( أسسه مهاجر اسكتلندي ، وما زال  سىمي عىل اسم الغيليك إلدنير

ي  -باإلمكان الشعور باإلرث اليوم. صغَية ومليئة بالتالل 
ز
 ف
ً
عي أنها األكير انحدارا

ّ
المدينة تد

ي 
ي العالم الشارع السكتز

ز
ي  - ف ي الزاوية الداخلية من ساحل أوتاجو هاربور الير

ز
تقع دنيدن ف

لس  والرياح مع الشواط  الوعرة والمناظر الطبيعية الخالبة ، وحت  مستعمرة الير

ي العالم. ، عىل عتبة باب المدينة مركز المدينة نفسه صغَي الحجم 
ز
الوحيدة الملكية ف

ا عىل  األقدام مع العديد من األمثلة الرائعة للهندسة ويمكن التنقل به بسهولة سَيً

ي تعود إىل أواخر القرن ال  
  19المعمارية الت 

ً
ي ال تزال محفوظة جيد

 والت 

 

Larnach Castle 
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Otago Museum
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Dunedin Botanic Garden

 

toitū otago settlers museum 
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Taiaroa Head
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Dunedin Public Art Gallery
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Dunedin Railway Station

 

Port Chalmers
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Cadbury World

 

 

Tunnel Beach 
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Moeraki Boulders 
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ي الجنوب النيوزلندي من الجزيرة الجنوبية 
ز
ي منطقة ساوثالند… هي أقىص مدينة ف

ز
… ف

ي تناقص مستمر. … نسمة 1850وهي صغَية الحجم يقدر عدد سكانها بحواىلي 
ز
وهم ف

.. و منها  ي القرن الثامن عشر
ز
ي رست فيها سفن التجارة األوربية ف

وتعتير من أوىل المدن الت 

. يتم  ي  العبور إىل جزيرة ستيوارت الجزيرة الثالثة النيوزلندية األقرب إىل القطب الجنوتر

 

ى  عرضلوحةت المسافات إىل المدن الكير

ي العالم
ز
 ف

Stirling Point 

 

 

ي 
 مسارات المشر

Bluff Hill (Motupohue) 

 

 

 

 

ي م  لعب الجولف الجنوتر

Bluff Golf Links 
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 رحالت الكتشاف جزيرة ستيورايت 

Stewart Island Experience Ferry 

Services 

 

اث  بالف الي 

Bluff Heritage Trail 

 

 

 

 

 

 

 متحف بالف البحري

Bluff Maritime Museum 
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ي نيوزيلندا . تقع عىل بعد هي 
ز
ا )  30 ثالث أكير جزيرة ف ميل( جنوب الجزيرة  19كيلومي 

ي تعداد عام  381. يبلغ عدد السكان الدائمَيز  Foveauxالجنوبية ، عير مضيق 
ز
نسمة ف

ي من الجزير  2013
 
ف ي مستوطنة أوبان عىل الجانب الشر

ز
ي لغة  ، ة، يعيش معظمهم ف

ز
ف

عرف باسم راكيورا 
ُ
ي "أرض السماء المتوهجة". ستحصل عىل توضيح  الماوري ، ت

ي تعتز
الت 

ي هذه السماوات الجنوبية أكير  Aurora Australisلماذا عندما ترى 
ز
الذي يظهر غالًبا ف

ي ومراقبة  85من 
٪ من الجزيرة هي حديقة وطنية ، ومعظم الناس يأتون إىل هنا للمشر

ي   280لكن كم فقط من الطرق ، و   28الطيور. وتمتاز الجزيرة بطول 
كم من مسارات المشر

ي اليوم. 
ز
ي لمسافات طويلة ف

ي النهاري والمشر
تتناسب مع الواجهات القصَية والمشر

ي مضمار 
ز
ي ف

الذي يستمر لثالثة أيام وستحصل عىل تجربة  Rakiura Trackيمكنك المشر

ي جزيرة 
ز
ي ف ي أو Stewartكاملة من الجمال الير

.تعتير جزيرة ستيوارت مالذا للكيوي البتز

Tokoeka  ي الجزيرة وتنشط ليال ونهارا. البطريق األزرق
ز
ي يفوق عدد البشر ف

، والت 

ي والبطاريق الصفراء النادرة العينَيز تندس بَيز الصخور. 
  كيوي  رمزنا الوطتز
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 متنزه راكيورا الوطني
Rakiura National Park 

الجزيرةالشواطئ البكر في    هو مسار شجري ساحلي مدهش على طول 
 

 

ةمشاهدة الطيور على جزير  

BIRD WATCH ON ULVA ISLAND  
 

 

 نحت الحجر االخضر الخاص بك

CARVE YOUR OWN 

GREENSTONE 
 
. 
 
