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الفنادق الموصى بها 

02

فنادق ٤ نجوم 

فنادق ٥ نجوم 

فندق إنر منغوليا 
غراند وانغفوجينغ 

انقر
هنا

فندق غراند 
ميلينيوم بكني انقر

هنا

فندق بكني 
بريم وانغفوجينغ  انقر

هنا

فندق
ليجينديل بكني  انقر

هنا

انقرفندق بيجني جويزهو 
هنا

https://www.booking.com/hotel/cn/prime.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/cn/bei-jing-li-jun-jiu-dian.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/cn/inner-mongolia-grand-wangfujing.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/cn/beijing-guizhou.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/cn/grand-millennium-beijing.ar.html?aid=1539411
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

الرکوب يف مترو االنفاق  الخط األحمر وصوًال الی محطة 
Tian'anmen Eastوالنزول فیها، الصعود والسیر یلع االقدام 

مسافة (٥٥٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوًال إلی املتحف الوطني 
National Museum of China   املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (١٣٠ متر) مدة دقیقتین 
      Tiananmen وصوال الی ساحة تیانانمین

املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (٥٥٠ متر) مدة ٧ دقائق 
forbidden city وصوال الی المدينة المحرمة

 املسار هنا 

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة 
السیر یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٢ دقیقة وصوال الی 

  Wangfujing Street شارع وانغفوجینغ
املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (٦٠٠ متر) مدة ٧ 
 ،Dengshikou دقائق وصوال الی محطة

املسار هنا 

فــعــالــيــات اليوم األول

1 الخروج من الفندق 2 املتحف الوطني
(12:00 - 10:00)

3 ساحة تيانامنني
(12:30-12:00)

4 املدينة املحرمة
(04:30-01:00)

5 شارع وانغفوجينغ
(06:00-04:30)

6 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

HOTEL

 بكنيأفضل فنادق
Restaurant

أفضل مطاعم
 بكني
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https://banatbatuta.com/beijing-hotels/
https://banatbatuta.com/beijing-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/dir/Tiananmen+Square,+Dongcheng+Qu,+China/''/@39.9109018,116.3922999,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x36637698dc4374d9:0x2aea2ec9ad545913!2m2!1d116.3976317!2d39.9054895!1m5!1m1!1s0x0:0xde43eaed9b106064!2m2!1d116.3971546!2d39.9163447!3e2?shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/39.9150774,116.4015749/''/@39.9158785,116.4041063,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0xa1748c90b7d0a277!2m2!1d116.411162!2d39.916669!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Wangfujing+Street,+Wangfujing+St,+WangFuJing,+Dongcheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100006/Dengshikou/@39.9169061,116.4122717,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f052d1cfdf3a1f:0xa1748c90b7d0a277!2m2!1d116.411162!2d39.916669!1m5!1m1!1s0x35f052d31901779f:0xe81bc00c363e5a0b!2m2!1d116.417785!2d39.917135!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/place/Tian'anmen+East/@39.9066598,116.4047774,17z/data=!4m5!3m4!1s0x35f052bf4b1c3ac7:0xaa63bf8b313b8be7!8m2!3d39.9077801!4d116.401216?hl=ar&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Tian'anmen+East,+Dongcheng+Qu,+Beijing+Shi,+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%E2%80%AD/National+Museum+of+China,+16+E+Chang'an+Ave,+Dongcheng+Qu,+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%E2%80%AD/@39.9064509,116.4015584,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f052bf4b1c3ac7:0xaa63bf8b313b8be7!2m2!1d116.401216!2d39.90778!1m5!1m1!1s0x35f052b94ab111e7:0x2476241f0e8c609!2m2!1d116.4015829!2d39.9050945!3e3?hl=ar&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/National+Museum+of+China,+16+E+Chang'an+Ave,+Dongcheng+Qu,+China/''/@39.9053061,116.398513,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f052b94ab111e7:0x2476241f0e8c609!2m2!1d116.4015829!2d39.9050945!1m5!1m1!1s0x0:0x2aea2ec9ad545913!2m2!1d116.3976317!2d39.9054895!3e2?shorturl=1
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

04

المتحف الوطني 

أمور يجب معرفتها عن المتحف الوطني

أشياء يمكن القيام بها في المتحف
 الوطني

یغطي املتحف مساحة ٢٩،٧٠٠ یاردة مربعة 
(٢٤،٨٣٢ متر مربع) 

األرض  فوق  طوابق  خمسة  من  یتالف 
وطابقین تحت األرض. 

