
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

أصبحت من  جمهورية فيتنام االشتراكية

الوجهات السياحية الناشئة لدى العرب، وهي 

من الوجهات التي يحبها المغامرون وعشاق 

فهي  زيارة األماكن الجديدة .. وعشاق الطبيعة

تناسب جميع الفئات العمرية فعشاق المغامرات 

تنافسية والعائالت  وبأسعار ضالتهمسيجدون 

ستجد المكان المناسب لها ويسعد اطفالها مع 

رها الطبيعي وألوانها النابضة بالحياة، سح

ومأكوالتها الشهية ومناظرها الخالبة، 

وللعرسان ولتجديد لشهر العسل فيتنام هي 

المكان المثالي لقضاء اسعد اللحظات في 

المنتجعات الشاطئية المذهلة والفنادق الفخمة 

في المدن النابضة بالحياة  بأسعار تناسب جميع 

في هذه موسوعة  الميزانيات وسوف اقدم

المسافر دليالً شامال يفيد السائح العربي ويشبع 

رغبه باكتشاف اسرار هذه الدولة الرائعة 

....... 



 

 

 

 

 

 

 

 

موقع فيتنام تقع فيتنام جنوب شرق 

قارة آسيا، يحدها من الجنوب والشرق 

الصين الجنوبي، ومن الشمال بحر 

الصين، ومن الجنوب الغربي خليج 

تايالند، ومن الغرب كمبوديا وجمهورية 

الو الديمقراطية الشعبية، وأما عاصمة 

فيتنام هانوي فهي تقع في الجزء 

 .الشمالي من البالد

 

 

 

 

ينحدر الفيتناميون من المهاجرين األندونيسيين 

ومن المغول الرحل الصينيين، وبحسب األساطير 

قبل الميالد على يد  2879أُسست فيتنام عام 

هونغ فونج الذي كان أول حاكم لها، وكان 

البرتغاليون أول األوروبيين الذين دخلوا 

المنطقة، وفي القرن التاسع عشر سيطرت فرنسا 

ين عاماً على فيتنام التي كانت تُسمى لمّدة ثمان

 في ذلك الوقت نام فييت.

 معلومات عامة عن الدولة

 موقع فيتنام

 تاريخ فيتنام



 

 

 

 

يوجد في فيتنام جماعات عرقية معقدة، إذ 

يظهر التأثير الهندي بين األقليات في 

تشام والكمير، وهناك مجموعات يُطلق 

عليها المرتفعون يمتلكون هويتهم الثقافية 

الخاصة، وبعض المجموعات لها 

انتماءات عرقية لغوية مع شعوب في 

 تايالند والو وجنوب الصين،

نسمة  92477857عدد سكان فيتنام: 

 م.2013بحسب تقديرات عام 

 

 

 

 

( هي Dongإّن عملة الدونغ )باإلنجليزية: 

 العملة المتداولة رسمياً في جمهورية فيتنام

ويمكن صرف العمالت األجنبية في المصارف، 

مكتب الصرف أو مكاتب االستقبال في أو 

الفنادق. يتم قبول الشيكات السياحية ومعظم 

بطاقات االئتمان في معظم الفنادق وفي المدن 

 نصح بجلب بعض النقود معك.ي الكبرى، لكن

 ”الدونغ“تعامل بانتباه جيد مع عملة والت

 باإلنجليزية 50و 15الخلط بين  منحذرلاكذلك 

 دونغ فيتنامي يساوي 1

 لاير سعودي 0.00016

 السكان

 العملة



 

 

 

 

 

يفضل ابالغ البنك الذي تتعامل معه قبل سفرك الى فيتنام،من البنوك 

  Lê Thánh Tônسيتي بنك في شارع ليه ثون تون الجيدة بنك 

 

 

 

اللغات: اللغة الرسمية الفيتنامية، واللغة الثانية اإلنجليزية، ويتحدث 

أقليات من الشعب الفيتنامي اللغات الفرنسية والصينية والكميرية ولغات 

 منطقة الجبل.

 

 

، وكاو %1.5، وهاو هاو %6.7، والكاثوليك %9.3الدين: البوذي 

وبال دين ، %0.1، واإلسالم %0.5، والبروتستانت %1.1داي 

80.8%. 

 سبتمبر. 2اليوم الوطني: 

 

 

 اللغة

 الدين

 البنوك وصرف العملة



 

 

 

 

فيتنام يمكن زيارتها في أي وقت في 

 3السنة. يتم تقسيم هذا البلد إلى 

مناطق الطقس وكما تشمل معظم 

الرحالت أكثر من منطقة واحدة، 

 هناك أبدا حقا وقتا سيئا للذهاب.

هناك موسمين. موسم  الجنوب،في 

عندما ترتفع نسبة الرطوبة  نوفمبر،-الرطب هو من جميع أنحاء مايو

والعواصف تميل إلى أن تكون قصيرة األجل. هذا المجال أيضا في كثير 

من األحيان شهود منعش التغييرات. بلال الوقت من السنة في مركز 

-مايو. ن يناير. واألشهر سخونة وعادة ما تتراوح بي-عموما أكتوبر.

أبريل. الطقس في -يوليو.. أفضل وقت لزيارة هذه المنطقة حوالي يناير

الشمال يمكن أن نرى تغييرات عديدة في غضون فترة زمنية قصيرة. من 

ديسمبر الى يناير كانون الثاني انها يمكن أن تكون باردة جدا وملبدا 

رة بلغت سبتمبر. عادة ما يكون حار جدا ورطب مع حرا-مايو. بالغيوم. 

 ذروتها تصل إلى قمتها بحلول يوليو.

 موسم األعاصير في فيتنام

f غض النظر عن الموسم، بدء

أحداث طارئة فى الطقس 

كبيرة مثل المنخفضات 

التي تهب  واألعاصيرالمدارية 

من الشرق لمدة أسبوع من 

األمطار الغزيرة قد يعطل خطط 

الرحلة، وفي بعض األحيان 

 يمكن أن تدمر المناطق

 المعرضة للفيضانات.

 المناخ



 

 

موسم األعاصير عادة ما ينتهي حوالي كانون األول/ديسمبر كل عام، 

تواريخ البدء تعتمد على أي جزء من فيتنام: شمال أو وسط أو جنوب، 

 تشرين األول/أكتوبر يميل إلى أن يكون شهر عاصف عموما.

 

 

 

 الفياش المستخدمة ،فولت 220

 

 

 

 

منطقة التوقيت: توقيت غرينتش/التوقيت 

)نفس المنطقة الزمنية  7العالمي + 

 لتايالند والوس وكمبوديا(

أيام العمل: ابتداء من يوم االثنين الى 

 يوم الجمعة.

ساعات الدوام: الفترة الصباحية: 

07h30 – 12h30 

 .13h00 – 16h30بعد الظهر: 

المطاعم أوقات العمل في معظم 

والمحالت التجارية تبدأ من 

 7 23:00حتى  08:00حوالي 

 أيام في األسبوع

 ساعات 4توقيت السعودية متأخر عن توقيت فيتنام بمقدار 

 

 الكهرباء

 التوقيت الفيتنامي



 

 

 

 

 اإلنترنت والهواتف الجوالة في فيتنام

ينتشر الهاتف المحمول  كما هو الحال في معظم البلدان اآلسيوية ،

واإلنترنت على نطاق واسع. هناك 

 مشغلين رئيسيين في فيتنام: 4

Viettel  وVinaphone 

Mobifone  وVietnamobile 

افضل شركة من ناحية التغطيه 

 والمكالمات المخفضه

Vina Phone 

 

 

 

إال أن السفر  السفر،على الرغم من أن فيتنام ليست دولة شاقة لترتيب 

 الفعلي قد يكون أصعب ألنه بلد كبير والطرق ليست دائماً األفضل

 وسائل النقل المواصالت في فيتنام

 

 

 األجرة السيارة /1

 األجرة السيارةأفضل شركات 

 االتصاالت واالنترنت

 المواصالتالنقل و

 اوالً: داخل المدن



 

 

هناك الكثير من الشركات الناشئة في فيتنام التي تعمل في مجال سيارات 

أكبرها وأفضلها سمعة من  األجرة،

حيث عدم غش السائقين للمسافر 

 VinaSunهم 

Mai Linh 

Vinataxi 

 

 

أو استخدام ثالث شركات سيارات  ؛Grabأو  Uberاستخدام تطبيق 

ابحث عن سيارات األجرة مع  -وماي لينه  يفينا تاكس فيناسون،األجرة: 

هذه الشعارات. حذار من المقلدين احتيال سيارات األجرة الذين سوف 

 نسخ ألوان الشعار أو لديك اسم مشابه جدا لهذه الشركات

 

 

 

 

يتم  األخرى،فيما يتعلق بوسائل النقل 

بالسفر داخل المدن  القيام

بشكل أسرع على سيارات 

األجرة بالدراجة النارية 

(xe om ومع .)،ذلك 

نوصي دائًما بتذكر الموافقة 

على السعر قبل الرحلة ، أو 

استخدام تطبيق دراجة 

نارية لسيارات األجرة مثل 

Uber  أوGrab. 



 

 

 

)أي دراجات ذات ثالث عجالت( للسفر داخل المدينة.  Cyclosكما تتوفر 

سيكون عليك عادة أن تدفع أكثر لسيكلو من 

سيارة أجرة دراجة نارية ، لكن السرعة أكثر 

تراجعاً وبعض السائقين يعرضون جوالت سياحية 

 في المدينة.

 

 العامة من وسائل النقل الرخيصة في فيتنام الحافلة /2

 به حال ينصوهذا  ةاستئجار سيار /3

 

 

 الطيران /1

 المطارات المحلية. ومع ذلك ، 15مطارات دولية في فيتنام و  تسعهناك 

على الصعيدين المحلي والدولي والمطارات مع معظم حركة المرور 

هانوي، مدينة هو تشي منهو دا نانغ المطارات التي تخدم المناطق 

 الشمالية والجنوبية والوسطى على التوالي.

شركة الطيران الوطنية في فيتنام هي الخطوط الجوية الفيتنامية. ومع 

ذلك  هناك عدد متزايد من المواصالت التي 

توفرها شركات الطيران لرحالت الطيران 

الداخلية مثل الخطوط الجوية الفيتنامية 

Jetstar  وJetstar Pacific Airlines 

. شركة الطيران Air Mekongو 

اختيار  وهواألفضل  Inboundالفيتنامية 

شركة الخطوط الجوية الفيتنامية ألن جميع 

بموثوقيتها وخدمات  شركات الطيران الفيتنامية األخرى ال تفي دائًما 

 العمالء العامة.

 بين المدن ثانياً:



 

 

 

 والعكس:االنتقال من مطار هانوي لوسط البلد  -1

 رئيسيين:اختيارين 

 VIETJETمن المطار أو أتوبيس شركة طيران  86أتوبيس  أوتوبيسات:

 دوالر ( 2من  )أقل

 دوالر( 20 -15أو جراب ) أجرة سيارة

 العكس:االنتقال من مطار سايجون لوسط البلد أو -2

 أو جراب األجرة السيارةنفس االختيارات أتوبيس المطار أو 

 السفر بالقطار /2

السفر بالقطار هو من بين الطرق الممكنة للسفر عبر البالد. تعتبر 

المسارات بين هانوي 

ومدينة هوشي منه جيدة 

ويمكنها الوصول من 

مدينة إلى أخرى في 

 على متن  30ساعات 

Reunification 



 

 

Express نوصي الضيوف باختيار مرسى مكيف عند  الراحة،. لمزيد من

نام. يجب على الضيوف الحجز مسبقًا السفر لمسافات طويلة في فيت

لضمان الحصول على مقعد. إن ركوب القطار في جميع أنحاء فيتنام غير 

 ممكن ألن الطرق الداخلية محدودة.

 السفر بالحافالت العامة/3

 الطرق عبر للسفر شيوًعا   األكثر الشكل هو العامة بالحافالت السفر يعد

 المقاعد. القصيرة المسافات سوى شيء ألي به ينصح ال ولكن البرية

 الحافالت في جًدا صغيرة

 غير الرحلة يجعل مما الفيتنامية

 مسافراً  كنت إذا. أحيانًا مريحة

 مع الحجز من تأكد بالحافلة،

 تقدم الجودة عالية سياحية شركة

 من العديد توفر. للسياح خدماتها

 أعلى المفتوحة الحافالت رحالت

 .الكبرى المدن حول الجوالت

 

 

 

 

تتفاوت أسعار السكن بين الفنادق والشقق والمنتجعات العالمية الفاخرة 

 وفنادق ارع او حمس نجوم لضمان نظافتها المبكر،ويفضل الحجز 

 

 

 

 أكثر ما يُخطر ببال السياح هو ماذا سنأكل خالل رحلتنا السياحية إلى

فيتنام إال أن دولة فيتنام شهدت زيادة ملحوظة فى إنشاء المطاعم الحالل 

، باإلضافة إلى تنوع المأكوالت من سالميةتتوافق مع شريعة اال التي

 اإلقامة

 ماذا تأكل فى فيتنام



 

 

الوجبات الهندية، والماليزية، واألكالت المحلية الخاصة بالدولة، وقد 

جعلت  التياآلونة األخيرة بأطباقه اللذيذة  فى الفيتنامياشتهر المطعم 

السياح يقصدون الدولة من كل دول العالم، ليس هذا وحسب بل قامت 

 التيتقوم بتقديم األكالت الفيتنامية  التيالعديد من الدول بإقامة المطاعم 

يُسيطر عليها المذاق الهندي والياباني والهندي حيث األطباق اآلسيوية 

تتميز بطابعها  التية إلى المأكوالت اإليطالية والفرنسية اللذيذة، باإلضاف

تتواجد بالدولة  التيالكالسيكي، وهناك أيًضا المأكوالت التركية واللبنانية 

فى مكونات وجباته بين المواد الغذائية  الفيتناميوقد جمع المطبخ 

جعلت منه مطبًخا مميًزا، حيث يشتهر المطبخ  التيالصحية واللذيذة 

على الخضراوات واألعشاب بجانب األرز أو المكرونة التى  ائهباحتو

 بدورها تتميز بمذاقها اللذيذ واحتوائها على القيمة الغذائية العالية.

انتشرت فى اآلونة األخيرة فى ُمختلف  التيوبالنسبة للمأكوالت السريعة 

تقوم بقلي بعض  التيالبلدان فهى أيًضا تواجدت بكثرة فى دولة فيتنام 

ُعرفت بـ "ستير فراينج"، ويستعملون فى طعامهم  والتيلمأكوالت ا

عيدان األكل اآلسيوية التقليدية، ويقلل الفيتناميين من استخدام األلبان 

والزيوت ويعتمدون بشكل رئيسي على األرز واألسماك والخضراوات منذ 

 العهود القديمة التى توارثوها عن أسالفهم السابقين.