 
 
 

https://www.backpackerguide.nz/wp-content/uploads/2018/02/16353682289_9921df2ac5_k.jpg
https://www.backpackerguide.nz/wp-content/uploads/2018/02/things-to-do-on-stewart-island.jpg
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 االسترخاء على شاطئ االستحمام

RELAX ON BATHING BEACH 
 
 
 
 
 

 خذ رحلة ذات المناظر الخالبة على الجزيرة

TAKE A SCENIC FLIGHT OVER THE ISLAND 

 
 

 

 

 

 

 

 الغوص مع أسماك القرش

DIVE WITH THE SHARKS 
 

 متحف راكيورا
THE RAKIURA MUSEUM 

 

 
 
 

https://www.backpackerguide.nz/wp-content/uploads/2018/02/things-to-do-stewart-island.jpg
https://www.backpackerguide.nz/wp-content/uploads/2018/02/Bathing-Beach-Bay-Stewart-Island_optimized.jpg
https://www.backpackerguide.nz/wp-content/uploads/2018/02/Stewart-Island-Flights-NZ_optimized.jpg
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 البحيرات في نيوزلندا
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 ليك تاوبو

LAKE TAUPO 
تغذيها الثلوج الذائبة من قمم … هي بحيرة من أكبر البحيرات العذبة في الجزيرة الجنوبية 

 تعتبر ملتقى لجريان تلك المياه وتجمعها لتشكل بحيرة جميلة عذبة.حيث … الجبال 
وقد استغلت الدولة تدفق مياه كثير من األنهار نحو …  2كم178.7تبلغ مساحتها حوالي 

ومما  البحيرة في توليد الطاقة الكهربائية لتغذية احتياج المناطق المجاورة بالطاقة. D حيط
الجبال التي تكسوها الثلوج البيضاء يزيد جمالها  

 الموقع: الجزيرة الشمالية
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 تي آنا

2. LAKE TE ANAU 

… تقع في الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة الجنوبية لنيوزلندا … كان اسمها قديما بحيرة تي آنا 

مما يجعلها ثاني أكبر بحيرة في نيوزلندا بعد بحيرة توبو ، واألكبر في …  2كم 344مساحتها حوالي 

إال … بحر متر فوق مستوى سطح ال210كم . تقع على ارتفاع 65الجزيرة الجنوبية.طولها حوالي 

حيث يصل أقصى عمق للبحيرة حوالي … أنها في أقصى عمقها تصبح تحت مستوى سطح البحر 

 يغذي البحيرة عدة أنهار أهمها نهر م تحت مستوى سطح البحر.207أي … م 417

EGLINTON من الشرق ونهر WAIAU  من  باإلضافة إلى أنهار قصير كثيرة… من الجنوب

وهي بلدة زراعية ال يزيد … الصغيرة جنوب البحيرة  ANAUوتقع بلدة ،ةالمرتفعات الشمالية والغربي

 نسمة. 2000عدد سكانها على 
 الموقع: الجزيرة الجنوبية
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 واكاتيبو

3. LAKE WAKATIPU 
تشتهر بجمالها … كم 80يبلغ طولها حوالي … ثالث أكبر بحيرة … بحيرة األصبع  

كما تقع عليها مدينة كوينز تاون  الطبيعي وسالسل الجبال التي تحيط بها    
 الموقع: الجزيرة الجنوبية

 
 

 

 



159 

 ليك إليزمير )تي وايهوورا(

4. LAKE ELLESMERE (TE WAIHORA) 

كيلومتر إنها  182متر فقط لمساحة  2القائمة مع أقصى عمق هذه هي البحيرة الضحلة في 
 في الواقع واحدة من أبرز األراضي الرطبة في نيوزيلندا