یحوي أنواًعا مختلفة من اآلثار الثقافیة یلع 
نطاق واسع خالل العقود املاضیة

یحوي یلع ٥٦٢٢ قطعة من اآلثار الثقافیة 

والتعرف یلع  املتحف  داخل  بجولة  القیام 
اقسامه 

تاریخها  یعود  التي  الثقافیة  اآلثار  مشاهدة 
إلی العصر الحجري 

مشاهدة السفن البرونزیة، واألواني الخزفیة، 
وأعمال الخط، واللوحات وغیرها

12:00 - 10:00

کافة أیام األسبوع ماعدا االثنین 
من الساعة ٠٩:٠٠ صباحا حتی ٠٤:٠٠ مساء 

أيام وساعات العمل:

مجانًا
أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور

عن املتحف الوطني

https://banatbatuta.com/national-museum-of-china/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ساحة تيانانمين

أمور يجب معرفتها عن ساحة تيانانمين

أشياء يمكن القيام بها في 
ساحة تيانانمين

 تعد من اکبر الساحات يف العالم 
واألماکن  املعالم  من  العدید  بها  تحیط 

السیاحیة 
یلع  رخامیة  اسود  أربعة  بوجود  تتمیز 

بوابتها الشمالیة

التجول يف انحاء الساحة ومشاهدة 
املباني التي تحیط بها 

األسود  امام  تذکاریة  صور  التقاط 
الرخامیة ذات املنظر الرائع 

التي  املقاهي  احد  يف  الجلوس 
تحیط بالساحة 

12:30 - 12:00
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املزید من
 املعلومات والصور

عن ساحة تیانانمین

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/tiananmen-square-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

المدينة المحرمة

أمور يجب معرفتها عن المدينة المحرمة

أشياء يمكن القيام بها في المدينة
 المحرمة

بکین  مدینة  تاریخي يف  قصر  عن  عبارة  هي 
کان بمثابة منزل األباطرة وأسرهم 

للحکومة  والسیاسي  االحتفالي  املرکز  کان 
الصینیة منذ ما یقرب من ٥٠٠ سنة. 

من  مجموعة  وهو  القصر  متحف  اآلن  تضم 
الفخمة  املعماریة  الهندسة  تمثل  االبنیة 

الصینیة التقلیدیة 

املتحف  واقسام  اروقة  يف  التجول 
العمارة  فن  یلع  والتعرف  املختلفة 

الصینیة عن قرب 
تعود  التي  واآلثار  الفنیة  التحف  مشاهدة 
الی االسر الحاکمة التي سکنت القصر قدیما

یضم  والذي  القصر  متحف  بزیارة  القیام 
االسرة  الی  تعود  التي  االثار  من  العدید 

الحاکمة

04:30 - 03:00

صباحًا   ٨:٣٠ الساعة  من 
حتی الساعة ١٧:٠٠ مساًء. 

٦٠ یوان صیني 
أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:

06

املزید من
 املعلومات والصور

عن املدینة املحرمة

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/forbidden-city-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

شارع وانغ فوجينغ

أمور يجب معرفتها عن شارع وانغ فوجينغ

أشياء يمكن القيام بها في 
 شارع وانغ فوجينغ

یعد من أکثر الشوارع شعبیة يف املدینة 
تشانجان يف  شارع  من  متر   ١٦٠٠ یبلغ طوله 
للفنون  الوطني  الصین  متحف  إلی  الجنوب 

يف الشمال 
ومحالت  املتاجر،  من  العشرات  یلع  یحوي 

التحف والعالمات التجاریة العریقة

الشارع  طول  یلع  بجولة  القیام 
التي  السیاحیة  املباني  ومشاهدة 

تحیط به 
التسوق من املحالت التجاریة ذات 

العالمات املشهورة 
املقاهي  احد  يف  الجلوس 

املنتشرة یلع طول لشارع 

06:00 - 04:30

07

املزید من
 املعلومات والصور

عن شارع وانغ فوجینغ

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/beijing-wangfujing-street/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

الرکوب يف مترو االنفاق  الخط ٤وصوًال الی محطة 
Beigongmen والنزول فیها، الصعود والسیر یلع 

االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٧ دقائق وصوال الی
 القصر الصیفي Summer Palace    املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٧ دقائق وصوال الی 
محطة Beigongmen   املسار هنا 

النزول يف محطة Beijing Zoo والسیر مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٨ 
دقائق وصوال الی حدیقة الحیوانات Beijing Zoo  املسار هنا 