خلها إلى ثالثة أقسام تشتهر كل منهم باألكالت الُمميزة تنقسم الدولة بدا

التى تميزهم عن المنطقة األخرى، فعلى سبيل المثال تقوم المنطقة 

حيوانات األنهار من الرخويات، والقشريات أمثال  باستخدامالشمالية 

القريدس، والمحار، والحبار، والسرطان، وبلح البحر، باإلضافة إلى 

، وصلصة السمك، والقرديس، والاليم، ومن أشهر إضافة صلصة الصويا

شوربة "البونزيو، وطبق "بانكونن"، وطبق األرز  هي بطهوهما تشتهر 

 باستخدامتشتهر  فهيمع الدجاج والسمك المشوي، أما المناطق الوسطى 

المصدر الرئيسي إلنتاج  هيالتوابل وخاصة الحارة منها حيث تعد 

تجذب كل من  التيوانها وأحجامها الصغيرة تتميز بأل التياألطباق الحارة 

صلصة الفلفل  هييشاهدها لتجربتها، ومن أشهر التوابل الُمستخدمة بها 

 فهيالحار، والمناطق الجنوبية نظًرا لحرارة المناخ وخصوبة تربتها 

تتميز بزراعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وتربيتها للعديد من 

ب والخضراوات الطازجة بها كالثوم الحيوانات، ويتم استخدام األعشا



 

 

والبصل، باإلضافة إلى السكر وحليب جوز الهند اللذان يمنحان الطعام 

 المذاق الُمميز الذي يجعل الطعام واحًدا من أشهى المأكوالت اآلسيوية.

تزايدت أعداد المطاعم الحالل فى دولة فيتنام فى اآلونة األخيرة نظًرا 

يُنصح بزيارتها  التييها، ومن أشهر المطاعم لتوافد العديد من السياح إل

م فى مدينة 2009مطعم "حالل سايغون" الذي تم افتتاحه فى عام  هي

"هوشي منه" ليقوم بتقديم األكالت الفيتنامية والماليزية، باإلضافة إلى 

أسعاره التى تتناسب مع الفئات المختلفة من الزوار، وحسن المعاملة من 

ة" الموجود بالقرب من فندق "شيراتون الموظفين، ومطعم "حسن

يُمكنك  التيسايغون" ومسجد "المسلم"، ويُعتبر من أفضل المطاعم 

زيارتها، ومطعم "كداي شمس الدين" الذي يتصف بإتساع مساحته التى 

شخص، ويشتهر بتقديم األكالت اآلسيوية الخاصة  مائتي لحواليتتسع 

لمطعم فى أنفاق "كوتشينج"، ، وماليزيا، والصين، ويوجد افيتنامبدولة 

ومطعم "دنيونة" الذي يعنى المرأة باللغة الصينية، ويقوم المطعم بطهو 

اللحوم على الشريعة اإلسالمية، ومطعم "كامبونغ ماليو" والذي يمتلكه 

أحد السكان المحليين بالدولة، ويقع المطعم بالقرب من مركز "بن ثان" 

بانانا ليف" الذي يقوم بتقديم التجاري بمدينة "هوشي منه"، ومطعم "

الوجبات الهندية، والسنغافورية، والماليزية، ومطعم "سهران" الذى 

يشتهر بتقديم المأكوالت الهندية، ونتيجة لنجاحهم الباهر الذي حققوه 

"مصر"  دولتيالفروع الدولية فى  بافتتاح اقاموبالدولة، فقد 

رب من مسجد و"الكويت"، ومطعم "في إن حالل" الذي يقع بالق

"سايغون" ويقوم بتقديم المأكوالت الماليزية بأفضل األسعار، ومطعم 

"بومباي الهندي" الذي تكمن شهرته فى كونه أول مطعم هندي تم 

افتتاحه بالدولة، ومطعم "كاري إكسبريس" الذي يقع بالقرب من المسجد 

ي، المركزي ويقوم بتقديم الوجبات السريعة الُمستخدم بها نكهة الكار

م 2013ومطعم "ساجون سري بينانج" الذي يعود تاريخ افتتاحه لعام 

ويقوم بتقديم الطعام الريفي المحلى الذي تشتهر به الدولة من خالل 

 الخدمات واإلقامة الُمميزة التى ستجدها خالل زيارتك له.

الذي تكونت منه المأكوالت الفيتنامية، فقد اكتسب  الثقافينتيجة للمزيج 

لمحليين لها مجموعة من العادات والتقاليد عن الشعوب السكان ا

على استعمال الشوك والسكاكين والمالعق التى  ااعتادواألخرى، فقد 



 

 

احتساء الشوربة ويتم استعمالها باليد اليُسرى، وهناك أيًضا  تُستخدم فى

تمتلك بعض التقاليد التى يجب عليك معرفتها  التيعيدان الطعام التقليدية 

قبل الذهاب إلى الدولة، حيث يُحذر اإلشارة بتلك العيدان إلى وجوه 

األشخاص لكونها من التصرفات الغير ُمهذبة والتى تعنى اإلهانة إلى 

خص الُمشار إليه، كما يُفضل وضعها فى المكان الُمخصص لها وعدم الش

، وبصفة عامة فإن الطعام االحتراموضعها عموديًا ألن هذا يعنى عدم 

بالطعم  االستمتاعيتميز بقيمته الغذائية العالية التى تضمن لك  الفيتنامي

ك تتمثل فى الخضراوات واألسما التياللذيذ وأكبر استفادة من مكوناته 

واألرز مع بعض اإلضافات من التوابل واألعشاب الخاصة والصلصات 

يتم استخدامها فى األطباق الفيتنامية  التياللذيذة، ومن األلوان الرئيسية 

هى اللون األبيض الذي يُشير للمعدن، واللون األخضر الذي يشير 

لألرض، واللون األصفر الذي يُشير إلى الخشب، واللون األحمر الذي 

ير للنار، واللون األسود يُشير للماء، ويتم مزج البروتينات والمياه يُش

والدهون فى األطباق لضمان استعمال المواد الغذائية الُمتكاملة التى تمد 

 الجسم بما يحتاجه.

 

 

 



 

 

 

 

يمكن استخراج التأشيرة اون الين عن طريق دعوة من احدى الشركات 

 ءات في المطار ، او عن طريق السفارة في الرياضواكمال اإلجرا

حسب رد السفار ة على استفسارنا  مطلوبة لطلب التأشيرةالالمستندات 

 :عن الفيزا ومتطلباتها

 جواز السفر األصلي/1

 نسخة من حجز التذاكر/2

 استمارة طلب التأشيرة/3

 صورة واحدة/4

للشخص رسوم تأشيرة الدخول /5

 / لاير سعودى 600الواحد. =

 عمل للحصول على تأشيرة أيام 5يستغرق 

ودفع رسوم التأشيرة من خالل  DHLبواسطة المستندات يمكنك إرسال 

DHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيزا فيتنام للسعوديين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطيران الى فيتنام من السعودية  

 السعودية

 سنغافورة

 اإندونيسي الفلبين

 االمارات تركيا ماليزيا



 

 

 

 

 

 

عزيزي القارئ بعد هذا المقدمة الطويلة والمعلومات العامة عن الدولة 

اهم جزء يبحث عنه الزائر وهو اهم المدن السياحية الى سوف ننتقل 

وسوف نتحدث بالتفصيل عن كل منطقة، سوف ومقومات السياحة بها 

 الجنوب ( الوسط، )الشمال،نقسم الدولة الى ثالث مناطق 

الشمال والمدن التي ينصح 

بزيارتها واهم المنتجعات واهم 

األنشطة واألسواق والمطاعم 

 ،  الحالل

 المواقع.ياحية ألهم الخريطة الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياحة في فيتنام



 

 

وف نتحدث عنها سالتي جدول يوضح مواقع المدن السياحية في فيتنام 

 في الدليل

 

 المدينة المنطقة

 منطقة سابا -نينه بينه -خليج هالونج - -هانوي الشمال

  دا نانج – هوي أن-هيو  الوسط

 -كان تو - هو تشي منه-داالت  - مدينة نهاترانج الجنوب
 منطقة بون ما ثوت

 جزيرة كات با - جزيرة فو كوك -جزيرة كون دو اهم الجزر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 منطقة سابا -نينه بينه -خليج هالونج - -هانوي

 

 

 



 

 

 

 

 

إلى اليوم، كانت سابقًا  1976هانوي هي عاصمة فيتنام منذ عام 

. تعتبر أكبر مدينة في 1976و 1946عاصمة فيتنام الشمالية منذ عامي 

، والثانية ²كم 3,324.92فيتنام من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها 

نسمة  6,936,900كبًرا من حيث عدد السكان إذ يبلغ عدد سكانها 

 .2013حسب إحصائيات عام 

 

 

 المدينة القديمة

 هي،المدينة القديمة في هانوي 

ووجهها الحقيقي الذي تستطيع أن   قلب

تتعرف من خالله على تاريخ وثقافة 

تتميز المدينة القديمة بشوارعها .المجتمع

الضيقة والمتعرجة التي تصطف على جوانبها 

عربات الطعام المحلي و محالت بيع 

ال تخلو المدينة القديمة من بعض أثار .التحف

بعض األماكن التاريخية مثل  االحتالل الفرنسي للبالد ويظهر ذلك في

 كاتدرائية سانت جوزيف

  . 
 بحيرة هوان كيم

تعتبر بحيرة هوان كيم من أجمل األماكن 

 األثرية في هانوي وتقع في أقصى الجزء

والذي يتيح اطالالت م الجنوبي للحي القدي

 متميزة على المنطقة

 

 اهم األماكن السياحية

 هانوي عاصمة السياحة الفيتنامية



 

 

 مسرح عرائس الماء

إذا كنت في رحلة عائلية أو ترغب في 

التعرف على واحد من أقدم الفنون في 

فيتنام فعليك بزيارة مسرح عرائس 

المناطق والتي يرجع اصلها الى 

الريفية في فيتنام وقت الفيضان حيث 

كان المزارعون يعيدون تمثيل 

مياه الاألساطير في الحقول الغارقة ب

.الفيضانات العروض األن في  تقامو

البحيرات الصناعية في المسرح 

 المخصص لذلك على مدى خمس ليال كل أسبوع

 البحيرة الغربية

أكبر بحيرات هانوي ” تاي هو“
يمتد شاطئها لمسافة خمسة عشر 

كيلومتر وهي أحد األماكن 
الترفيهية الرئيسية للسكان 

يقوم السياح والسكان  المحليين.
بالعديد من األنشطة المحليون 

حول البحيرة مثل ركوب الدرجات 
وجوالت السير وزيارة األماكن 

التاريخية وتناول المأكوالت 
البحرية من المطاعم المنتشرة 

 .حول البحيرة

 الحصن اإلمبراطوري

الحربي   أحد أهم األماكن السياحية في هانوي ألنه جزء من تاريخها

نيسكو ضمته لقائمتها للتراث اإلنساني القديم والحديث حتى أن منظمة اليو

ميالدية2010في عام  كان الحصن نقطة عسكرية هامة وظل محتفظاً .

بأهمية حتى ستينيات القرن الماضي خالل حرب التحرير التي خاضتها 

 .فيتنام



 

 

عام  1000يرجع تاريخ الحصن إلى 

.مضت العديد من الخنادق  ويضم

واألقبية السرية التي التزال توجد بها 

خرائط ومستلزمات عسكرية منذ 

 .الحرب الفيتنامية

 متحف سجن هوا لو

الذي أصبح ” هوا لو“يحتل سجن 

كان هذا السجن .متحفاً سياحياً األن مكانة خاصة عند سكان فيتنام

تناميون بعض مخصص للثوار ضد االحتالل الفرنسّي ثم اعتقل فيه الفي

أشهر الشخصيّات العسكرية األمريكية أثناء الحرب يأتي في مقدمتهم 

ً ” جون ماكين“ أحد مرشحي الرئاسة األمريكية الحقا  

م متحف نساء فيتنا  

Vietnamese Women’s 

Museum 

 

 

 (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hanoi) معبد األدب 

 .التاريخية والثقافيةوهو مثل المتحف يشتهر بآثاره  

القديمة الجامعة  

 (Vietnam National University). 

يعد المسجد الوحيد في شمال  :(Al Noor Mosque) مسجد النور

العاصمة ولقد تم تأسيسه من قبل مجموعة من التجار الهنود عام 
 .هـ، ويحيط المسجد سور يضم دورات مياه وأماكن للوضوء1323



 

 

 الوطنية في با حديقة

أحد المحميات الطبيعية الخضراء الكثر جماالً في فيتنام ” با في“حديقة 

وتقع على بعد ساعتين 

تقريباً من 

تشتهر المحمية .هانوي

بالجبل ذي الثالث قمم 

المغطى دائماً بالسحاب 

وبوجود العديد من 

الغابات والحيوانات 

 .البريّة

 

 زيارة جسر هوك 

أكثر الذي يعد واحداً من 
الجسور تألقاً وروعةً 

 في فيتنام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السيرك الفيتنامي

Hanoi Circus 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة العاب

Tay Ho  

 

 

 

Rising Sun Park  

رايزينج صن بارك    

  رابط 

http://www.congvienhotay.vn/ 

 

 األنشطة الترفيهية

http://www.congvienhotay.vn/


 

 

 
 

 

الجوالت السياحية خارج العاصمة الفيتنامية ال تقل سحراً عن األماكن 

السياحية في هانوي لذلك يجب أن تتضمن الرحلة بعض الرحالت خارج 

 المدينة

 شالل

 Ban Gioc Waterfal 

تعد شالالت بان جياك من اجمل 

الشالالت واجمل االماكن 

الطبيعية التى يمكن ان تراها فى 

سياحة فيتنام ، تقع الشالالت 

فيتنام، على  على تل كارست فى

كيلومتر من مدينة  272بُعد 

هانوي ،يبلغ طول الشالل حوالي 

متر، ويحيط به العديد من  35

األشجار.يعتبر هذا الشالل هو 

رابع أكبر شالل بعد شالالت: 

ايجازاو ، فيكتوريا، نياجرا وهو 

اهم االماكن الطبيعية فى سياحة 

فيتنام، ويتوافد لزيارته العديد 

ا ،بالقرب من من السياح سنوي

الشالل يوجد العديد من الفنادق 

والمطاعم التى توفر خدمات 

سياحية مميزة للسياح فى 

 . سياحة فيتنام

أفضل رحالت اليوم الواحد 

 من هانوي  



 

 

 

 Cua Van 

وهي مدنية يطلق عليها اسم المدنية 

العائمة ويرجع ذلك بسبب وجود فيها العديد 

من القوارب، تعد القرية أحد أماكن الجذب 

ويتوافد اليها العديد من السياحي في فيتنام 

 السياح من مختلف دول العالم

Mai Chau 

كيلومتر جنوب غرب هانوي  150الجبلية على بعد منطقة ال هذه تقع 

.وهي منطقة غنية بالمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة إلى  باإلضافة

المدرجات الجبلية المزروعة باألرز 

والحيوانات الجبلية وثراء الطبيعية في 

لكن على جانب .هذه الناحية من فيتنام

أخر فإن المنطقة تستحق الزيارة أيًضا 

ألنها موطن سبع أقليات عرقية تجتمع 

 كلها في بقعة واحدة

 من المشاهد الجميلة في منطقة

بنية من أعواد البامبو والحيوانات تستظل المنازل المرتفعة عن األرض الم

تعتبر زيارة هذه المنطقة بمثابة .تحتها من األمطار أو حرارة الشمس

نزهة ريفية بين األماكن الزراعية، وجبلية فوق قمم وتالل الجبال 

 .وإنسانية بالتعرف على هذه األقليات العرقية الودودة جًدا مع السياح

 العاصمة القديمة لفيتنام
Hoa Lu 

تقع مدينة” هانوي“كيلومتر جنوب  100على بعد   Hoa Lu  العاصمة

.القديمة للبالد في أثناء القرنين العاشر والحادي عشر الميالدي  اعتبرت

المدينة في هذه الفترة موطن األحداث السياسية الكبرى باإلضافة إلى 

وال تزال تجد الكثير من االهتمام والتقدير من قبل السكان  مكانتها التجارية

 .المحليين الذين يرون فيها رمًزا وطنياً للثقافة الفيتنامية



 