 الموقع: الجزيرة الجنوبية
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 واناكا

5. LAKE WANAKA 

كيلومتر مربع أصغر من بحيرة تي وايهورا ، 2فقط تبلغ مساحتها    

من مواقع تصويرالمناطق المحيطة بالبحيرة موطنًا للعديد  ان من الجيد معرفته  

 Lord of the Rings 

 الموقع: الجزيرة الجنوبية

 

 

 



161 

 ليك مانابوري

6. LAKE MANAPOURI 

 143على الرغم من أنها تبلغ مساحتها  أعمق بحيرة في هذه القائمة هي بحيرة مانابوري
كيلو متر مربع فقط ، مما يجعلها في المرتبة السادسة على قائمتنا ، إال أنها تبلغ أقصى 

متر 444عمق لها   

 الموقع: الجزيرة الجنوبية
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هاويابحيرة   

7. LAKE HAWEA 

الوطنية ، تقع هذه البحيرة الطويلة والضيقة على حدود حديقة  

   (MT ASPIRINGا)  
 وتبلغ مساحتها 143 كيلومتر مربع البحيرة وهي قريبة من كوينزتاون 

  الموقع: الجزيرة الجنوبية
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 بوكاكي

8. LAKE PUKAKI 

هي أكبر بحيرة في المنطقة ، وهي تباهى بفخر أعلى قمة في نيوزيلندا ،  بوكاكيبحيرة 
إن لون الماء في  أوراكي / ماونت كوك ، من العديد من نقاط التفتيش حول شواطئها.

البحيرة هو لون فيروز مشرق بسبب الطحين الجليدي ، المصنوع من جزيئات صخرية 
يطة. يتم تغذية البحيرة في الطرف الشمالي من دقيقة للغاية أتت من األنهار الجليدية المح

 جانب نهر تسمان المجدول ، الذي يوجد مصدره في األنهار الجليدية هوكر وتاسمان .

عندما تضرب الشمس على سطح البحيرة ، فإنها تعكس الجسيمات التي تحولها إلى أزرق 
فتوحة على مصراعيها حلم المع. إن الجمع بين البحيرة الرائعة والقمم المحيطة والسماء الم

بالنسبة للمصورين ويمثل التحدي الصعب المتمثل في التقاط عظمة المشهد المتغير 
 باستمرار.

 الموقع: الجزيرة الجنوبية

 



164 

 

 تيكابو

9. LAKE TEKAPO 

بالجبال المغطاة بالثلوج فقط فوق مياهها الزرقاء الفيروزية ، ولكنها تتميز بزهور  ال تتميز بحيرة تيكابو

متر  1.5لوبينز زهرية جميلة على ضفافها. يمكن أن تنمو النباتات المزهرة حتى يصل طولها إلى 

تتفتح األزهار من منتصف نوفمبر إلى ديسمبر الربيع وعموًما تجعل ظهورها في أواخر  

 الموقع: الجزيرة الجنوبية
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 روتوروا

10. LAKE ROTORUA 

هي ثاني أكبر بحيرة في الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا من حيث المساحة السطحية فقط ، . تقع مدينة 

تشكيل البحيرة  روتوروا على شاطئها الجنوبي ، وتقع بلدة نغونغوتا في الطرف الغربي من البحيرة.تم

من فوهة بركان كبير في منطقة تاوبو البركانية . يتم تغذية بحيرة روتوروا بالمياه من عدد من األنهار 

 والجداول 

 الموقع: الجزيرة الشمالية
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The Fox and Franz Josef Glaciers 
 

ي 
ز
ي للجزيرة الجنوبية هو موطن للنهرين الجليديَيز األكير شهرة ف الساحل الغرتر

فوكس وفرانز جوزيف. هذه المخلوقات الحية من العرص الجليدي نحتت  -نيوزيلندا 
ي جبال األلب الجنوبية إىل وجوهها 

ز
ا من حقول الثلوج والجليد الشاسعة ف

ً
منظًرا خالب

ي الغابات المطَية المور 
ز
ي العالم ، الطرفية ف

ز
ي أي مكان آخر ف

ز
. ف ي ي الساحل الغرتر

ز
قة ف

عىل هذا المنظر ، تتقدم األنهار الجليدية بالقرب من البحر ، مما يجعل فوكس وفرانز 
 جوزيف فريدين من نوعه. 