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع الحدیقة 
السیر یلع االقدام مسافة (٧٥٠ متر) مدة ٩ دقائق 
 Beijing Aquarium وصوال الی اکواریوم بکین

املسار هنا 

  Beijing السیر یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٣ دقیقة وصوال الی محطة
Zoo  املسار هنا ، الصعود يف الخط ٤ والتبدیل يف محطة Xizhimen للخط 
رقم ٢ ثم النزول يف محطة Gulou Street والتبدیل للخط رقم ٨ وصوال الی 
محطة Olympic Sports Center املسار هنا ، السیر یلع االقدام مسافة (١
کم) مدة ١٣ دقیقة وصوال الی استاد بکین National Stadium  املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (١ کم) 
مدة ١٢ دقیقة وصوال الی متحف 

 China العلوم والتکنلوجیا
 Science and Technology

Museum  املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة 
(٨٠٠ متر) مدة ٩ دقائق 

 Forest وصوال الی محطة
Park South Gate

املسار هنا 

فــعــالــيــات اليوم الثاني

1 الخروج من الفندق 2 القرص الصيفي
(12:00 - 10:00)

3 حديقة الحيوانات 
(03:00-12:00)

4 اكواريوم بكني
(05:00-03:00)

5 استاد بكني 
(06:30-05:30)

6 متحف التكنلوجيا والعلوم
(07:30-06:30) 7 العودة إىل الفندق

نهاية اليوم

HOTEL

 بكنيأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
 بكني
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https://www.google.com.tr/maps/dir/Beijing+Zoo,+DongWuYuan,+Xicheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100037/''/@39.9384517,116.3397041,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f0522e1f3bc45b:0x10eb348a2b114a81!2m2!1d116.339012!2d39.938287!1m5!1m1!1s0x0:0x6eb5ff121e6cf1e5!2m2!1d116.33955!2d39.938864!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beijing+Zoo,+137+Xizhimen+Outer+St,+DongWuYuan,+Xicheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100037/''/@39.9417441,116.3356248,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f052324c11163d:0x6eb5ff121e6cf1e5!2m2!1d116.33955!2d39.938864!1m5!1m1!1s0x0:0xad9687c9a048f7fb!2m2!1d116.340835!2d39.944608!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beijing+Zoo,+DongWuYuan,+Xicheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100037/Olympic+Sports+Center/@39.959116,116.33649,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x35f0522e1f3bc45b:0x10eb348a2b114a81!2m2!1d116.339012!2d39.938287!1m5!1m1!1s0x35f0549511f9c835:0xe2ac653c00f34590!2m2!1d116.393742!2d39.985803!3e3!5i2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Olympic+Sports+Center,+Chaoyang+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100101/''/@39.9893944,116.3916422,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f0549511f9c835:0xe2ac653c00f34590!2m2!1d116.393742!2d39.985803!1m5!1m1!1s0x0:0xee35c9d7f5e387b6!2m2!1d116.3965112!2d39.9929431!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/39.9943845,116.3982864/40.0050196,116.3967586/@40.0054593,116.3961684,16.5z/am=t/data=!4m2!4m1!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/40.0070648,116.3986293/Forest+Park+South+Gate/@40.0085734,116.3912494,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x35f0551f1dfde4cb:0x4a782852e7a309d5!2m2!1d116.392764!2d40.010234!3e3?hl=en
https://banatbatuta.com/beijing-hotels/
https://banatbatuta.com/beijing-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/place/Beigongmen/@40.0059271,116.2687833,15z/data=!4m5!3m4!1s0x35f05729e02fa1cd:0xb03d3fb8dec1a9d1!8m2!3d40.002374!4d116.2775829?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beigongmen,+Haidian+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100000/''/@40.0013707,116.2747222,18z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f05729e02fa1cd:0xb03d3fb8dec1a9d1!2m2!1d116.277583!2d40.002374!1m5!1m1!1s0x0:0x45d9b1774c04a132!2m2!1d116.2754606!2d39.9999823!3e2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beigongmen,+Haidian+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100000/''/@40.0013707,116.2747222,18z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f05729e02fa1cd:0xb03d3fb8dec1a9d1!2m2!1d116.277583!2d40.002374!1m5!1m1!1s0x0:0x45d9b1774c04a132!2m2!1d116.2
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beijing+Aquarium,+BeiXiaGuan,+Haidian+Qu,+China/Beijing+Zoo/@39.9413298,116.3364211,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f053cc32ac5f53:0xad9687c9a048f7fb!2m2!1d116.340835!2d39.944608!1m5!1m1!1s0x35f0522e1f3bc45b:0x10eb348a2b114a81!2m2!1d116.339012!2d39.938287!3e3?hl=en&shorturl=1
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب
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القصر الصيفي