 

 

تهدمت الكثير من المعالم 

التاريخية للمدينة مثل قلعتها 

ة واألسوار المحيطة الكبير

لكن مازالت هناك بقايا 

للقناطر واألقواس التي كان 

يمر منها الناس عند دخولهم 

 .من البوابات الرئيسية

  

 Bat Trang قرية
ضمن قائمة األماكن السياحية في قرية التعتبر 

هانوي نظًرا لقربها الشديد من المدينة فهي ال 

كيلومتر  25تبعد عن العاصمة أكثر من 

وهي قرية صغيرة تقع على الضفة األخرى .فقط

للنهر األحمر ورغم صغر مساحتها تفخر بتاريخ 

يرجع تاريخ .طويل ومؤثر في الدولة الفيتنامية

عام مضت وقد  1000القرية إلى أكثر من 

اشتهرت لفترة طويلة بمصنوعاتها الخزفية 

.القوية والجميلة في نفس الوقت بأنها أحد مراكز كما اشتهرت القرية 

 تصدير المصنوعات الفخارية في غضون حقبة االستعمار الفرنسي للبالد

يمكن للسياح أثناء التجول في القرية زيارة مصانع الخزف ورؤية العّمال 

المهرة خالل عمليات تصنيع الخزف بل وشراء بعض القطع اليدوية 

خرىاألصلية التي تتميز كّل منها عن األ  

 المعبد الُمعّطر
اكتسب المعبد المعطر اسمه من موقعه الفريد على منحدرات الجبل المعطر 

Huong Tich“ ” المعروف باسم ميالً جنوب  45الذي يقع على بعد 

 .غرب هانوي



 

 

 

 .الوصول للمعبد المعطر ليس سهالً تماًما

فالرحلة تتكون من مسافة بالسيارة أو 

ارب ثم أخيًرا الحافلة ثم مسافة أخرى بالق

إما تسلق الجبال أو استخدام السيارة 

 .الكهربائية المعلقة )التلفريك(

بمجرد الوصول إلى المعبد المعطر الي يقع في احضان الجبل تماًما ستتأكد 

 .أن مشقة الرحلة كانت تستحق

  Halong خليج ها لونج
على الرغم من بعد خليج 

ها لونج عن مدينة 

 160هانوي نسبيًا )

كيلومتر( إال أنه من 

األماكن السياحية التي 

لذلك .تستحق الزيارة

تنظم العديد من شركات 

السياحة في العاصمة 

رحالت مباشرة للخليج 

بالقوارب لقضاء اليوم 

على ظهر يمكن للسياح أن يشاهدوا من ب والليلة أحياناً على ظهر المرك

المركب التكوينات الصخرية والجيرية والجزر المجّمدة باإلضافة إلى 

كما يمكن التوقف على إحدى الجزر المهجورة .منظر المياه الساحر

المنتشرة بكثرة في الخليج لتناول الطعام في جو خلوي رائع والتقاط 

 األنفاس

 

 

 



 

 

 

 

Dong Xuan 

السياحية في هانوي سوقمن األماكن   Dong Xuan  سوق يعد
األكبر من نوعه في المدينة ويحتل 

أحد أكبر المباني المتبقية من 
 .الحقبة السوفيتية

 Dong Xuan  يوفر سوق
تشكيلة واسعة من البضائع التي 
يبحث عنها السياح اثناء زيارة 

فيتنام مثل الهدايا التذكارية 
والمالبس والمصنوعات اليدوية 

 .بأسعار البيع للمواطنين المحليين

هذا باإلضافة إلى بقية المنتجات األخرى التي يحتاجها السكان في 
 .حيياتهم اليومية مثل التيشيرت والعطور ونظارات الشمس وغيرها

 Hoan يقع السوق في الشارع الذي يحمل نفس االسم في ضاحية
Kiem تى السابعة مساءويستقبل عمالئه من السادسة صباحاً وح  

 

 (An Dong Marketسوق دونغ خوان )

 

( Trang Tien Plazaترانغ تيين بالزا )

وهو مركز التجاري مشهور يضم ثالثة 

طوابق مخصصة لبيع ماركات المالبس 

واألجهزة واإلكسسوار المستوردة. كما 

ستجد هناك تشكيلة هائلة لألجهزة 

سوني، اإللكترونية، بما في ذلك كاميرات 

هذا باإلضافة إلى سوق كبير للسلع يوجد 

 في الطابق العلوي.

 

 مراكز التسوق



 

 

 

 (Hang Bac Streetشارع هانغ باك )

يعتبر من أعرق وأقدم شوارع المدينة،  

ويشتهر بوجود محالت المجوهرات الفضية 

  .األصلية

 

متجر يعرض أجود وأفضل متجر إنتيمكس: 

 المستوردة.أنواع األغذية والمشروبات 

 (Hang Dau Streetشارع هانغ داو )

ستجد في الشارع تشكيلة هائلة من األحذية.  

وهي صناعة محلية ولكن بجودة عالية، كما 

ستجد في محالت هذا الشارع أيضاً نسخ 

  مطابقة للماركات المعروفة عالمياً.

 

( La Cure Gourmandeمحل غورماند )

أنواع فاخرة محل فخم وراقي ستجد فيه 

من الشراب والطعام الشهي، وبإمكانكم 

التجول فيه وتذوق الطعم الفريد للجبن 

والشوكوالتة الفاخرة والمشروبات 

 المصنوعة من جميع أنحاء العالم.

 وأكثر ما يشتريه السائح او الزائر هو:

الُدمى -الفواكه المجففة-ورق دو-المطرزات التقليدية-الحرير الفيتنامي

القمصان ذات -المصابيح الورقية-اللوحات-المنتجات المطلية -الخشبية

الحقائب المقلّدة وحقائب -الخزفيات-الرسومات والتصميمات اإلبداعية

 الظهر باإلضافة الى المشغوالت اليدوية التقليدية.

 



 

 

 

 

 

 

هانوي عاصمة فيتنام، تضم مزيجا فريدا بين الثقافة الفيتنامية التقليدية 

ومسحة من العنصر الفرنسي سواء في الطعام أو الهندسة المعمارية.. 

هي مدينة كغيرها من المدن األخرى في فيتنام، تشتهر بالقهوة وبالطعام 

ين اللذيذ في الشوارع، إال أنه يصعب إيجاد الطعام الحالل للمسافر

المسلمين مقارنة مع المسافرين اآلخرين، خصوصا أن هانوي ليس بها 

 مثل هوشي منه. نالمسلميعدد كبير من 

 

 مطعم باسم أيضا والمعروف : الصغرى الهند أو إنديا ليتل مطعم .1

 والماليزية الهندية المأكوالت ويقدم سابقا، النساء سورة

 الطهاة خالل من الطيبة سمعته على المطعم حصل وقد والصينية.

 قبل. من نجوم الخمس مطاعم  في عملوا أن سبق الذين الهنود
 

: ويقدم أطباق المطعم المطبخ الفيتنامي  Lions’D ديالينز مطعم .2

حيث يمكن لنزالء الفندق تناول الطعام  كوزيانا فندق والدولي، ويقع في

 والغداء والعشاء وطوال فترة إقامتهم في الفندق.الحالل خالل اإلفطار 

 

 واسعة مجموعة يقدم (:هانوي صنواي فندق) Allante أالنت مطعم .3

 أيضا، والدولية اآلسيوية األطباق من وغيرها الفيتنامي المطبخ أطباق من

 ويوفر هانوي، في نجوم 4 بتصنيف عالمي حالل مطعم أول أنه كما

 الطعام. لتناول بوفيه أو الطلب حسب خدماته

 

مطعم هندي حالل مع  : indian Khazaana الهندي خزانة مطعم .4

 مجموعة واسعة من المأكوالت الهندية وأطباق الموغالي األصيلة.

 Duong Thanh Street, Hoan Kiem 34العنوان: 

District 

 المطاعم الحالل

http://www.travelerpedia.net/vn/city/ha-noi-municipality:%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A/hotels/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%85:cosiana-hotel
http://www.travelerpedia.net/vn/city/ha-noi-municipality:%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A/hotels/%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA:sunway-hotel-hanoi


 

 

 الهندي المطبخ أطباق المطعم هذا يقدم : Tandoor تندور مطعم .5

 القديم. الحي قلب في يقع وهو األصيل الشمالي

 ,Hàn Be Street, Hoan Kiem District 24 العنوان: 

Hanoi 

 

 من واسعة مجموعة ويقدم : Namaste هانوي ناماستي مطعم .6

 الهندي. للمطبخ الشهيرة والشمالية الجنوبية المأكوالت

 Tho Nhuom Street, Hoan Kiem District 46العنوان: 

 فرع ويوجد الماليزية، المأكوالت في المتخصص بينانغ نيونا دي مطعم .7

 منه. هوشي مدينة في له آخر

 .B27 Hoa Ma Street, Hai Ba Trung Distالعنوان: 

 

 من متنوعة مجموعة يقدم : KABAB n NANوكباب نان مطعم .8

 والتركية. الباكستانية األفغانية، المأكوالت

 Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi 49العنوان: 

من بحيرة  مطعم ماليزي صغير بالقرب هانوي: في ماليزيا مطعم .9

 البامبو األبيض.

 136E Tran Vu, Ba Dinhالعنوان: 

 فيتنام في هنا المغربي المطبخ تجربة في ترغب ربما مراكش: مطعم .10

 تميزها التي والتوابل الشهية المغاربية المأكوالت من فريدة مجموعة مع

 الجميل. العائلي المطعم هذا في

 To Ngoc Van, Tay Ho Dist 88العنوان: 



 

 

 

بعض من هذه 

المطاعم تقدم خدمة 

تسليم الطعام الحالل 

إلى جميع أنحاء 

هانوي لكن يجب أن 

تكون على استعداد 

لدفع المزيد مقابل 

وينبغي التنبيه إلى أن هناك العديد من المطاعم التي ليست حالال  التوصيل.

تماما ولكنها توفر فقط وجبات الحالل الخاصة بها بإعداد اللحم الحالل 

بأنفسهم ألنه ال يوجد مورد رسمي لتوزيع اللحم الحالل في المدينة، فال 

تندهش إذا شاهدت بعض المطاعم تقدم الكحول، ألنها تخدم السياح 

. ويتوجب عليك أيضا أن تطلب منهم أن يكون طعامك أيضا.جانب األ

 .حالال.

 الشوارع أطعمة .11

تشتهر فيتنام باألطعمة اللذيذة 

وكذلك تواجد الكثير من البعة في 

الشوارع يقدمون األطعمة 

المختلفة، لكن لألسف هي ليست 

حالال، حتى وإن رأيتها عبارة عن 

أسماك ومأكوالت بحرية، ألنهم 

عادة ما يستخدمون زيوتا تحتوي 

شحوم الخنازير. من جهة أخرى 

وي ينتشر كثيرا بيع الكباب في هان

ولكنه ليس حالال.. يمكنك االكتفاء 

 بالفواكه اللذيذة الطازجة

 والطعام السياحة شركات .12

 الحالل:

 

 

https://i1.wp.com/news.travelerpedia.net/wp-content/uploads/2015/08/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4.jpg
https://i1.wp.com/news.travelerpedia.net/wp-content/uploads/2015/08/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9.jpg
https://i2.wp.com/news.travelerpedia.net/wp-content/uploads/2015/08/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85.jpg


 

 

معظم الجوالت التي تقدمها الشركات السياحية المحلية ال تقدم خدمات 

متكيفة مع طبيعة السياح، لذلك يمكنك أن تكتفي فقط بطلب توفير األطعمة 

النباتية أو البحرية قبل االنطالق في الجولة، لكن األهم واألفضل هو 

مين، االنطالق في جوالت مع شركات محلية مسلمة أو تقدم خدماتها للمسل

و   hanoimuslimtours.comوتنتشر هناك مثل 

vietnammuslimtravel.com   و

vietnammuslimtours.com  وغيرها، حيث يمكنك الدخول إلى

 هذه المواقع والتعرف على عنوان تواجدهم.

شيء آخر يجب أن تجربه، وهو موجود في كل مكان .. القهوة الفيتنامية 

 القهوة عندما يرتشفون منها... نكهة خاصة يعشقها كل مدمني 

 

 

 إنتركونتننتال هانوي يستليك

InterContinental Hanoi Westlake 

 

 

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه



 

 

 سوفيتل ليجند ميتروبول هانوي

Sofitel Legend Metropole Hanoi 

 

 

 

 

شباط/فبراير،  أفضل الشهور لزيارة هانوي هي: كانون الثاني/يناير،

 آذار/مارس، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون األول/ديسمبر.

 

 

 

 

 

 افضل أوقات الزيارة



 

 

 

 

 

 



 

 

 باي خليج هالونج

 شاطئ من التراث العالمي

جوهرة السياحة الثمينة في فيتنام، وهو من الوجهات  يُعد خليج هالونج

المحببة للمسافرين من جميع أنحاء العالم بحيث يشهد تجمعات حاشدة 

من السائحين في مواسم الذروة، رغم الطقس المعتدل طوال السنة يمكن 

للمرء توقع هطول األمطار وهبوب العواصف في أي وقت، ويبعد قرابة 

نوي، من أفضل األشياء التي يمكن تجربتها ساعات عن العاصمة ها 3

هنا رحالت سفن الكروز الستكشاف آالف الجزر والكهوف المتناثرة على 

الشاطئ األخضر والتي صنعها "التنين" بحسب األسطورة الفيتنامية، 

يمكنك اختيار أنسب العروض للرحالت التي تترواح بين ساعات إلى عدة 

ية الكثيرة المنتشرة في خليج هالونج، أيام على متن أحد اليخوت السياح

ويتم الحجز عبر الكثير من مكاتب السفر والحجوزات السياحية التي تكتظ 

في المكان، يُعد كهف "سونج سوت" أحد الكهوف الخرافية الساحرة 

التي يمكن رؤيتها في هالونج، باإلضافة إلى عشرات قرى الصيد الهادئة 

 التي تحيط بالمنطقة.

 رب السياحية في الخليحأفضل التجا

 تمتع بالرحالت البحرية الفاخرة خالل الليل في خليج هالونج

يمكنك عند زيارة خليج هالونج االشتراك في أحد الجوالت السياحية التي 

تضمن لك فرص عدة من االستمتاع واالسترخاء، بما في ذلك المبيت في 

نحك انسجام تام قلب الخليج طول الليل في أحد القوارب الخشبية، ما يم

مع الطبيعة البكر بين البحر الشاسع، والسماء المظلمة مع اآلالف من 

النجوم الساطعة والتشكيالت الصخرية المهيبة، مع األخذ في االعتبار إن 

هذه الرحالت السياحية في كثير من األحيان تشمل النقل من هانوي 

 وتوفر اإلقامة الفخمة والطعام الرائع.