 
ي عام 

ز
من قبل النمساوي  1865تم استكشاف فرانز جوزيف جالسَي ألول مرة ف
اطور النمساوي. تقع البلدة نفسها عىل يوليوس هاست ، الذي أطلق عليه اسم اإلمير 

ات من النهر الجليدي ، وهي بلدة صغَية صاخبة توفر مجموعة  بعد خمسة كيلومي 
متنوعة من الطرق لزيارة الجبل الجليدي ، باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من أماكن 

 Franz Josefاإلقامة والمطاعم. عىل الرغم من انشغاله خالل أشهر الصيف ، يعتير 
ي وبحَية 

ه ويستالند الوطتز ز قاعدة جيدة الستكشاف األنهار الجليدية وكذلك مني 
ي الشمال. 

ز
 أوكارنتو الشاطئية ف

 
انها سهلة سَيا عىل األقدام إىل الوجوه الطرفية لكال األنهار الجليدية. أو إذا كنت 

ي عىل الجليد بصحبة مرشد هي ببساط
ة مغامًرا ، فإن ركوب طائرة هليكوبي  أو المشر

نش. يقع 
ُ
عىل بعد مسافة  Franz Josef Glaciersو  Fox Glacierتجارب ال ت

اث  Franz Josef Glacierدقيقة. يقع  30قصَية بالسيارة لمدة  ي منطقة الي 
ز
ف

 العالىمي . 
 

للوصول إىل هذه األنهار الجليدية ، تستغرق الرحلة أرب  ع ساعات بالسيارة من 
تاون أو ثالث ساعات بالسيارة  ز  من واناكوييز
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. مع ارتفاع  تحاط نيوزيلندا بخلفيات خالبة ومناطق جذب شاعرية من جميع النواجي

فإن كال الجزيرتَيز تذهل كل الزوار العابرين الذين يشاهدون جباله  قمم السماء المرتفعة ،

ي رحلة عير بعض المناظر الطبيعية 
ز
المهيبة. استعد لتكون مصدر إلهام ونحن نتجه ف

ي البالد األكير روعة
ز
 ف

 جبل تاراناكي 

Mt Taranaki 

المعروف أيضا باسم جبل إيغمونت ، جبل 

هادئة عىل  stratovolcanoتاراناكي هو 

ي للجزيرة الشمالية. يرتفع  الساحل الغرتر

  2518الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 
ً
ا مي 

قدم( ، ويمتلك أحد أكير  8،261)

ي العالم. يشبه 
ز
 ف
ً
كانية تناسقا المخاريط الير

ء  ي
ي أيضا جبل تاراناكي بشر

ي الياباتز جبل فوجر

إذا شاهدت فيلم  -من اإلشادة السينمائية 

Tom Cruise  الرائدThe Last Samurai  هذا هو المكان الذي تم تصوير هذه ،

 الخلفيات الجبلية فيه. 

The Remarkables 

وهي .التي تحمل اسًما مناسبًا هي سلسلة جبال وتزلج في أوتاجو Remarkables إن
،  تزين الشواطئ الجنوبية الشرقية لبحيرة واكاتيبو

 -مما يخلق خلفية رائعة ألقرب بلدة لها 
 Double أعلى نقطة في النطاق هي .كوينزتاون

Cone  متًرا  2319، التي يبلغ ارتفاعها
قدًما( 7608) هناك عدد من البحيرات المنتشرة  .