أمور يجب معرفتها عن القصر الصيفي

أشياء يمكن القيام بها في القصر الصيفي

مجموعة  یضم  مجمعًا  الصیفي  القصر  یعد 
قصور وحدائق وبحیرات 

یقع حي هایدیان شمال غرب مدینة بکین 
یلع بعد عدة أمیال من وسط املدینة 

یعد بمثابة وجهة سیاحیة شعبیة ومتنزه 
ترفیهي هام يف العاصمة الصینیة 

وبحیرة  لونجفیتي  تل  أراضیه  بین  یضم 
کونمینغ 

االسترخاء لبضع ساعات يف هدوء وسکینة 
ويف قلب الطبیعة 

والقاعات  القصر  مقتنیات  أبرز  مشاهدة 
املوجودة بداخله تجربة فریدة بحق. 

لرؤیة معبد  الرکوب بالقارب ملدة ١٠ دقائق 
التقلیدي  الصیني  األداء  ومشاهدة  الجزیرة 

يف املسرح املوجود هناك

12:00 - 10:00

کافة أیام األسبوع  
من الساعة ٠٨:٣٠ صباحًا حتی ٥ مساء 

أيام وساعات العمل:

٦٠ یوان صیني 
أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور
عن القصر الصیفي

https://banatbatuta.com/summer-palace-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


ZOO

معلومات عن أماكن الجذب

حديقة الحيوانات

أمور يجب معرفتها عن حديقة الحيوانات

أشياء يمكن القيام بها في حديقة 
الحيوانات

تعد واحدة من اقدم الحدائق املوجودة يف املدینة 
یعود تاریخ تأسیسها الی عام ١٩٠٦ 

الحیوانات  بأنواع  والعنایة  للبحوث  مرکزًا  تعتبر 
املهددة باالنقراض. 

منطقة  يف  بکین  مدینة  وسط  الحدیقة  تقع 
شیتشنغ وتحتل مساحة ٨٩ هکتار 

حدیقة  وتضم  خضراء  ومساحات  بحیرات  تحوي 
للحیوانات فیها ٤٥٠ نوع من الحیوانات البریة 

املمتدة  الخضراء  املساحات  يف  التجول 
ضمن الحدیقة 

الجلوس بالقرب من البحیرات والبرك املائیة 
املنتشرة يف الحدیقة. 

التعرف یلع الحیوانات البریة التي تعیش 
يف حدیقة الحیوانات کالفیلة والزرافات 

زیارة املتحف املوجود ضمن الحدیقة والذي 
یتخصص بالکائنات الحیة

03:00 - 12:00

کافة أیام األسبوع
صباحًا   ٧:٣٠ الساعة  من 
حتی الساعة ٠٥:٠٠ مساًء

٥٠ یوان صیني 
أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:

www.banatbatuta.com10

املزید من
 املعلومات والصور

عن حدیقة الحیوانات

https://banatbatuta.com/beijing-zoo/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

اكواريوم بكين

أمور يجب معرفتها عن اكواريوم بكين

أشياء يمكن القيام بها في اكواريوم 
بكين

حوض بکین هو أکبر وأحدث حوض مائي داخلي 
يف الصین 

یغطي مساحة إجمالیة تبلغ ٣٠ فداًنا (١٢ هکتاًرا) 
الغابات  أسماك  من  نوع   ١٠٠ من  ألکثر  موطن 

املطیرة وأسماك املیاه العذبة 

القیام بجولة داخل الحوض املائي والتعرف 
یلع اقسامه 

مشاهدة اکثر الحیوانات خطورة من مسافات 
قریبة جدا 

والدالفین  للحیتان  العروض  اجمل  مشاهدة 
املدربة یلع ایدي امهر املدربین  

اندر  امام  التذکاریة  الصور  اجمل  التقاط 
واخطر األسماك والحیوانات البحریة 

05:00 - 03:00

کافة أیام األسبوع  
صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  من 
حتی الساعة ٠٤:٣٠ مساًء 

١٠٠ یوان صیني 
أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور
عن اکواریوم بکین

https://banatbatuta.com/beijing-aquarium/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