 الت الصخرية المذهلةاكتشاف التشكي

ينتشر في خليج هالونج عدد من الجزر الجميلة، فضال عن مجموعة من 

التشكيالت الصخرية المذهلة، بما في ذلك الكهوف والممرات الصخرية 

الرائعة التي تستحق االكتشاف، ولعل رحلة على متن قارب ستسمح لك 



 

 

دها محط أنظار باكتشاف المزيد من هذه الكنوز السحرية التي دوما ما تج

السائحين من أنحاء العالم، فقط احتفظ بالكاميرا الخاصة بك اللتقاط أجمل 

 الصور الفوتغرافية لرحلتك.

 زيارة إلى أحد قرى الصيادين المحليين 

من السكان المحليين يعيشون في قرى الصيد  1600هناك حوالي 

نازل المنتشرة بخليج هانوي، والتي هي في األساس مجموعات من الم

العائمة على المياه، ولعل زيارة إلى هنا عبر رحلة بالقارب ستضمن لك 

تجربة فريدة مع فرص التعرف عن قرب على طبيعة السكان المحليين 

 وعاداتهم اإلصيلة.

 زيارة جزيرة كاستواي

إن كنت من الباحثين عن الهدوء بعيدا عن صخب المدن، نوصيك بزيارة 

ليج هانوي، فهذا هو المكان المناسب لك جزيرة كاستواي خالل رحلتك بخ

لالستمتاع بيوم رائع بين االسترخاء وتسلق الصخور والتجديف 

 ومشاهدة التنوع البحري المذهل.

 التجديف

وتوفر جميع رحالت خليج هالونج فرصة للقيام ببعض التجديف، األمر 

الممتع للجميع من كافة األعمار، حيث سيكون لديك الفرصة للدخول إلى 

 بعض البحيرات الخفية من خالل األنفاق الصغيرة وسط مشاهد مدهشة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 متنزه هالونج

يعتبر أكبر حديقة ترفيهية في 

جنوب شرق اسيا، وقد تم 

، 2017يناير  25افتتاحه في 

وتعد مدينة المالهي جزءا من 

 :منتجع كبير معروف باسم
Sun World Halong 

Complex  ويتضمن تراما

جويا يدعى تلفريك كوين، 

وعجلة مراقبة كبيرة، وحدائق 

ومطاعم ومنطقة تسوق 

 .ومركز ترفيهي عائلي

 متحف كوانغ ننه

هذا المتحف عبارة عن عمل ثقافي أكثر منه معماري، مع انه يتميز 

ي وجود بهندسة معمارية فريدة ومساحة ساحرة، إال ان السحر هو ف

الكثير من القطع االثرية القيمة والرسومات التي تبدو اشبه بطالسم تحتاج 

الى قوى روحانيه لفكها، فضالً عن المكتبة الموجودة فيها وهي مكتبة 

كوانغ ننه. صمم هذا المتحف المهندس المعماري االسباني الشهير 

تبة ، ويتصل كل من المتحف والمك2013عام ” سيلفادور بيريز اوريو“

 .وقاعات المؤتمرات ببعض عن طريق نظام جسر علوي

 جسر باي تشاي

هو الجسر المعلق ذاته، والذي يفصل خليج هالونج وخليج باي تشاي، 

وقد سجل رقماً قياسياً كأطول خط مركزي في الجسر المعلق بالكابالت. 

متر، وعلى ارتفاع  25متر، وعرضه  1.106حيث يبلغ اجمالي طوله 

متر 150  

 

 تناول المأكوالت البحرية اللذيذة

 اهم األماكن السياحية



 

 

 

 

مع االستمتاع باألماكن الجميلة  أفضل األوقات للسفر لرؤية خليج هالونج

واأليام المشمسة، قم بزيارة الموقع من مارس إلى يونيو، مع األخذ في 

االعتبار أنه في أيام العطل الرسمية يشهد هذه المكان ازدحاما كبيرا 

بالسائحين والسكان المحليين. وبدال من القيام برحلة بحرية لمدة نصف 

يتسنى لك استكشاف المزيد من  يوم، اختر يومين على األقل، حتى

 األماكن في هذه المنطقة الجميلة من العالم.

 

 

Azalea Cruise 

 

 
 

 افضل أوقات الزيارة

 أشهر شركات الكروز



 

 

 

 

 

La Regina Legend Cruise 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Dragon Legend Cruise 

 

 

 

 

 



 

 

Paradise Peak Cruise 

 

 

 



 

 

 

تم ترجمته من  La Regina Legend Cruise برنامج رحلة كروز

 الموقع 

 Laregina Legend Cruises (L ،D) - اليوم األول: هانوي
صباحا: سيتم تحصيلك من الحي القديم في هانوي ألخذ الطريق  9:00

إلى جميع أنحاءالسريع إلى ميناء دينه فو ، هايفونغ حيث نصل   

 

 



 

 

11h30. يمكنك تناول الشاي الخاص في صالة Cruise  من خالل
 .الترحيب الحار

 
ظهراً: نقل بالمناقصة إلى الرحالت البحرية 00:12الساعة  في  .

 Cai الطريق إلى القارب الرئيسي ، سيكون لديك فرصة لرؤية قناة
Trap. 

 
مساًءا: نرحب بضيوفنا على متن رحالت األزالية البحرية ثم  15 :12
 تسجيل الوصول واالستمتاع بمشروب ترحيبي والحصول على ملخص

الرحلة وإرشادات السالمة وتسجيل الوصول. ابدأ في استكشاف 
أحد عجائب الطبيعة السبع الجديدة -وإستكشاف خليج هالونغ  . 

 
إلى  Laregina Legend Cruise قارب يتجه :مساءً  40 :12
، حيث يمكنكم رؤية منارة بناها الفرنسيون منذ  Da Chong جزيرة

عام 100أكثر من  واصلة رحلتنا عبر جزرلدينا غداء قبل م .  Con Vit 
هذه التكوينات الكلسية المدهشة من الحجر الجيري  .Gia Luan و
ال يمكن لمس هذه المنطقة ،  .ترتفع من البحر بطريقة مثيرة لإلعجاب
 Cat حيث ال تستخدم العديد من السفن السياحية الطريق عبر جزيرة

Ba - منطقة Thoi Quyt - جزيرة Coc Ngoi - عبر Cua Van 
 .Ba Trai Dao إلى منطقة

 Lan في خليج Ba Trai Dao مساًء: نتقدم إلى منطقة شاطئ 3:00
Ha وهي جزء منفصل من خليج ، Halong Bay.  هذه جنة سياحية
تشتهر المنطقة بشواطئها النقية وجمالها الرائع الذي  .هادئة في فيتنام

جزيرة رائعة 400يضم  سي ، فإن جزر على عكس خليج ها لونغ الرئي .
  .الن ها باي هي غابات ، ومعظمها صغير في مكانتها

هذه  .قد تفضل تجربة يديك في التجديف أو ببساطة االستمتاع بالسباحة
 Ba Trai تجربة رائعة ، مغمورة في المياه الشفافة للخليج ، في منطقة

Dao.  
على متن  .يمكنك العودة إلى غروب الشمس الرائع فوق خليج تونكين
سيقوم رئيس الطهاة  .الطائرة قد تنضم إلى دروس الطبخ التقليدية

في وقت مبكر من المساء ،  .بإرشادك في صنع بعض األطباق الفيتنامية
 .يحتوي القارب على عرض الساعة السعيدة



 

 

 
 Cruise يرجى الحجز مع .مساءا: الخيار: خدمة التدليك متوفرة 5:30

Manager  قائمة التدليك(مباشرة )يرجى االطالع على  
 
مساًء: يتم تقديم عشاء فاخر 30:7الساعة  استمتع باألطعمة المحلية  .

اللذيذة التي يتم إعدادها وتقديمها لك من قبل طاقم عمل المطاعم 
 هذه وجبة مبهجة في جو رومانسي حميم .الرائع

 
مساًء: استمتع بالمناظر الطبيعية للخليج ليالً على سطح  30:9الساعة 

العلوي السفينة تمتع باالسترخاء مع االستمتاع بالمشروبات من  .
بين  .جّرب يدك في صيد الحبار الليلي ، ومشاهدة فيلم في المطعم .البار

 .عشية وضحاها على متن الطائرة
 

مع الحجز يرجى .الخيار: خدمة التدليك المتاحة  Cruise Manager 
  التدليك(مباشرة )يرجى االطالع على قائمة 

مساًء: برنامج 00:11الساعة   End of Day One 
 Laregina Legend Cruise في

 
 

قرية  -خليج الن ها  -اليوم الثاني: رحلة بحرية إلى خليج باي تو لونج 
 (B ،L ،D) فيت ها جزيرة كات با

 
 La regina صباًحا: يبدأ اليوم في وقت مبكر على متن رحالت 6:00

  .على التراس الشمسي Tai Chi البحرية مع جلسة
يتم تقديم القهوة والشاي والحلويات لإلفطار الخفيف في غرفة الطعام مع 

إطاللة صباحية على المناظر الطبيعية لمنطقة الخليج ، ثم مواصلة 
 .رحلتنا

 
صباًحا: النقل إلى القارب النهاري لزيارة قرية فييت  30:8الساعة 

سوف تأخذ رحلة الدراجة على طول مسار القرية وتذهب من  .هاي
استمتع بالمناظر الخالبة لحقول  .خالل الغابات المطيرة والنفق المظلم

قم بزيارة منزل محلي  .توقف في القرية لالسترخاء .األرز على الطريق
صنوع من القش ، والطين ، والخيزران ... سيكون لديك فرصة قديم ، م



 

 

تتوفر خدمة  .لرؤية الحياة المحلية على وادي من السكان المحليين
  سيارة كهربائية اختيارية )بتكلفة إضافية(

غداء عمل في  . خليج باي تو لونج العودة إلى القارب النهاري لزيارة
  .القارب النهاري

هر: زيارة خليج باي تو لونغ ، والتجديف بالكاياك بعد الظ 30:1الساعة 
والسباحة مجانًا في منطقة بحيرة با هام الواقعة في وسط منطقة ضيقة 

مستطيلة ، مع جميع الجوانب األربعة المغمورة بالمنحدرات 
  .(إذا كان الطقس مناسبا) .العمودية

رحالت مساًء: العودة إلى 4:00  Laregina سوف تنضم  .البحرية
سيقوم رئيس الطهاة بإرشادك في صنع بعض  .إلى صف طبخ تقليدي

في  .شاهد غروب الشمس الرائع فوق خليج تونكين .األطباق الفيتنامية
  .وقت مبكر من المساء ، يحتوي القارب على عرض الساعة السعيدة

اخرمساًء: يتم تقديم عشاء ف 30:7الساعة  استمتع باألطعمة المحلية  .
اللذيذة التي يتم إعدادها وتقديمها لك من قبل طاقم عمل المطاعم 

  .هذه وجبة مبهجة في جو رومانسي حميم .الرائع
مساًء: استمتع بالمناظر الطبيعية للخليج ليالً على سطح  30:9الساعة 

بالمشروبات من تمتع باالسترخاء مع االستمتاع  .السفينة العلوي
بين  .جّرب يدك في صيد الحبار الليلي ، ومشاهدة فيلم في المطعم .البار

  عشية وضحاها على متن
 Cruise يرجى الحجز مع .اختياري: الخيار: خدمة التدليك المتاحة

Manager (مباشرة )يرجى االطالع على قائمة التدليك  
مساًء: برنامج نهاية اليوم الثاني 00:11الساعة   

 
، B) هانوي - Laregina Legend Cruise اليوم الثالث: رحالت

L) 
صباحا: لماذا ال تشرق باكرا لتشاهد الخليج في أفضل حاالته  6:00
نقدم  .بينما تستمتع بجلسة تاي تشي المنعشة على التراس الشمسي
عند االنتهاء من وجبة اإلفطار ، استمر  .بعدها وجبة إفطار خفيفة

في الزوارق الستكشاف الخليج في المنطقة التي يقع رحلتنا وتوجهنا 
  .فيها كهف سانج توي

صباًحا: العودة إلى زورق أزاليا للرحالت البحرية إلجراء  30:9الساعة 
  إجراءات تسجيل المغادرة في

صباًحا: أثناء العودة ، يُمكنكم االستمتاع بوجبة إفطار  10تمام الساعة 

http://lareginacruise.com/
http://lareginacruise.com/
http://lareginacruise.com/
http://lareginacruise.com/
http://lareginacruise.com/


 

 

  متأخرة
باًحا: نعود إلى جانب الرصيف في جنوب ص 35:11لذيذة الساعة 

  الخليج ، حيث يستقبل زوارنا النزول
فو ، وهذا هو نهاية  Dinh مساء: نحن نودع في ميناء 12:10

  .البرنامج
أراك مرة  !نهاية الرحلة .مساءا: عد إلى نقطة إنزالك في هانوي 2:00

 !أخرى في الرحالت القادمة
 

Laregina Legend Cruise 3 أيام إقامة ليلتين 
 

فندق  -خليج هالونغ  -سيارة ليموزين فاخرة تلتقط في فندق في هانوي 
  .في هانوي

  التجديف في الكهوف الستكشاف كهوف النفق
اإلقامة على متن: كابينة خاصة مع نافذة مطلة على البحر ومياه ساخنة 

  ومرحاض غربي
وجبات غداء  3على متن السفينة: وجبة إفطار واحدة +  مكيفة ووجبات

+ وجبتي عشاء مع المأكوالت البحرية الطازجة واألطعمة الفيتنامية 
  .والمأكوالت اآلسيوية والعالمية

  مرشد ناطق باللغة اإلنجليزية على لوحة
  الترحيب مشروب )مشروب غازي أو شاي أو قهوة(

  تأمين على لوحة
  تشي تمرين في الصباح تاي

  مدخل رسوم وتذاكر لمشاهدة معالم المدينة
  .كهوف زائرة وقرى صيد عائمة
 جميع الضرائب ورسوم الخدمات

 
Laregina Legend Cruise 3 أيام وليلتان باستثناء 

  اإلقامة قبل اإلقامة في هانوي
  فيزا أرانجمنتس

  خدمات سبا الجمال والمساج
  المشروبات

  والمصروفات الشخصية لتبغا ونصائح
 األخرى جميع الخدمات األخرى غير المذكورة بوضوح أعاله



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نينه بينه

 رحلة إلى الريف الفيتنامي

كيلو متر من هانوي، ويحيط بها هوا بينه وها  95بينه حوالي  تقع نينه

نام إلى الشمال، وتتمتع بالتضاريس المتنوعة مع المناطق الجبلية في 

 الغرب والشمال الغربي، واألجزاء الساحلية في الشرق والجنوب.