، بما في ذلك بحيرة ألتا  Remarkables حول
الجليدية التي تتجمد على مدار أشهر الشتاء ، 

تحول إلى واحدة من الوجهات الرئيسية وبالتالي ت

 للتزلج والتزلج على الجليد في المنطق
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    أوراكي / جبل كوك
Aoraki/Mt Cook  

وهو  جبل كوك المغطى بالثلوج هو أعلى جبل في نيوزيلندا. جزء من جبال األلب الجنوبية ،
نطاق يمتد عبر كامل الجزيرة الجنوبية 

، ويتكون الجبل من ثالثة قمم مميزة 
تجاور نهر تسمان الجليدي في الشرق 

ونهر هوكر الجليدي في الجنوب 
   .الغربي

 

تسمان جبل   

Mt Tasman 

قدم(. ستجده  473،11متراً ) 3497حيث يرتفع إلى  هو ثاني أعلى جبل في نيوزيلندا ،
شمال جبل كوك في جبال األلب 

الجنوبية. موقعها مثير لالهتمام في 
الواقع: على الفجوة الرئيسية في 
الجزيرة الجنوبية ، وهي الحدود 
السياسية بين منطقتي كانتربري 

 والساحل الغربي. 

 

Ngauruhoe 

وقد حصل على شهرة عالمية بعد 

اختياره لتصوير جبل الموت في سيد 

 الخواتم
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 جبل الطموح

 Tititea 
Mt Aspiring داخل منتزه Mt Aspiringوهو أعلى جبل يقع خارج قسم 

   
 

    Mitre Peak   ميتري بيك 
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Mount Tarawera     تاراويرا جبل
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 Mauao/Mount Maunganuiماواو / ماونت ماونجانوي
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 والمطبخ البريطاني المطبخ أبرزها مصادر عدة من أطباقه النيوزيلندي المطبخ يشتق

 المطبخ أبرزها الثانية العالمية الحرب عقب الجديدة األكالت من عدد عليه وأدخل اآلموري،

 .آسيا شرق وجنوب الهندي والمطبخ األسترالي والمطبخ األمريكي

 

يتمَيز المطبخ النيوزلندي بطراوة منتجاته المشتقة من البحر واألرض حيث أن الزراعة 

 لمطبخ 
ً
هي العامل الرئيسب القائم عليه اقتصاد جزيرة نيوزيلندا، وهو مشابه كثَيا

ي اليوم حيث تتجمع العائلة كلها 
ز
اليا، حيث أن وجبة العشاء هي الوجبة الرئيسية ف أسي 

زيلندا فردوس المذاق الشهي بما يتوفر فيها من لحوم ومأكوالت تعتير نيو حول المائدة. 

ي تستخدم 
ي أطباق الت 

ز
وات طازجة وأجبان والمطاعم العديدة المتخصصة ف بحرية وخرصز

ي طهيها منتجات محلية وهناك مطاعم ومحالت لحوم "حالل"
ز
 ف
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ي 
ز
نيوزيلندا مدن في األكالت المشهورة ف  

ي 
ز
ا ف

ة األكير تمَيزً المطبخ النيوزيلندي هي اعتماده عىل المكونات المحلية، ويتم تعد المَيز
ي تصنع به، وهناك 

ا للموسم الت 
ً
أطعمة نموذجية من  5خلطها بطرق مختلفة وفق

ي ال يجب أن تفوت فرصة تجربتها 
ي تمَيز السكان المحليَيز األفضل، والت 

المنطقة، والت 
 .عند ذهابك إىل نيوزيلندا

ايوزيلندأطباق من المطبخ الن 5أعىل   

 طعام هانغ

غذاء هانج هو فكرة تصف المنتجات 
مستمدة  المطبوخة بواسطة تقنية خاصة ،

ي 
من أوقات التاري    خ الماوري. حيث أنها تعتز

ء تقريبا من الدجاج إىل البطاطا.  ي
طبخ كل شر

و يستخدم السكان المحليون الصخور 
ي فرن الحفرة. يرجع ذلك إىل 

ز
الساخنة ف

حقيقة أن هذه ليست الطريقة األكير 
ي الغالب 

ز
، إال أنها تستخدم ف مالءمة للطهي

اتللمناسبات الخاصة والمهرجان  

 كومارا

هي عبارة عن طبق بطاطا حلو ويعد من أبرز 
أكلة نيوزيلندية مشهورة ويتم طبخه بطريقة 

هانج، وهو المكونات الحاسمة للثقافة 
 الماورية
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يةأوزة استعمار   

وهي عبارة عن فخذ خروف أو حمل 
مشوية، وتعد من اكير األكالت الشعبية 
ي نيوزلندا وأشهاها، ويكير إعداد اإلوزة 

ز
ف

ة  ي في 
ز
ي ف

ي تأت 
االستعمارية باألعياد الت 

وتعد اإلوزة .منتصف الشتاء
االستعمارية من أشه األكالت 

النيوزلندية ويتم إعدادها عير حشو 
  الفخذ بالمشمش الجاف والعسل

. 