استاد بكين

أمور يجب معرفتها عن استاد بكين

أشياء يمكن القيام بها في
استاد بكين

یقع يف قریة جرین اولیمبیك يف حي 
تشاویانغ يف مدینة بکین 

تصمیمه  تم  الطائر،  عش  باسم  ویعرف 
لأللعاب  الرئیسي  امللعب  باعتباره 

األوملبیة يف بکین عام ٢٠٠٨. 
تم   ، األوملبیة  األلعاب  انتهاء  بعد 

افتتاحه کمنطقة جذب سیاحي 

القیام بجولة داخل الستاد  
من  التذکاریة  الصور  اجمل  التقاط 

داخل احد اشهر املالعب يف العالم

06:30 - 05:30

کافة أیام األسبوع  
صباحًا   ٠٩:٠٠ الساعة  من 
حتی الساعة ٠٧:٠٠ مساًء

٥٠ یوان صیني 
أسعار الدخول: أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور

عن استاد بکین

https://banatbatuta.com/beijing-national-stadium/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

متحف التكنلوجيا والعلوم

أمور يجب معرفتها عن متحف
 التكنلوجيا والعلوم

أشياء يمكن القيام بها في متحف
 التكنلوجيا والعلوم

القسم  يف  والتکنلوجیا  العلوم  متحف  یقع 
الشمالي من استاد بکین 

تم افتتاحه عام ١٩٨٨م 
یتالف املبنی من اربع طوابق ویحوي احدث 
وسائل التکنلوجیا واملعلومات الکاملة عنها 

القیام بجولة داخل املتعرف والتعرف یلع 
القاعات التي یحویها 

بثالث  املجهز  الحرکة  مسرح  زیارة 
ویمکنه  املتحرکة  املقاعد  من  مجموعات 

استیعاب ٦٠ زائرًا

07:30 - 06:30

کافة أیام األسبوع ماعدا االثنین 
من الساعة ٠٩:٣٠ صباحًا 
حتی الساعة ٠٦:٠٠ مساء

٣٠ یوان صیني 
أسعار الدخول: أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور عن

 متحف التکنلوجیا والعلوم

https://banatbatuta.com/science-technology-museum-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

الرکوب يف مترو االنفاق  الخط األزرق وصوًال الی 
محطة Xisi والنزول فیها، الصعود والسیر یلع 

االقدام مسافة (١,٢ کم) مدة ١٤ دقیقة وصوال الی 
حدیقة بیهاي Beihai Park      املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٧٠٠ متر) مدة ٨ دقائق 
Jingshan Park وصوال الی منتزه جانغشان

املسار هنا 

الی  ٣ دقائق وصوال  (٢٢٠ متر) مدة  االقدام مسافة  السیر یلع 
محطة Lama Temple  املسار هنا  

الصعود يف الخط ٢ األزرق والنزول يف محطة Jishuitan ومن 
ثم السیر مسافة (١ کم) وصوال الی بحيرة هوهاي   املسار هنا 

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع املنتزه 
الی  وصوال  دقیقة   ١٦ مدة  (١,٥کم)  مسافة  االقدام  یلع  السیر 
البني  الخط  يف  الصعود   ، هنا  املسار    Beihai North محطة 
وصوال الی محطة Dongsi والتبدیل للخط البنفسجي وصوال الی 

محطة معبد الما Yonghegong Lama Temple   املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (١ کم) 
مدة ١٢ دقیقة وصوال الی

  Nan Luo Gu شارع نان ليوغو 
املسار هنا 

االقدام  یلع  السیر 
 ٩ مدة  متر)   ٨٠٠) مسافة 
محطة  الی  وصوال  دقائق 
Shichahai  املسار هنا 

فــعــالــيــات اليوم الثالث

1 الخروج من الفندق 2 حديقة بيهاي
(11:30 - 10:00)

3 منتزه جينغشان
(02:00-11:30)

4 معبد الما 
(03:30-02:00)

5 بحرية هوهاي 
(04:30-03:30)

7 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

HOTEL

 بكنيأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
 بكني

14

6 شارع نان ليوغو
(06:00-04:30)