وهي ” الكهوف الثالثة“فان لونج تام كوك، وهي تلك المنطقة التي تعني 

حيث ينقلك القارب في رحلة  وهانغ جيونا وهانغ كوا،كهف هانغ كا 

تستغرق قرابة ساعتين ونصف إلى عمق الكهوف الضيقة التي تمتد على 

 مترا،  320طول 

 

درجة، تسلقها  450ولمغامرة أخرى توجه إلى صخرة "موا" ذات ال 

 بروية إلى القمة واستمتع بمنظر بانورامي على الطبيعة الخالبة،

 

 

 حديقة طيور نها ثونج



 

 

 

حديقة طيور نها ثونج من أشهر المواقع السياحية الرائعة في مدينة نينه 

بينه، إذ تشتهر بتنوع المناظر الطبيعية والفرص الترفيهية  المثيرة 

نوعا من  40لالهتمام، عالوة على الحياة البرية الفريدة بين أكثر من 

 ألف طائر. 50الطيور و 

 ترانج إن

 

 



 

 

في الوقت الحاضر، ترانج إن أحد الوجهات السياحية األكثر شعبية في 

نينه بينه، وقد أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو، نظرا لروعة 

المشاهد التي يمكنك رؤيتها بين األنهار المتعرجة تمر عبر جبال الحجر 

 الجيري، و العديد من الكهوف الطبيعية الخيالية الغامضة.

 كوك فونج الوطنيةحديقة 

 

كم من هانوي الى الجنوب الغربي  120تقع حديقة كوك فونج حوالي 

كم من مدينة نينه بينه إلى الشمال الغربي، وتعد متحف  45وعلى بعد 

هكتار، بما في ذلك مجموعة متنوعة  25.000طبيعي كبير مع مساحة 

مرة في من الحيوانات والنباتات التي تجذب دائما أي سائح محب للمغا

وفي تلك الحديقة سترى أشجار يعود عمرها إلى ألف سنة،  الغابات.

ونباتات قديمة، ومخلوقات نادرة. وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا 

االنضمام إلى جولة الرحالت وتسلق الجبال في الغابات، ومن األفضل 

 زيارة هذه الحديقة في موسم الجفاف من ديسمبر إلى ابريل.

 

 

 



 

 

 تأكله أن تريد الذي ما

 

 

بينه  تشتهر نينه

بالمطبخ الشهي 

اللذيذ خاصة 

األطباق التي تعد مع 

لحم الماعز والذي 

يمكنك أن تجدها في 

جميع المطاعم 

المنتشرة بأنحاء 

 المدينة.

 

 

 منتجع إميرالدا نينه بينه

Emeralda Resort Ninh Binh 

 

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه

https://news.travelerpedia.net/destinations/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87/attachment/%d9%84%d8%ad%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a9/


 

 

Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منطقة سابا

 الفردوس المفقود

 مدينة الطبيعة الخالبة والهدوء

متر فوق مستوى سطح البحر، وبفضل  1500مع موقعها على ارتفاع 

الجبال المغطاة بالضباب على مدار العام، القبائل المحلية المضيافة 

واالبتسامات الجميلة، تعد مدينة سابا واحدة من وجهات السفر الفريدة 

من نوعها في فيتنام، إذ تتميز بالمناظر الطبيعية الخالبة والثقافات 

ية الملونة، ومناطق الجذب السياحي التي ال نهاية لها في الهواء المحل

الطلق.وعلى عكس أي مدينة أخرى في فيتنام، فإن المسافرين الذين 

يزورون هذا المحور الرائع سيشعرون وكأنهم قاموا بزيارة بلد مختلف 

 تماما.

 الموقع

كم  380تقع سابا في الجزء الشمالي الغربي من فيتنام، على بعد حوالي 

من مدينة هانوي، وهي مدينة جبلية ساحرة جدا وهادئة محاطة بتنوع 

 كبير من أبناء األقليات العرقية مع مناظر طبيعية مثيرة لإلعجاب.

 طريقة الوصول البها 

وللوصول إلى سابا يمكنك استخدام القطار من هانوي في رحلة تستغرق 

م يمكنك من هناك ساعات إلى منطقة الو تساى، ث 9إلى  8حوالي من 

استخدام حافلة أو نقل خاص إلى سابا في ساعة واحدة أخرى، والطريقة 

األخرى هي استخدام الحافالت العامة أو النقل الخاص في رحلة تأخذ من 

 ساعات من هانوي إلى سابا. 5-6

 أفضل أوقات السفر إلى سابا

حيث  عد الفترة من مارس إلى مايو من أفضل أوقات السفر إلى سابا،ت

يكون بإمكانك خالل هذا الوقت من العام االستمتاع بالرحالت أو ركوب 

 دراجة مع اكتشاف القرى المذهلة وسط أجمل األجواء المناخية الممتعة.

 األسباب التي تدفعك للسفر إلى سابا

 المناظر الطبيعية



 

 

 

 السكان المحليين

األقليات العرقية التي الزالت إلى يومنا سابا يسكنها عدد من 

هذا تحتفظ بعاداتها وتقاليدها المحلية، بما في ذلك طرق 

الزراعة القديمة والممارسات الثقافية والدينية التقليدية، 

ويمكنك خالل زيارة هذه المدينة المتنوعة اكتشاف تلك 

ة األقليات عبر العديد من الجوالت المنظمة التي تقدم نظرة ثاقب

 لحياة هذه القبائل، فضال عن قضاء ليلة في منازلهم التراثية.

 الرحالت

يمكنك خالل زيارة المدينة االستمتاع بالقيام بعدد من 

الرحالت الممتعة إلى مختلف أنحاء فيتنام، والتي يأتي في 

مقدمتها رحلة إلى جبل فانسيبان الذي يقع على ارتفاع 

متر، ويمنح زائريه الفرصة للقيام برحالت  3،143

التخييم وغيرها من الفرص الترفيهية المتنوعة، فضال عن 

توفر المدينة زيارات إلى القرى األقلية المحلية، ذلك 

والرحالت عبر حقول األرز ذات المستويات العالية وأكثر 

 من ذلك بكثير.

 

وتعتبر سابا وجهة مميزة 

في شمال فيتنام لمحبي 

السير لمسافات طويلة، 

فضال عن كونها أحد أفضل 

األماكن لركوب الدراجات 

مع التنزه بين عدد من 

غيرة ذات القرى الص

المناظر الطبيعية التي ال 

 تقارن.

 

 اهم األماكن السياحية
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 لتسوقا

الحرف اليدوية المحلية ذات الجودة العالية جنبا إلى جنب مع السلع يدوية 

الصنع من المالبس التقليدية والحقائب إلى الحلى واالكسسوارت ستكون 

بانتظارك في هذه المدينة الجميلة التي بالفعل ستمنحك الفرصة القتناء 

 هدايا تذكارية فريدة من نوعها.

 السالم والهدوء

 

من الفنادق والنزل بتلك الوجهة  تقع العديد

السياحية في أماكن هادئة بعيدا عن صخب وسط 

المدينة، فإذا كنت تبحث عن فرصة لالستمتاع 

بإقامتك خالل رحلتك إلى فيتنام، ستكون سابا هي 

المكان المثالي لك مع مجموعة من الفنادق التي 

تتمتع بالمناظر الطبيعية الخالبة والغابات 

 ات األرز الرائعة.المورقة ومدرج

 

تمثل الرحلة إلى هذه المدينة الجميلة فرصة 

رائعة لالستمتاع بعيدا عن صخب الوجهات 

الشهيرة في البالد، ولعل زيارة لبضعة أيام إلى 

تلك المدينة الجميلة هي حقا مغامرة في حد 

ذاتها، مع األنشطة الممتازة والغذاء 

الثقافية وأكثر والمشروبات والسكن والتجارب 

 من ذلك بكثير.
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 محطة تلفريك سابا

 محطة تلفريك سابا

عبارة عن محطة نقل في الهواء مذهلة، عبر 

كم تنقلك هذه المحطة على ارتفاع  6مسافة 

متر من وادي مونج هوا الى قلعة جبل  1410

فانسيان بالقرب من الحدود الصينية، وحتماً 

 ستتمتع به أثناء السياحة في فيتنام

 وادي مونج هوا

العرقية المختلفين  يعد هذا الوادي موطناً لعدد قليل من جماعات االقليات

في عاداتهم ولغاتهم واديانهم، ولن ترى فيه سوى حضارات وثقافات 

وعصور متمازجة مع بعضها البعض، ليخترق السياح في فيتنام في هذا 

 الوادي الزمن بكل قوته

 جبل فانسيبان

يعتبر هذا الجبل مقصد الرحالة ومتسلقي الجبال لقمة جبل ايفرست، ليس 

عن سطح البحر، ولكن ألجل الرحلة الشاقة  3143ارتفاعه لعلوه، مع ان 

على القدمين التي تستمر قرابة يومين، مع ما يحيط بك من مناظر طبيعية 

 خالبة

 

 

Silk Path Grand Resort & Spa Sapa 

 السياحية نشطةاهم األ

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 داالت – -هوي أن -دا نانج  -هيو 

 ووسط فيتنام  شرق:ـثانياً 



 

 

 

 

( وجهة مثالية لعشاق اآلثار التاريخية Hueتُعد مدينة هيو )أو هوى 

وعبق الماضي العظيم، فهي حاضنة الحكم اإلمبراطوري الفيتنامي وعهد 

االحتالل الفرنسي، وتضم مدينة تاريخية تمتاز بعمارتها التي تمزج بين 

الفن المعماري الفيتنامي والفرنسي، من أهمها القلعة وقصر اإلمبراطور، 

التي تعرض مقتنيات األسرة الحاكمة  حيث يوجد عدد من المعارض

واألثاث والغرف التي كانت فيما مضى عالما محّرما على العامة اإلطالع 

عليه، ننصح بزيارتها في فترة الظهيرة تجنبا الزدحام السائحين، وإذا 

كنتم في مدينة هيو ننصحكم بأخذ جولة في القارب على نهر "العطور" 

على رصيف نظيف جميل ويمكنكم رؤية الهادئ، يمكن المشي حول النهر 

 معبد "تين مو" البوذي المطّل على النهر.

 



 

 

 
 نهر العطور

يشق هذا النهر مدينة هيو في وسط فيتنام، وتعود تسميته الى الروائح 

الزكية التي تفوح منه على مدار السنة، وترجع اصول هذه الروائح ان 

والنباتات المتدلية من أمهاتها تسقط باستمرار في هذا النهر األزهار 

وتجري معه، مما تدفعها العوامل والتغيرات الكيميائية الى إطالق هذه 

 الروائح الشذية التي يبقى النهر عاشقاً لها على مختلف فصول السنة

 قلعة هيو

 قلعة هيو

وتسمى ايضا هذه القلعة 

المدينة “خاصة بـ 

وهي عبارة ”. االمبراطورية

عن قصر محاط بسور داخل 

القلعة، وترجع اهمية هذه 

القلعة الى األباطرة الذين 

عاشوا فيها، واداروا البالد 

كاملة منها، هذا باإلضافة الى 

بعض األشياء الغريبة في 

القلعة، مثل الجزء المعروف بـ 

على كبار رجال  والتي كان يقتصر دخولها” المدينة المحرمة األرجوانية“

 الدولة آنذاك

 معبد تين مو

وهو ”. معبد لينة“، وله تسمية ثالثة هي ”معبد باغودا“ويسمى ايضا بـ 

معبد تاريخي يقع في مدينة هيو، ويمتاز بكبر بنائه، حيث يتكون من سبعة 

 طوابق واقعاً على تلة كبيرة فوق الضفة الشمالية لنهر العطور

 

 

 

 اهم األماكن السياحية



 

 

 

 

Banyan Tree Lang Co 

 

Angsana Lang Co 

 

 ومنتجعاتفنادق 

 مقترحه



 

 

 

 

 هوي أن )فايفو(مدينة 

 وعبق الماضي األصيلالمدينة الذهبية 

يطلق على هذه المدينة المطلة على بحر الصين الجنوبي ايضاً اسم 

وقد صنفت ضمن مواقع التراث العالمي، لما تحويه هذه المدينة ” فايفو“

من متاحف واثار ومعابد وجسور، فضال عن المزيج الرهيب في المباني 

الذي يجمع بين كالسيكيات البرتغال والصين وفرنسا في قالب واحد 

مدهش، وتاريخها الحافل بكونها كانت ميناء تجاريا مهما في الهند 

18و  17لقرنين الصينية خالل ا  



 

 

. 

  

 مدينة هوي آن القديمة

كانت هذه المدينة القديمة عبارة عن 

ميناء تجاري محتوي على العديد من 

المباني القديمة، وما يتخللها من طرق 

متعرجة، فضال عن التوسع الذي حدث 

” بعد ذلك، لكن تم اضفاء اسم 

علي هذه المدينة كطابع مميز” القديمة  

 

 الجسر الياباني المغطى

الجسر “وقد تم حصر االسم بـ “. معبد تشاو تشوا “ويعرف ايضا باسم 

بسبب ان هذا الجسر بني على الطريقة اليابانية القديمة، على ” الياباني

خالف غيره من المعابد الذي ساد الطراز الصيني او الفيتنامي وحكم بنائها، 

 .والذي يعود تاريخ بنائه الى القرن السابع عشر تقريبا

 شاطئ آن بانج

أهم ما يميز هذا الشاطئ هو المياه الكريستالية المتدفقة اليه، وطوله 

المذهل، فضال عن التجمعات الهائلة منن السياح على هذا الشاطئ 

 لالستمتاع بجماله واالسترخاء في حضرته

 

 

 

 

 

 

 اهم األماكن السياحية



 

 

 

 

Four Seasons The Nam Hai, Hoi An, Vietnam 

 

Fusion Maia Resort 

 

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه



 

 

 

 مدينة دا نانج

 ديزني الند بعيون فيتنامية

لبعض يصفها بأنها العاصمة السياحية تقع مدينة دا نانج وسط فيتنام، 

للمنطقة الوسطى في فيتنام، فهي مركز محافظة دانانغ، وتقع في قلب 

جمهورية فيتنام، فضال عن كونها ميناء رئيسي في وسط فيتنام، تعد 

المدينة رابع أكبر مدينة في فيتنام من حيث عدد السكان والتحضر 

 واالقتصاد.



 

 

مينائها البحري الكبير، والسكك الحديدية تتركز أهمية مدينة دانانغ في 

الشمالية والجنوبية، مما يمكن اعتبارها مركزا للنقل البري والبحري. 

فضال عن اعتبارها انها نقطة الوصل بين عاصمة فيتنام مدينة هانوي 

في الشمال، ومدينة هو تشي منه في الجنوب. ويرجع السبب الرئيسي 

 Langوكل من الشواطئ :   MY KHEلشهرتها هو قربها من شاطئ 

co ،Hoi An ،My Son. 

 

 

 جبال الرخام -1

تعتبر منطقة جبال المرمر التي تقع في هوا 

هاي، جنوب مركز المدينة، من أجمل معالم 

السياحة في دلنانغ. وقد اتخذت المنطقة اسمها 

من احدى الظواهر الطبيعية بالمكان، وتتكون 

خمسة تالل جيرية تمثل سلسلة يطلق على من 

” الماء“كل قمة منها اسماً خاصاً، مثل قمة 

 ”.الخشب” “النار“

 جسر التنين -2

 666اطول الجسور في فيتنام، طوله يقارب 

متر، ويقع فوق نهر هان، وعبر هذا الجسر، 

ستتمكن من مشاهدة السنة اللهب والعاب 

الروحية، ستنغمس الليزر، وان ساعدتك قواك 

في عظمة التنين الذي ال يرى اهل فيتنام فيه 

 سوى داللة على الشرف والقوة.