Paua 

ي 
ز
هو عبارة عن غالف يستخدم ف
ي 
ز
المجوهرات والهدايا التذكارية ف

 نيوزيلندا، فضال عن كونه طبق الفطائر

 

 

ي  حلويات الأشهر 
ي تصنع الت 

ز
نيوزيلنداف  

ي 
 بسكويت أفغاتز

ك فيها المطبخ  ي يشي 
إحدى الوجبات الت 

، والبسكويت  اىلي
النيوزيلندي مع األسي 

ي عبارة عن بعض 
الزبد ومسحوق األفغاتز

كاكاو يتم إضافة بعض الطحَيز عليهم 
إىل جانب رقائق الذرة، ويعد من أكير 
ي نيوزلندا

ز
 .األكالت المشهورة ف
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 بافلوفا

البافلوفا هي نوع من الحلويات النيوزلندية 
الراقصة  وتمت تسميتها عىل اسم بافلوفا 

الروسية الشهَية للبالية، وهي مموجة الشكل 
من الخارج أما من الداخل فهي رقيقة 

 .وخفيفة

ي 
ز
وتعد البافلوفا من أهم األكالت المشهورة ف

ي العطالت 
ز
نيوزلندا ، ويكير تقديمها ف

ة الصيف إال أنها  ي في 
ز
والحفالت وخاصة ف

 .تصنع بقية العام ولكن بنسبة أقل

 
 كعكة المصاصة

عكة المصاصة أو كعكة لوىلي هي واحدة من تلك ك
ي نيوزيلندا وهي كعكة 

ز
ي تم تطويرها ف

األطعمة الت 
خرافية وتتكون من مكونات بسيطة هي الفواكه، 

لزبدة  بسكويت الشعَي، الحليب،  

 

 آيس كريم هوكي بوكي 

يصنع أيس كريم هوكي بوكي من العسل 
 ويعد من أشهر أكالت نيوزيلندا
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 بسكويت أنزاك

بسكويت أنزاك عبارة عن مزي    ج الدقيق 
والشوفان وجوز الهند والسكر، ويتم وضعها 

ي وهي من أشر  اب ذهتر ي الزبدة المصهورة بشر
ز
ف

ي 
ز
ة ف ي نيوزيلندا ويتم استخدامها بكير

ز
األكالت ف

 وقت الحروب حيث أنها تمد الجنود بالطاقة

 

 

 الميجتونز

هي كعكة اإلسفنج  Lamingtons كعكة الميجتونز
مع جيىلي وجوز الهند مطىلي حالقات، هي طبق 
ي 
ز
اىلي األصل ولكنها شائعة مثل أي كعكة ف

أسي 
ي نيوزلندا

ز
 .نيوزيلندا، وتعد األكالت المشهورة ف
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ي عمل  أكونارجو ان 
ز
ي  دليل شاملقد وفقت ف ع والذي تم جمومفيد للسائح العرتر

ي عمل ومن ال  من مواقع اجنبية وعربية هلوماتعم
ز
ي استفدت منها ف

تقارير العربية الت 

ي 
ي التخطيط لرحلت 

ز
 الدليل وف

 الدليل الشامل لزيارة نيوزلندا

 

ww.traveldiv.com/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9https://w

7A8%AF%D8%D9%86%D%84% / 

 ( الجزيرة الشمالية1نيوزلندا رئة األرض مع رحال الخير جزء)

https://www.travelzad.com/vb/t34091.html 

ي موازين حسناتهم 
ز
 جزاهم هللا كل خَي وجعله ف

 

https://www.traveldiv.com/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.traveldiv.com/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.traveldiv.com/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.traveldiv.com/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.travelzad.com/vb/t34091.html
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