https://banatbatuta.com/beijing-hotels/
https://banatbatuta.com/beijing-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/dir/39.9256497,116.3941999/39.933164,116.3866594/@39.9329302,116.3885829,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/%E9%93%B6%E9%94%AD%E6%A1%A5/''/@39.9366741,116.40001,16.96z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f0531831825bdd:0x72973d2b7cadd862!2m2!1d116.393438!2d39.938958!1m5!1m1!1s0x0:0x5f645d48a5bdc29a!2m2!1d116.4030877!2d39.9371872!3e2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Nan+Luo+Gu+Xiang,+Dongcheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100009/Shichahai/@39.9373756,116.3974155,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f0533b4ab295e9:0x8e18a10ae773a65e!2m2!1d116.4031484!2d39.93721!1m5!1m1!1s0x35f05322996efa69:0x3002eded093c4b28!2m2!1d116.396247!2d39.937563!3e2?shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/place/Xisi/@39.9269413,116.3788513,16z/data=!4m5!3m4!1s0x35f052f7ea4c0447:0x4965afb1bbfd9b14!8m2!3d39.9242065!4d116.3733324?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Xisi,+Xicheng+Qu,+Beijing+Shi,+China/''/@39.9239622,116.3769206,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f052f7ea4c0447:0x4965afb1bbfd9b14!2m2!1d116.373332!2d39.924206!1m5!1m1!1s0x0:0xe22c80c89d0ec575!2m2!1d116.3892639!2d39.9254474!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/39.9259575,116.389854/Jingshan+Park+%E6%99%AF%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9B%AD/@39.9256277,116.391097,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x35f052e0cf4da489:0x95549f0b9c7f635b!2m2!1d116.3968433!2d39.9250988!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beihai+North,+ShiChaHai,+Xicheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100009/Yonghegong+Lama+Temple/@39.9508573,116.4119241,15.5z/am=t/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x35f0531d08e39dd7:0xc87ff0f8c309a9b9!2m2!1d116.386677!2d39.933237!1m5!1m1!1s0x35f0534b764d3bf5:0x78e7c4a4bf5893b0!2m2!1d116.417143!2d39.949334!3e3!5i2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Lama+Temple,+12+Yonghegong+St,+Dongcheng+Qu,+China,+100007/Yonghegong+Lama+Temple/@39.9484994,116.4151463,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f05334fde04cc5:0x5e6cb3b26525cbd0!2m2!1d116.4172902!2d39.9476712!1m5!1m1!1s0x35f0534b764d3bf5:0x78e7c4a4bf5893b0!2m2!1d116.417143!2d39.949334!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Jishuitan,+BeiTaiPingZhuang,+Xicheng+Qu,+China,+100009/39.9448383,116.3805511/@39.947012,116.3746127,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x35f05309f1dd955b:0xe0f9fd7d72e4be7a!2m2!1d116.373019!2d39.948703!1m0!3e3?hl=en&shorturl=1
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب
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حديقة بيهاي

أمور يجب معرفتها عن حديقة بيهاي

أشياء يمكن القيام بها في حديقة بيهاي

هي حدیقة عامة وحدیقة امبراطوریة سابقة 
املدینة  من  الغربي  الشمالي  الجزء  يف  تقع 

 ١١th یعود تاریخ بنائها الی القرن
تعتبر االکبر من بین الحدائق الصینیة بمساحة 

تقدر بـ ٦٩ هکتارًا 

توفرها  التي  األماکن  يف  بجولة  القیام 
الحدیقة کالقصور والجسور واملعابد 

القیام بجولة بالقارب يف البحیرة 
واحد  وهو  التسعة  التنانین  جدار  مشاهدة 

من اهم معالم الجذب يف الحدیقة

11:30 - 10:00

کافة أیام األسبوع  
من الساعة ٦:٣٠ صباحًا 

حتی الساعة ٠٩:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:
١٠ یوان صیني 

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور
عن حدیقة بیهاي

https://banatbatuta.com/beihai-park-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

منتزه جينغشان

أمور يجب معرفتها عن منتزه جينغشان

أشياء يمكن القيام بها في منتزه
 جينغشان

مناظر  ذات  جمیلة  حدیقة  عن  عبارة  هو 
طبیعیة ملکیة  

 ٢٣٠،٠٠٠ (حوالي  فدانا   ٥٧ مساحة  یغطي 
متر مربع) 

یحوي یلع العدید من األبنیة باإلضافة الی 
األشجار املتنوعة 

والتمتع  الحدیقة  انحاء  يف  التجول 
باملناظر الطبیعیة التي توفرها 

املنتشرة  الزهور  أنواع  مختلف  مشاهدة 
بکثرة داخل الحدیقة  

زیارة موقع االمبراطور الذي یضم عدة اجنحة 
تحوي مختلف الصور لالسرة الحاکمة 

02:00 - 11:30

کافة أیام األسبوع  
٢ یوان صیني من الساعة ٦ صباحًا حتی ٩ مساء

أسعار الدخول: أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور

عن منتزه جینغشان

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/jingshan-park-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