 متحف تشام للنحت -3

يقع هذا المتحف بالقرب من نهر هان، وتم اقتراح بنائه من قبل قسم 

، وتم تصميمه من قبل مهندسين معماريين فرنسيين، EFEOاالثار في 

 لتقليدية في بنائه. وتم استخدام بعض عناصر الشام ا

 اهم األماكن السياحية



 

 

 

 شبه جزيرة القرد -4

أحد األماكن الترفيهية األساسية أثناء 

السياحة في دانانغ وهي أشبه بحديقة 

متر فوق  693عامة تمتد على مساحة 

سطح البحر.تعتبر المنطقة من 

المتنزهات الطبيعية لالستجمام 

واالسترخاء التي تتيح لزوارها فرصة 

د ذات الوجوه مشاهدة بعض أنواع القرو

 الحمراء.

 ممر هاي فان -5

متر فوق  500يقع على ارتفاع 

سطح البحر.يعتبر الممر أعلى 

الممرات في فيتنام كما يتميز موقعه 

بين مقاطعتين بأنه منصة رائعة 

لكثرة  الصورالتذكارية.نظراً  اللتقاط

التعرجات واالنحناءات يستخدم 

أحياناً في مسابقات الدرجات النارية 

 واأللعاب الخطيرة.

 شاطئ دانانغ -6

إذا كنت تزور األماكن السياحية 

في الفترة من ابريل  في دانانغ

إلى يوليو فإن لديك فرصة كبيرة 

في االستمتاع باألنشطة 

الترويحية التي تجرى على 

 شاطئ دانانغ.

 

 



 

 

 منتجع "بانا هيلز"

Sun World Danang Wonders 

 

منتجع "بانا هيلز" وهو مدينة 

ترفيهية على نمط ديزني الند 

متر!  1200ولكن على ارتفاع 

بانا هيلز يمكن الوصول إلى 

عن طريق التلفريك الذي 

يستغرق نصف ساعة للوصول 

إلى أعلى الهضبة، حيث القرية 

الفرنسية الرائعة التي تشمل 

قصرا كبيرا وعددا من المعابد 

اآلسيوية والكنائس وحديقة 

 الحب

 

 

 

 الجسر الذهبي

أصبح "الجسر الذهبي" الجديد 

في فيتنام أحدث المعالم 

أحدث السياحية في البالد، و

هوسا عبر اإلنترنت بعد افتتاحه 

 في وقت سابق من هذا الصيف.

وبدأ السياح والسكان المحليون 

على حد سواء، بالتدفق إلى جسر "كو فانغ" أي "الجسر الذهبي"، منذ 

افتتاحه بالقرب من "دا نانغ"، وسط فيتنام، في يونيو الماضي، اللتقاط 

وكأنه معلق بالسماء وتمسكه يدان الصور مع الهيكل المذهل الذي يبدو 

 حجريتان عمالقتان.



 

 

 

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 

 

 

 

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه



 

 

 

 

Con Market 

 

Danang Night Market 

 

Bac My An Market 

 

Hoa Khanh Market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراكز التسوق



 

 

 

 

Veda's Kitchen 

 

Nan N Kabab Halal Restaurant 

 

Mumtaz Indian Restaurant 

 

Family Indian Restaurant 

 المطاعم الحالل



 

 

 

Namaste Omar's Indian Restaurant 

 

Maharaja Indian Restaurant 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 هو تشي منه-داالت  -نهاترانج 

 

 

 

 

 

 

 فيتنام ثا : جنوب ثال



 

 

 

 جنوب فيتنام

 مدينة نهاترانج

 المذهلة والحياة الترفيهية الممتعة الشواطئمدينة و لؤلؤة الجنوب

نها ترانج هي مدينة ساحلية وعاصمة محافظة كان هوا، تقع على ساحل 

واحدة من أجمل مدن فيتنام، وهي بمثابة منتجع  جنوب وسط فيتنام.

شويق، شاطئي غني يوفر لمحبي البحر كل ما يحلمون به من المتعة والت

وهي مناسبة للسياحة معظم أوقات السنة نظرا لطقسها المعتدل، يُعد 

شاطئ "نهاترانج" من أهم وأجمل الشواطئ الرملية في فيتنام، ورغم 

اتساعه إال أنه يصبح مزدحما في مواسم الذروة السياحية، كما أنه 

مناسب لكافة رياضات البحر والغوص واإلبحار، وتشتهر مدينة نهاترانج 

لمنتجعات السياحية العالجية، مثل منتجع "آي" الذي يأخذ العائلة إلى با

عالم آخر من االسترخاء والجمال، من المفيد تجربة حمامات الينابيع 

الحارة والطين العالجي، باإلضافة إلى جلسات التدليك ومساج القدم، 

ي استراحة يحتاجها كل مسافر، وبعد الراحة انطلقوا بقوة إلى مدينة ماله

"فاينبيرل" حيث األلعاب المجنونة التي ال تتوقف، وتضم ألعابا ترفيهية 

مائية وصاالت عروض وسينما وركوب التلفريك الممتع وأحواض 

دوالر  16ألف دونغ )قرابة  600األكواريوم المدهشة، كل ذلك مقابل 

للشخص ( شامل جميع األلعاب باستثناء الطعام، وإلتمام الزيارة على 

التقطوا أجمل الصور التذكارية في معبد "بوناجار" وسط  أكمل وجه

مدينة نهاترانج؛ وهو أحد أقدم المعابد في فيتنام ويعود إلى القرن الثامن 

الميالدي، ويتألف من عدة أبنية مصنوعة من الطوب ويتطلب استكشافه 

 قرابة ساعة من الزمن، إنه مثالي وهادئ في ساعات الصباح المبكرة.

 أفضل وقت للسفر إلى نها ترانج

بفضل الطقس الدافئ والمريح في نها ترانج، يمكنك السفر إلى هناك في 

أي وقت من العام، ولكن إن كنت تفضل العطالت الشاطئية وفرص 

 االستمتاع في الهواء الطلق، فسيكون فصل الصيف هو األفضل 

 



 

 

 

 

 

 

 الشواطئ أفضل

تران فو الذي يمتد على  شاطئيعد 

 الشاطئول ساحل نها ترانج هو ط

األكثر شعبية في المدينة، بفضل 

موقعه الرائع على مقربة من العديد 

فضال عن ذلك  من المنتجعات الرائعة.

المعروف باسم  يعرف ساحل نها ترانج

حوض السمك الطبيعي الجميل والغني 

لجنوب شرق آسيا بنظم بيئية متنوعة، ومحميات بحرية وفيرة. حيث 

تشير اإلحصاءات إلى أن نها ترانج لديها أنواع متنوعة مع الشعاب 

المرجانية، جنبا إلى جنب مع الكثير من األسماك الملونة والمخلوقات 

 البحرية األخرى.

 Vinpearl ��اب مدينة ألع

 وهي جوهرة مدينة نهاترانج

الجزيرة عبارة عن مدينة العاب ترفيهية 

وتحتوي على اكواريوم و مسرح  ومائية

ويوجد بها نافورة راقصة وكذلك شاطئ 

 المطاعمللسباحة وبعض 

 

 

 

 



 

 

 

 بحمامات الطين والينابيع الساخنة نهاترانجتشتهر 

 

100 Egg Theme Park 

 منتجع سياحي حمامات طين 

http://www.tramtrung.vn/ 

 

 

I Resort Spa 

منتجع طبي والعاب مائية ويشمل على العديد 

 من األنشطة 

 رابط الموقع

resort.vn/main.html-https://www.i 

 

 معبد

Po Nagar Cham Towers 

 

 إبحار وجوالت مائية

 غروب كوكتيالت وعشاء كروز رحلة

كروز يوم كامل مع غداء المأكوالت البحرية ، 

وركوب الغطس  وممارسة بعض األنشطة مثل

 وغيرها  األمواج

http://www.tramtrung.vn/
http://www.tramtrung.vn/
http://www.tramtrung.vn/
https://www.i-resort.vn/main.html


 

 

 

 

 

 األسماكقرية صيد زيارة 

 visit a fishing village 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dam market – Cho Dam 

 

مثل سوق بن ثانه في سايغون ، سوق 

في هيو ، وسوق دونغ شوان في  دونغ با

هانوي ، سوق دام هو موقع تسوق 

معروف في نها ترانج ، حيث عادة ما يزور المسافرون للبحث عن 

الطعام المحلي أو الهدايا التذكارية قبل مغادرة المدينة الساحلية. هذا هو 

أكشاك. يمكنك  1500أكبر سوق في مدينة نها ترانج ، موطن ألكثر من 

ى مجموعة متنوعة من السلع هنا مثل األطعمة المجففة العثور عل



 

 

والمأكوالت البحرية الطازجة والهدايا التذكارية وغيرها. يجب أن تضع 

في اعتبارك أنه نظًرا ألن السوق يُنظر إليه أيًضا كمنطقة جذب سياحي ، 

فإن البائعين يميلون إلى زيادة كلفتك. لذلك ، ال تتردد في المساومة ، في 

 نت تريد حقا شراء شيء ما.حال ك

 نصائح للمحترفين:

من المرجح أن تضيع في سوق السد ألن السوق كبيرة وليس هناك 

ما تذهب أعمق داخل لالكثير من الالفتات لتوجيهك. و لذلك احذر.  ك

صداقات مع السكان المحليين  السوق ، تحصل على أسعار أرخص.تكوين

والذهاب للتسوق معهم إذا استطعت. يمكنهم مساعدتك في الحصول على 

األشياء التي تريدها للحصول على سعر أفضل.  تبقي عينيك على 

متعلقاتك. السوق المزدحم دائًما هو مكان مثالي لجذب الجيوب للقيام 

 بجرائمها.

 معلومات عامة 

  Dam market - Cho Damاسم المكان: 

  Van Thanh ،Nha Trang cityالعنوان: 

 مساءا 6 -صباحا  7ساعات العمل: 

Xom Moi 

المأكوالت  بهمن المنتجات التي تباع و يقع في وسط مدينة نها ترانج

 البحرية واللحوم الطازجة والخضروات العضوية



 

 

  سوق نها ترانج الليلي

 

 

 

 

 

 ماكسيمارك نها ترانج

Maximark Shopping Mall  

 

نها ترانج مارت لوت  

هناك يمكنك العثور على  لوت مارت هو مركز تجاري ضخم في نها ترانج

، واألزياء ، ومستحضرات التجميل لاللعابومركز  ،لمتنوعةاالسلع   

Nha Trang Shopping  

 

 



 

 

 نها ترانج المركز

Nha Trang Centre 
Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فينكوم بالزا

Vincom Plaza Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Omar khayyam's Indian restaurant 

 

Taj Grill Indian Restaurant 

 

 

 المطاعم الحالل



 

 

Yashoda Indian Restaurant 

 

Ganesh Indian Restaurant 

 

 



 

 

 

Six Senses Ninh Van Bay 

 

Mia Resort Nha Trang 

 

 

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه



 

 

Fusion Resort Cam Ranh - All Spa Inclusive 

 

 



 

 

 

 داالت

 وعروس الجنوب مدينة الشالالت

بيانغ، وهي جزء من منطقة  داالت هي مدينة تقع على مرتفعات النغ

المرتفعات الوسطى في فيتنام، تتمتع بالتاريخ المذهل، والهندسة 

المعمارية الرائعة، فضال عن مميزات المناخ الفريدة من نوعها مع 

مجموعة واسعة من البقع الجميلة، حتى أنها أصبحت أحد الوجهات 

 السياحية األكثر شعبية في فيتنام.

 



 

 

قدم( فوق مستوى  4900متر ) 1500ت على علو وقد أكسب موقع داال

سطح البحر، والمناخ البارد، والجمال الطبيعي الكثير من المميزات التي 

دفعت بالمستعمرين الفرنسيين أن يتخذون منها مالذا في النصف األول 

، حتى أنه يمكنك خالل الزيارة رؤية بقايا العمارة 20من القرن 

الفنادق القديمة القديمة، والفيالت  االستعمارية الفرنسية ما بين

المتدهورة الساحرة مع حدائق الورود، والممرات المظللة باألشجار 

والكنائس،أما اليوم فقد أصبحت تلك المدينة بقعة شعبية لمحبي 

 االسترخاء بين أجمل األجواء في هدوء وانسجام مع الطبيعة.

 الوصول إلى داالت

 ومن هوتشي منه بالطائرة  رة او الباصامن نهاتارانج بالسي

 أفضل األوقات للسفر إلى داالت

الطقس في داالت دائما لطيف وممتع على مدار السنة، األمر الذي يعني 

إمكانية زيارتك لها في أي وقت من العام، ويبقى الموسم الجاف في 

 ك المدينة الرائعة الفترة من نوفمبر إلى أبريل هي الفترة األفضل لزيارة تل

 

 

 وادى الحب 

 Valley of Love  

يعتبر وادى الحب من أشهر المناطق 

داالت فهو وجهة رائعة خاصة  السياحية فى

للمتزوجين حديثا فإن كنت تريد قضاء شهر 

عسل لن تنساه عليك بزيارته حيث المناظر 

الخالبة و البحيرة الجميلة التى تحيط بها 

التالل و تمألها المساحات الخضراء من 

أشجار الصنوبر و النباتات المختلفة لذا 

عليك بزيارته و قضاء أجمل األوقات به و 

 لتقاط الصور التذكارية إ

 اهم األماكن السياحية



 

 

 روين هيل 

Robin Hill 

تعد من أعلى المناطق 

 الموجودة فى داالت و من

خاللها ستتمكن من الحصول 

على إطاللة ساحرة لما حولها 

من غابات تمألها أشجار 

الصنوبر و بحيرات و شالالت 

  مختلفة.و مساحات خضراء 

 

 مزارع البن

 

تعتبر فيتنام من أكبر الدول 

المنتجة للبن الخام فى العالم 

بعد  فهى بالمركز الثانى

البرازيل خاصة منطقة داالت بها الكثير من مزارع البن فال يفوتك الذهاب 

إليها للتجول بها و التعرف على أنواع القهوة المختلفة و عليك بالجلوس 

و اإلسترخاء و تناول كوب من القهوة الفيتنامية اللذيذة وسط هذه 

اب عند األجواء ، عليك بشراء بن خام إلعطائه كهدية لألهل و األحب

 العودة إلى الوطن .

 شالالت داتانال

 Waterfalls Datanla  

 

 

 

 



 

 

 السكك الحديد القديمة 

تعتبر السكك الحديدية 

القديمة فى داالت من 

 الوجهات السياحية التى

يذهب إلى الكثير من 

السياح كل عام لمشاهدة 

هندستها المعمارية 

الجميلة التى تم تصميمها 

على يد مهندسين 

م و هى من المواقع 1932فرنسيين ، تم إنشاء أول محطة قطار عام 

التاريخية الهامة لإلستمتاع بمشاهدة القطارات البخارية ، ننصحك 

لإلستمتاع برؤية ” راى مات ت” بركوب قطار منها و الذهاب إلى قرية 

المناظر الطبيعية أثناء الرحلة و عليك بإلتقاط الصور التذكارية لهذه 

 اللحظات .

 

  Xuan Huong Lakeبحيرة شوان هونغ 

حيرة صناعية بوسط المدينة و لكنها 

من أشهر البحيرات نظرا لمنظرها 

الجميل الذى يستحق المشاهدة ، عند 

و التنزه  زيارتها عليك بركوب قارب

به و إلتقاط الصور التذكارية للمناظر 

الطبيعية من حولها و يمكنك التجديف 

بالقارب لمزيد من اإلستمتاع و أيضا 

ركوب الخيول و التنزه على شاطئها 

و ركوب الدراجات الهوائية للتنزه فى 

الهواء الطلق ، عندما تشعر بالجوع يمكنك اإلستراحة أمامها و تناول 

 ية خفيفة أو مشروب ثم إستكمال نزهتك بها .وجبة فيتنام

 

 



 

 

 جبال داالت 

Dalat Mountains 

 Lang Biang 

تمتلك داالت عدد من العوامل الطبيعية الجميلة 

التى تجذب السياح إليها ولعا من أجملها الجبال 

و تمكنك من  التى تتميز بإرتفاعها العالى

ممارسة عدد من األنشطة الترفيهية الجميلة 

كركوب الدراجات الجبلية أو تسلق الجبل و 

الصعود إلى القمة إللتقاط صور تذكارية رائعة 

، إن كنت من محبى التخييم فالجبل يمكنك من 

ذلك لقضاء ليلة وسط هذه األجواء الجبلية 

 الجميلة و تناول الطعام المشوى .

 

 هورحديقة الز

 flowers Garden  

تعتبر من أجمل الحدائق فى 

داالت فعليك بزيارتها عزيزى 

السائح لإلستمتاع بقضاء 

وقت جميل وسط المساحات 

الخضراء من زهور ملونة 

جميلة بألوان متعددة فهذه 

الحديقة يقصدها المحليين و 

أيضا السياح من كل مكان 

عند زيارة المدينة ، يمكنك 

ع عائلتك أو لعب كرة القدم م

الجلوس على العشب و تناول وجبة فال يفوتك إلتقاط الصور التذكارية 

 بها .

 



 

 

 بحيرة توين الم  

Tuyen Lam lake 

 

 الفلل الفرنسية 

French Villas in dalat 

مجموعة من الفلل الفرنسية 

و التى يصل عددها ألكثر من 

تتميز بجمالها  فيال ، 2000

حيث المعمار الرائع إلى جانب 

إطاللتها على الحدائق التى 

تمألها أشجار الصنوبر و من 

الجدير بالذكر أن بعض هذه 

الفلل تستخدم كمكان لضيافة 

 و إقامة الزوار .

 قصر داالت

 Dalat Palace 

م و  1920تم إنشائه عام 

يعتبر من أهم المعالم 

هب السياحية فى داالت لذا يذ

إليه السياح بكثرة إللتقاط 

الصور التذكارية به نظرا 

لجماله المتمثل فى معماره و 

ديكوراته و المقتنيات 

الموجودة به التى يتضح بها 

بعض اللمسات الفرنسية 

الجميلة و يتميز القصر 

بمساحته باإلضافة إلى توفيره للمناظر الطبيعية الجميلة المتمثلة فى 

 حدائقه .



 

 

 المجنونالبيت 

Crazy house 

 Hangالمبنى المجنون 

Nga Guesthouse  ،

يقع في فيتنام ، بناء غير 

تقليدي وغريب األطوار 

على شكل شجرة عمالقة 

محاط بها تصاميم نحتية 

بأشكال طبيعية من 

الحيوانات والفطر 

وشبكات العنكبوت 

 Dan Viet Ngaوالكهورف ، ، تم تصميمه من قبل المهندسة المعمارية 

وهي ابنة الرئيس الفيتنامي السابق، المبنى هو دار ضيافة أو فندق وقد 

 صنف المبنى ضمن أعظم المباني الغريبة في العالم طبقا لصحيفة الشعب

 اليومية الصينية . 

 

 Trickland 3Dمتحف 

Trick Land  هو أول متحف

للرسوم ثالثية األبعاد في 

Dalat  فيتنام. تتم جميع ،

اللوحات من قبل الفنانين 

الفيتناميين. مرحبًا بكم في 

مكان مثير لالهتمام ورائع 

حيث يمكنك لمس اللوحة 

بيديك ، وتصبح الشخصية 

 الرئيسية للوحة ،

 

 



 

 

 

 سوق داالت الليلي

Da Lat Night Market 

 

 

 باق سي مول تحت االرض وسوبرماركت كبيره

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa 

 

 

 

 

 فنادق ومنتجعات

 مقترحه



 

 

Dalat Edensee Lake Resort & Spa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هنيهوشي م نةيمد

Ho Chi Minh City ( Saigon ) 

فيما سبق تسمى سايغون و هي مزيج  هي أكبر مدينة في فيتنام و كانت

قوي بين الجديد العصري و القديم الحضاري فعلى سبيل المثال يمكن 

للسياح الذهاب إلى مراكز التسوق األنيقة الفاخرة و في نفس الوقت 

سيجدون األسواق القديمة المزدحمة ذات األكشاك التي تبيع األغذية و 

وية المحلية في الشوارع، مجموعة مذهلة من المنتجات و الحرف اليد

كما أن المدينة موطن لعدد هائل من المعابد فضالً عن المواقع التاريخية 

 المدهشة.

 أفضل أوقات السفر إلى هو شي منه

وجهة رائعة على مدار العام، ولكنها تشهد زيادة في أعداد الزائرين بين 

ينة ديسمبر ومارس، فهي األشهر األكثر مثالية للسفر إلى هذه المد

 الجميلة، خاصة مع امتداد موسم األمطار من مايو إلى نوفمبر.

 رابط لموقع يتحدث عن السياحة في هوشي منه 

http://www.seedunia.com/ho.php 

 

 

 كوتشي إنفاق

Cu Chi Tunnels  

 

 

 

 

 

http://www.seedunia.com/ho.php


 

 

 دكسكاي  سايغون

Saigon Skydeck 

 

 كونغيدلتا نهر م

Mekong Delta 

 

 

 لمدينةالمسجد المركزي 

 ههوشى من

Central Mosque 

 

 ريكاوادي المعبد الكب

Temple Dai Cao 

 

 قصر االستقالل

Reunificatio n Palace 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دار أوبرا سايغون

Saigon Opera House 

 

 

 

 معبد اإلمبراطور جيد

Emperor Jade Pagoda 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة الصينية

Chinatown (Cho Lon) 

 

 

 

 

 



 

 

 

  جسر ستاراليت

Starlight Bridge 

(Anh Sao Bridge) 

 

 

 المتاحف

 الحرب ايمتحف بقا

War Remnants Museum 

 

 هو تشي منه نةيتحف مد

Museum of Ho Chi Minh City 

 

 تنامييالف خيمتحف التار

Museum of Vietnamese History 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سوق بينه تاي

 Ben Thanh 

 

يقدم سوق بينه تاي الكثير من 

كل شيء و حتى األشياء التي 

تقل في األسواق سوف تجدها 

في هذا السوق الرائع بما في 

ذلك الخضراوات و الفواكه 

الطازجة و الحرف اليدوية 

المحلية و يقع السوق في 

منطقة الحي الصيني في 

ئيسي لتوزيع العديد من المالبس و المدينة كما أنه مركز المدينة الر

 المواد الغذائية.

إذا ذهبت إلى السوق باكراً يمكنك االطالع على المواد الغذائية الطازجة 

على عروض جيدة أيضاً كما  التي تتوفر في الهواء الطلق و الحصول

يحتوي على سوق الرطب و سوق السمك و هناك أيضاً قاعة لتناول 

الطعام في السوق حتى يتاح للزوار و السياح فرصة تذوق األطباق 

 المحلية في الشوارع.

 

 

 

 



 

 

 شارع دونغ خوي

Dong Khoi Street  

شارع دونغ خوي هو 

المكان األنسب لكل من 

يبحث عن أفضل تجارب 

التسوق و تناول الطعام 

في مدينة سايغون أو هو 

تشي منه فالشارع هو 

موطن المباني األنيقة 

القديمة االستعمارية و المحالت الراقية و األخرى الشهيرة ذات العالمات 

لفنادق الفخمة و من التجارية الكبرى و المقاهي الجميلة و المطاعم و ا

أكثر المباني المعروفة في هذا الشارع هي دار األوبرا و مكتب البريد 

الشهير الذي سمي على  Givralالمركزي و كاتدرائية نوتردام و مقهى 

وذلك فإن هذا  1950اسم العب أساسي شعبي في المنطقة منذ عام 

تلك األعوام  المقهى يكاد يكون آثري و لكنه لم يبقى على حاله خالل كل

فقد تغير شكله األصلي بعد هدم المبنى الذي كان نقطة تجمع للصحفيين و 

و قد تم  2010المصورين و الكتاب الدوليين خالل الحرب بفيتنام عام 

 فتح المقهى الجديد بقرب المبنى األصلي.

 

 Vincom Centerفينكوم سنتر 

أكبر المراكز  يعد مركز فينكوم

التجارية في مدينة هوتشي منه، 

 250حيث يحتوي على أكثر من 

محل للتسوق وذلك في مركزين 

منفصلين تحت نفس اإلسم، 

ويتميز هذا المركز بالمالبس 

الرياضية العالمية، ومن أشهر 

 الماركات العالمية المتواجدة في هذا المركز رالف لورين، وهوجو بوس.



 

 

 Fashion Boutiquesوتيكات الموضة ب

بالنسبة لعشاق الموضة ومتابعي 

احدث الصيحات العالمية فعليهم 

قضاء بعض الوقت داخل هذه 

الشهيرة والتي تتواجد في  البوتيكات

مدينة هو تشي منه والتي تعرض 

 الكثير من الماركات العالمية المميزة.

 

 Saigon Squareميدان سايجون 

ميدان سايجون هو عبارة عن 

متجرين كبيرين لتجارة الجملة في 

مدينة هوتشي منه، وهو المكان 

األفضل لعشاق الفصال، ويمتلئ 

ت الصغيرة الميدان بالكثير من المحال

والتي تعرض مالبس للرجال 

والسيدات والكثير من الحقائب 

واألحذية، ومالبس السباحة 

 والمنسوجات واإلكسسوارات.

 Diamond Plazaيموند بالزا دا

دياموند بالزا هو أحد المراكز 

التجارية الشهيرة في مدينة هو تشي 

منه والذي يتواجد بالقرب من كنيسة 

ريل، ويتكون اب 30نوتردام وحديقة 

المركز من أكثر من طابق وهى 

كالتالي طابق لمالبس الرجال وآخر 

للسيدات، وآخر لمالبس الرياضة، كما يحتوي المركز على الكثير من 

 األنشطة التي تالئم العائلة مثل السينما ومحالت خاصة لتناول الطعام.

 



 

 

 

 براكسون بالزا

 Parkson Plaza Department Store 

براكسون بالزا هو واحد 

من أشهر مراكز 

التسوق في المدينة، 

ويشتهر بأنواع مميزة 

من البارفانات ومواد 

التجميل، وكذلك أزياء 

السيدات والرجال، 

والمطاعم، ويعد التسوق 

في هذا المركز تجربة 

 متميزة للغاية.

 

 

 هية حديقة فينبيرل الترفي

 وهي عبارة عن حديقه كبيرة وبها ايضا مالهي جميله وحديثه

 Dam Sen Water Park 

 

 ومن اكبر حدائقها ايضا 

Asia Park 

 

 

 

 

 الحدائق والمالهي



 

 

Suoi Tien Theme Park 

 

 

Lac Canh Dai Nam Van Hien 

 

 



 

 

Just Kidding Thao Dien 

 

 حديقة حيوان

Rubik Zoop 

 

 

Khu Du Lich Ben Xua 

 



 

 

 

 حمص ومشاوي المطعم العربي

Hummus and Grill restaurant Vietnam 

 

 

 

 مطاعم سهران 

Saigon Sahran Restaurant 

 

 

 

Natraj Indian Cuisine Restaurant 

 

Redhouse Saigon 

 

 



 

 

Beirut - Mediterranean Kitchen & Lounge 

 

Pasha Restaurant 

 

Namaste India 

 

 

 

 

Taj Mahal Restaurant 



 

 

 

The Reverie Saigon 

 

 

 

 



 

 

Park Hyatt Saigon 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 منطقة بون ما ثوت -كان تو -

 

 

 

 

 

 

 

رايعا : مدن احرى غير مشهورة 

 فيتنام قي  



 

 

 مدينة كان تو

 فنادق وأسواق عائمة

 

يعيشها هي زيارة مدينة من الرحالت االستثنائية التي يمكن للمرء أن 

كان تو في جنوب فيتنام، كل شيء في هذه المدينة غير تقليدي، فالفنادق 

عبارة عن يخوت وقوارب عائمة في نهر "ميكونغ"، هل جّربت من قبل 

قضاء ليلة في يخت وسط المياه؟ ال  داعي للقلق، فاليخوت مزودة 

أشهى بحجرات نظيفة ومكيفة مع حمام خاص، ويوجد مطعم يقدم 

المأكوالت مع منظر الماء من كل جانب، ويمكنك رؤية السوق العائم 

أيضا، حيث القوارب التي تعرض مختلف األطعمة واألسماك 

والخضراوات، وتشتهر مدينة كان تو أيضا بالسوق المسائي "تاي دو" 

وهو من أشهر األسواق التي تعرض أطعمة الشوارع في فيتنام، يمتاز 

والمصنوعات اليدوية المحلية، وهو فرصة لتجربة باألسعار الرخيصة 

مذاقات جديدة ومختلفة، ولكن انتبه من تجربة طعام ال تعرفه، فقد تتناول 

فأرا مشويا دون أن تدري! وبعد ذلك جربوا تذوق شوربة الشعيرية في 

مصنع األرز الموجود في المكان، من الرائع مشاهدة العمال يحضرون 

 لزوار في مصنع األرز التقليدي.الشعيرية يدويا أمام ا

 



 

 

 منطقة بون ما ثوت

 عطلة بنكهة القهوة

 

تقع منطقة "بون ما ثوت" جنوب فيتنام، وهي منطقة داخلية ال تملك 

شواطئ وإطاللة على البحر، ولكن في جعبتها الكثير من المفاجآت 

السارة، أولها شالالت "دراي نور" المثالية للتنزه والمشي، وهي 

يضا لالستلقاء ونزهات الشوي مع العائلة والتمتع بشرب الشاي مناسبة أ

في حديقة خضراء كبيرة تتعانق مع المياه وتقدم متنفسا لألطفال للسباحة 

واللعب، أما المفاجأة الثانية ستعجب عشاق القهوة كثيرا، ما رأيكم برحلة 

إلى قرية القهوة "ترونج نجوين"؟ هذه الشركة الرائدة في صناعة 

وة العالمية أطلقت مشروعا ضخما إلقامة متحف ومتجر للقهوة يمتد القه

ألف متر مربع، يمكن للزائرين تذوق عشرات النكهات  20على مساحة 

واألنواع من القهوة الفيتنامية باإلضافة إلى مشاهدة مراحل صناعة 

القهوة وتطورها، وال تنسوا شراء القهوة التي تعجبكم كتذكار فيتنامي ال 

 طعمه!يُنسى 

 

 



 

 

 فونج تاو

 مدينة سياحية حديثة

 