معبد الما

أمور يجب معرفتها عن معبد الما

أشياء يمكن القيام بها في معبد الما

یعتبر من أکبر وأروع املعابد يف بکین 
تم بناؤه يف ١٦٩٤ خالل عهد أسرة تشینغ 
مربع  متر   ٦٦،٤٠٠ قدرها  مساحة  یحتل 

ویوصف بأنه قصر صغیر

یلع  والتعرف  املتحف  داخل  بجولة  القیام 
القاعات الرئیسیة األربعة 

مشاهدة النحت الخشبي الرائع یلع شکل تلة 
تضم ٤٤٩ تمثاًال من أرهات (٥٠٠ تمثال أصلي) 
املنحوت  الضخم  ملیتریا  تمثال  مشاهدة 
یبلغ  والذي  نادرة  صندل  شجرة  من  بالکامل 

طوله ٢٦ مترا 

03:30 - 02:00

کافة أیام األسبوع  
من الساعة ٩ صباحا حتی ٤ مساًء 

٢٥ یوان صیني 
أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور

عن معبد الما

https://banatbatuta.com/lama-temple-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

بحيرة هوهاي

أمور يجب معرفتها عن بحيرة
هوهاي

أشياء يمكن القيام بها في بحيرة هوهاي

هي بحیرة صناعیة کبیرة يف وسط 
مدینة بکین 

إجمالیة  مساحة  البحیرة  تغطي 
قدرها ٨٧ فداًنا (٣٤ هکتاًرا)

القیام بجولة يف انحاء البحیرة املمتدة یلع 
طول ٣٤ هکتار 

والتمتع  البحیرة  توفرها  التي  الحدیقة  زیارة 
باملناظر الطبیعیة 

القوارب  بواسطة  البحیرة  داخل  بجولة  القیام 
التي توفرها  

البحیرة  یلع  التزلج  املمکن  من  الشتاء  يف 
املتجمدة 

04:30 - 03:30

کافة أیام األسبوع  

مجانًا
أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور
عن بحیرة هوهاي

https://banatbatuta.com/houhai-lake-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور
عن شارع نان لیوغو

TICKETS

AIRPLANE

PASSPORT

www.banatbatuta.com
19

معلومات عن أماكن الجذب

شارع نان ليوغو

أمور يجب معرفتها عن شارع نان ليوغو

أشياء يمكن القيام بها في شارع
نان ليوغو 

يف  والعریقة  املشهورة  الشوارع  من  یعد 
مدینة بکین 

الی  باإلضافة  یوفرها  التي  باالزقة  یتمیز 
األبنیة واملنازل املربعة  ذات األبواب الحمراء 
العصریة  املطاعم  من  العدید  یلع  یحوي 

باإلضافة الی املقاهي ذات الجو املمیز

الشارع  طول  یلع  بجولة  القیام 
والتمتع بمشاهدة األبنیة ذوات البناء 

املختلف 
الجلوس يف احد املقاهي املنتشرة 

یلع طول الشارع 
القیام بالتسوق من املحالت التجاریة 

املنتشرة فیه

06:00 - 04:30

https://banatbatuta.com/nan-luo-gu-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


1 الخروج من الفندق

2 سور الصني العظيم 
(04:00-10:00)

3 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

فــعــالــيــات اليوم الرابع

HOTEL

 بكنيأفضل فنادق

20

الرکوب يف مترو االنفاق  الخط ٢وصوًال الی محطة Jishuitan والنزول 
فیها، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٦٠٠ متر) مدة ٨ دقائق 

وصوال الی محطة الحافالت Deshengmen Bus Station املسار هنا 
الصعود يف احد الحافالت (٨٧٧–٩١٩ ) والتي بدورها ستقوم بنقلك الی 

سور الصین العظیم Great Wall of China  املسار هنا 

الصعود بإحدى الحافالت (٨٧٧ – ٩١٩ ) وصوال الی محطة 
الحافالت Deshengmen Bus Statio املسار هنا 
والسیر یلع االقدام مسافة (٦٠٠ متر) مدة ٨ دقائق 