تقع مدينة فونج تاو جنوب فيتنام، وهي ميناء ووجهة سياحية هامة في 

البالد، تمتاز بالشواطئ الرملية الناعمة الجميلة والميناء الرئيسي الذي 

يستخدمه السكان المحليون على وجه الخصوص، ويضم الشاطئ متنزها 

تظلله أشجار النخيل وتزينه مجموعة من المنحوتات والتماثيل، ويتوفر 

يه الحمامات العامة النظيفة وحديقة ألعاب لألطفال، وتشتهر مدينة فونج ف

تاو بسباقات الكالب التي تُقام كل جمعة وسبت من الساعة السابعة حتى 

العاشرة مساء في حلبة "الم سون" في وسط المدينة، ومن التجارب 

السياحية الغريبة في هذا المكان زيارة جزيرة "هون با" التي تقع على 

متر من شاطئ فونج تاو، والغريب في هذه الجزيرة أنك ال  200مقربة 

تستطيع الوصول إليها إال في حالة الجزر وانحسار الماء حيث يربطها 

مع اليابسة طريق طيني لزج يتطلب المشي عليه الكثير من الحذر 

والمهارة، وتحوي الجزيرة معبدا بوذيا يُعرف ب "معبد السيدة" يعود 

القرن الثامن عشر، وبعيدا عن التاريخ وحكاياته تمتعوا بجولة بناؤه إلى 

الذي يضم عشرات ‘‘  Lotte Mart‘‘تسوق من أحدث طراز في 



 

 

المحالت التجارية لبيع األلبسة والهدايا باإلضافة إلى عدد من أشهر 

مطاعم الوجبات السريعة والمخابر ومركز ترفيهي لألطفال وسينما 

 ما يحتاجه المسافر. وسوبرماركت كبير يشمل كل

 كوي نهون

 كنز لم يُكتشف بعد

 

إذا أردت االستمتاع بعطلة خاصة واالبتعاد عن فضول السائحين 

وازدحامهم ننصحك بمدينة "كوي نهون" على الساحل الشرقي لفيتنام، 

ساعات شماال عن مدينة "بون ما ثوت"، وهي من  6تبعد أكثر من 

األماكن الهادئة المناسبة لعطلة العائالت، وتشتهر بشواطئ الصيد التي 

بدءا من الخامسة فجرا، ويالحظ الزائر لهذا المكان  يشغلها الصيادون

بساطة السكان المحليين وطيب معاملتهم، من أهم ما يمكن القيام به هو 

جوالت القوارب وخاصة إلى جزيرة "هون خو" للتمتع بأشهى غداء من 

المأكوالت البحرية الطازجة في المطعم السياحي المتوفر في الجزيرة، 

ة إلى قرية الصيد الهادئة القريبة، ومن التجارب التي ومن ثم القيام بجول

تبعث على التفاؤل واإليجابية زيارة مركز "نجوين نجا" في وسط 

المدينة، وهو بمثابة ورشة ومركز تأهيل للتالميذ ذوي اإلحتياجات 

الخاصة، يمكنكم شراء الهدايا والتذكارات والرسومات والمنحوتات 



 

 

ميذ باإلضافة إلى االستماع إلى المعزوفات المصنوعة يدويا من قبل التال

الموسيقية الُملهمة التي يقدمها طاقم المبدعين هناك، وختاما رفّهوا 

أنفسكم بزيارة خاطفة إلى منتجع وسبا "أفاني" الذي يبعد عن المدينة 

كم، وهو منتجع فخم غير مسبوق في فيتنام، يمكنكم حجز  10قرابة 

$، ويشتهر هذا المنتجع 100بل دقيقة مقا 90جلسة مساج لمدة 

بالمطعم اآلسيوي الفخم الذي يحضر أشهى المأكوالت بأناقة ومهارة 

 عالية.

 تشاو دوك

 وجه آخر لفيتنام

 

تقع مدينة "تشاو دوك" على دلتا نهر "ميكونغ" وبمحاذاة الحدود 

الكمبودية، ويمكن للسائح الوصول إليها عن طريق رحالت الدلتا 

بالحافلة، المميز في هذا المكان أنه حاضن لألقلية بالقوارب أو برا 

المسلمة في فيتنام أو ما يُطلق عليهم أقلية ال "تشامبا"، ومن األشياء 

النادرة التي يمكن أن يصادفها المرء في فيتنام وجود المساجد كما هو 

الحال في "تشاو دوك"، حيث مسجد "مبارك" الذي يُقيم حلقات تحفيظ 

باإلضافة إلى وجود قرية "تشامبا" أو قرية المسلمين القرآن الكريم، 

التي يلحظ الزائر لها الكتابات باللغة العربية ودروس التعليم لإلسالم 



 

 

واللغة العربية، ورغم طابع الفقر الذي يسود على المكان إال أّن طيب 

السكان ومعاملتهم الحسنة تطغى على بقية التفاصيل، إذا كنتم من محبي 

شعبية واألكشاك في الهواء الطلق فال أجمل من هذا المكان، األسواق ال

سواء في سوق الطعام أو سوق "تشاو دوك" ستجدون ضالتكم بأسعار ال 

تُفوت، وال تنسوا أخيرا القيام برحلة إلى محمية الطيور "ترا سو" التي 

كم  25تحتضن أنواعا نادرة ورائعة من الطيور والحيوانات، تبعد قرابة 

نة ويمكن القيام بجولة على القارب في المحمية تستغرق قرابة عن المدي

$ للشخص الواحد، وتضم المحمية أيضا برجا مناسبا  2ساعة وبتكلفة 

للتصوير ومطعما ومزرعة للحيوانات األليفة، ممتعة بالتأكيد للعائالت مع 

 األطفال.

 الو كاي

 ألوان من األعراق اآلسيوية

 

تقع مدينة الو كاي في أقصى شمال غرب فيتنام على الحدود مع الصين، 

وهي من األماكن الغنية بالثقافات اآلسيوية المتنوعة والحياة الريفية 

البسيطة، تمتاز هذه المدينة بالمناخ المعتدل طوال العام، إال أنها تشهد 

موسم هطول غزير لألمطار يمتد من أبريل حتى سبتمبر، وهي ذات 

ضاريس جبلية وعرة مع مزيج من حقول األرز والمراعي الخضراء ت



 

 

والقرى الفقيرة المعزولة، من أهم ما يمكن القيام به هنا هو تنظيم رحلة 

عن طريق أحد مكاتب السياحة الموجودة في المنطقة من أجل تسلق جبل 

"فانسيبان"، إنها رحلة إلى الغيوم البعيدة وتستحق التجربة، أما قرية 

ان" المغمورة فقد نالت نصيبها من الشهرة وذلك بفضل منتجع "تاف

The Charm Destination  الذي يُقدم للمتعبين من رحلة التسلق

أنواعا عديدة من المساجات والتدليك التايلندي والفيتنامي والسويدي، 

باإلضافة إلى معالجة محترفة للبشرة والجسم من قبل طاقم محترف 

 وبأسعار منافسة.

 ة هايفونجمدين

 موقع هام بالقرب من المعالم السياحية

 

وأخيًرا وليس آخًرا ننصحكم في رحلتكم إلى فيتنام أن تزوروا مدينة 

هايفونج هي ثالث أكبر مدينة في فيتنام، وهي ميناء يقع شمال شرق 

البالد، تمتاز بالمناخ المداري حيث تكون حارة صيفا ومعتدلة شتاء، ولذا 

ت الشتوية، كما أنها مدينة صناعية مزدحمة وتلقى فهي مناسبة للعطال

إقباال كبيرا من السائحين، يُعد معبد "دو هانج" البوذي من أشهر معالم 

مدينة هايفونج، وهو أقدم معبد في المدينة ويتجاوز عمره األلف عام، 

يضم المعبد عددا كبيرا من التماثيل البوذية والديكورات والغرف 



 

 

ه إال أنه يحوي حديقة جميلة رائعة ومناسبة المزركشة، ورغم صغر

للتصوير، أما شاطئ "دو سن" فهو أجمل األماكن لالستلقاء تحت 

كم عن مدينة هايفونج وهو  20الشمس والتمتع بالبحر، يبعد قرابة 

شاطئ رملي نظيف يتوفر فيه العديد من المطاعم التي تقدم المأكوالت 

بيع شراب جوز الهند اللذيذ، هذه البحرية باإلضافة إلى األكشاك التي ت

المدينة تصلح أن تكون نقطة اإلنطالق في رحلتك إلى القسم الشمالي من 

 فيتنام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جزيرة كات با - جزيرة فو كوك -جزيرة كون داو 

 

 فيتنام خامساً : جزر 



 

 

 

 

 الجميلة النائمة  جزيرة فو كوك

Phu Quoc Island 

تقع جزيرة "فو كوك" جنوب الفيتنام في خليج تايلند، وهي من األماكن 

المدرجة حديثا على الئحة السياحة العالمية ولذا يمكن أن ينعم فيها 

المرء بالهدوء والخصوصية بعيدا عن ازدحام السائحين، تشتهر هذه 

الجزيرة بالشواطئ الساحرة ذات الرمال البيضاء والمياه التركوازية 

ة، من أهم شواطئها "ساو" و "لونج بيتش"، حيث يمكن استئجار الضحل

كراسي لالستلقاء ومظالت شمسية بسعر رخيص، وتستطيع العائلة 

المسافرة إلى فو كوك قضاء أطيب األوقات في مدينة المالهي 



 

 

"فاينبيرل"، التي تضم مدينة ألعاب مائية مناسبة للصغار، وعشرات 

ة عالية وأحواض أكواريوم وغيرها من األلعاب المغلقة ومزلقات مائي

األنشطة المسلية، كما تكثر في هذه الجزيرة رياضات ركوب الدراجات 

 والتسلق واإلبحار. 

 

 شواطئ فو كوك

 

 .Dinh Cau Rockدينه كاو روك 

 



 

 

 حديقة فو كوك الوطنية

national park phu quoc 

 

 

Vinpearl Land Amusement 

 

 



 

 

Ham Ninh Fishing قرية 

 

 

 

safari park phu quoc سفاري 

 

 

 



 

 

 شالل

suoi tranh waterfall phu quoc 

 

Duong Dong سوق 

 



 

 

 الغوص

Snorkeling 

 

 

 

Fusion Resort Phu Quoc - All Spa Inclusive 

 

 



 

 

 

Premier Village Phu Quoc Resort Managed by 

Accorhotels 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داوجزيرة كون 

Con Dao 

 الماضي المؤلم والحاضر الواعد

يقع أرخبيل كون داو قبالة ساحل جنوب شرق فيتنام على بعد حوالي 

كيلومترا من هوشي منه، ويتميز بالكثير من األماكن الساحرة  230

والشواطىء الرائعة، فضال عن الحياة البرية والبحرية المتنوعة، إال أن 

ما يزيد من مميزات تلك الجزر، كونها غير معروفة بشكل كبير بين 

شخص، ما يجعلها  7000من زائري فيتنام وال يسكنها سوى السائحين 

بحسب لونلي بالنيت أحد أجمل الجزر السرية على وجه األرض، واألكثر 

مثالية للباحثين عن العزلة والخصوصية، فلماذا ال تخطط الكتشافها خالل 

جزيرة جبلية وصخرية، تبدو  16يتكون هذا األرخبيل من  رحلتك المقبلة.

متآللئة مع مياهها الزمردية الرائعة ورمالها الناعمة التي كالنجوم ال

 ترسم لوحات من الجمال تستحق االكتشاف.

 أفضل أوقات السفر إلى كون داو

تمثل الفترة ما بين مايو وأكتوبر أفضل األوقات لزيارة جزر كون داو، 

حيث تكون األجواء مثالية ومناسبة لالستمتاع سواء خالل اكتشاف 

لحياة البرية بالجزيرة أو حتى الغوص واكتشاف الحياة البحرية الغابات وا

 المثيرة لالهتمام بتلك الجزر الرائعة.

 

 كيفية الوصول إلى كون داو

يمكنك الوصول إلى جزر كون داو عبر رحالت الطيران التي تطلقها 

الخطوط الجوية الفيتنامية يوميا من مدينة هوشي منه في رحلة تستغرق 

عد ذلك الخيار هو األفضل لراحة الزائرين بالمقارنة مع دقيقة، وي 45

 العبارة أو حتى الحافلة.

 

 

 



 

 

 الشواطىء في كون داو

 توروام باي د 

Bai Dam Trau 

 

 باي سووي نونج

Bai Suoi Nong 

 



 

 

 باي لو فوا و باي آن هاي

Bai Lo Voi & Bai An Hai 

 

 باي دات دوك

Bai Dat Doc 

 

 



 

 

 متحف كون داو

Con Dao Museum 

 

 سجن كون داو

Con Dao Prison 

 

 



 

 

 كون داو الحديقة الوطنية

Con Dao National Park 

 

 

 

Six Senses Con Dao 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poulo Condor Boutique Resort & Spa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  جزيرة كات با

 الطبيعة في أبهى صورها

Cat Ba Island 

 

من األماكن التي تستحق الزيارة في فيتنام هي جزيرة كات با في الشمال 

والتي تتبع لمدينة هاي فونج )ها فونج( وعلى مقربة من هانوي، وتُعد 

هذه الجزيرة بديال عمليا للراغبين بالهروب من االزدحام وصخب 

السائحين في مواسم الذروة، تمتلك جزيرة كات با تنوعا طبيعيا قّل 

فالحديقة الوطنية الطبيعية واحدة من أجمل المناطق الساحرة في  نظيره،

آسيا، وهي عالم فريد من المغامرة والتجول في الغابات الكثيفة 

والبحيرات والتقاط أروع الصور من الهضاب والمرتفعات التي تطّل 

عليها، كما تقدم "جزيرة القرود" فرصة مثالية لمحبي التسلق ورياضة 

لمرء رؤية مئات القرود التي تتحرك بحرية تامة في المشي، ويمكن ل

الجزيرة، تعاملوا بحذر وخاصة عند إطعامها، أما خليج "الن ها" فهو 

أجمل جزء في جزيرة كات با، ويشبه إلى حد كبير خليج هالونج إال أنه 

يتفوق عليه في الهدوء والسكينة التي ينعم بها بعيدا عن فضول 

هنا رحالت الكروز والفنادق العائمة التي  السائحين، من أهم األنشطة

تمنح السائح تجربة قضاء ليال حالمة في وسط البحر، راقبوا غروب 

 الشمس هنا حتما ال يُنسى!



 

 

 

 

 

 

 

خالل بحثي لم أجد مواقع عربية تتحدث عن هذا الموضوع ولكن وجدت 

 وممكن الشراء اون الين وال اعلم عن مصداقيتها  بعض المواقع األجنبية

Agarwood 

-best-the-owns-http://hgagarwood.com/blog/vietnam

world-the-of-agarwood 

 

https://www.grandawood.com.au/ 

 

https://www.facebook.com/hoanggiangagarwood/vid

326096061496616eos// 

 

 

 

 

محالت بيع العود 

والعالج بالروائح 

 العطرية 

 

http://hgagarwood.com/blog/vietnam-owns-the-best-agarwood-of-the-world
http://hgagarwood.com/blog/vietnam-owns-the-best-agarwood-of-the-world
https://www.grandawood.com.au/
https://www.grandawood.com.au/
https://www.grandawood.com.au/
https://www.facebook.com/hoanggiangagarwood/videos/326096061496616/
https://www.facebook.com/hoanggiangagarwood/videos/326096061496616/


 

 

 

The end 