وصوال محطة Jishuitan املسار هنا 

https://banatbatuta.com/beijing-hotels/
https://www.google.com.tr/maps/place/Jishuitan/@39.948894,116.3762017,16.71z/am=t/data=!4m8!1m2!2m1!1sDeshengmen+Bus+Terminal!3m4!1s0x0:0xe0f9fd7d72e4be7a!8m2!3d39.9487027!4d116.3730186?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Jishuitan,+BeiTaiPingZhuang,+Xicheng+Qu,+China,+100009/%E5%BE%B7%E8%83%9C%E9%97%A8/@39.9491604,116.3739665,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f05309f1dd955b:0xe0f9fd7d72e4be7a!2m2!1d116.373019!2d39.948703!1m5!1m1!1s0x0:0x1edbce874e810189!2m2!1d116.379303!2d39.949375!3e2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/China,+Beijing+Shi,+Xicheng+Qu,+BeiTaiPingZhuang,+%E5%BE%B7%E8%83%9C%E9%97%A8+%E9%82%AE%E6%94%BF%E7%BC%96%E7%A0%81:+100009/''/@40.1909676,116.1366619,10z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f0530c69b1fa79:0x1edbce874e810189!2m2!1d116.379303!2d39.949375!1m5!1m1!1s0x0:0xd040259b950522df!2m2!1d116.5703749!2d40.4319077!3e0?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/China,+Beijing+Shi,+Xicheng+Qu,+BeiTaiPingZhuang,+%E5%BE%B7%E8%83%9C%E9%97%A8+%E9%82%AE%E6%94%BF%E7%BC%96%E7%A0%81:+100009/''/@40.1909676,116.1366619,10z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f0530c69b1fa79:0x1edbce874e
https://www.google.com.tr/maps/dir/Jishuitan,+BeiTaiPingZhuang,+Xicheng+Qu,+China,+100009/%E5%BE%B7%E8%83%9C%E9%97%A8/@39.9491604,116.3739665,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f05309f1dd955b:0xe0f9fd7d72e4be7a!2m2!1d116.373019!2d39.948703!1m5!1m1!1s0x0:0x1edbce874e810189!2m2!1d116.379303!2d39.949375!3e2?hl=en&shorturl=1
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

سور الصين العظيم

أمور يجب معرفتها عن سور الصين 
العظيم

أشياء يمكن القيام بها في سور
 الصين العظيم

احد عجائب الدنیا السبع 
یبلغ طوله حوالي ٨٨٠٠ کم ویعود تاریخ 

بنائه الی ٢٢١ قبل املیالد. 
یبلغ  فیما  متر   ٧,٦ السور  ارتفاع  یبلغ 

ارتفاع االبراج ١٢ متر  

الذي  العظیم  الصین  جسر  ایلع  املشي 
یمتد ملسافات بعیدة 

یلع  یوفرها  التي  باالطالالت  االستمتاع 
الوادي والطبیعة 

التي  الطرق  اهم  التلفریك یعتبر من  رکوب 
العظیم  للسور  بانورامیة  مشاهد  لکم  توفر 

واملساحات املحیطة به 
رکوب Slow Roller Coaster وهو قطار یأخذك من 
البرج الشمالي الرابع لسور الصین إلی الوادي 
متحف  وهو  العظیم  السور  متحف  زیارة 
من  الراهنة  والحالة  التاریخ  یعکس  خاص 

سور الصین العظیم 
اکشاك  او  املطاعم  احد  يف  الغداء  تناول 

الطعام املنتشرة يف املنطقة 

04:00 - 10:00

کافة أیام األسبوع  
من الساعة ٧:٣٠ صباحًا

 حتی الساعة ٠٥:٣٠ مساًء

٤٥ یوان صیني 
أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور

عن سور الصین العظیم

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/great-wall-of-china-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

الرکوب يف مترو االنفاق  الخط ٥وصوًال الی محطة 
Tiantan East Gate والنزول فیها، الصعود والسیر 

یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٤ دقیقة وصوال الی 
معبد السماء Temple of Heaven املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (٨٥٠ متر) مدة ١٠ دقائق 
 Naturl History وصوال الی متحف التاریخ الطبیعي

Museum China   املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٧ دقائق وصوال 
الی محطة Jianguomen  املسار هنا 

الصعود يف الخط ١ وصوال الی محطة Yong'anli والسیر 
یلع االقدام وصوال الی سوق الحریر  املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (١٩٠ متر) مدة 
  Yong'anli دقیقتین وصوال الی محطة

املسار هنا 

فــعــالــيــات اليوم الخامس

1 الخروج من الفندق 2 معبد السامء 
(12:00 - 10:00)

3 متحف التاريخ الطبيعي
(02:30-12:00)

4 املرصد القديم 
(04:00-02:30)

5 سوق الحرير 
(06:00-04:00)

6 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

HOTEL

 بكنيأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
 بكني

22

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من املتحف 

السیر یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٣ دقیقة وصوال الی محطة 
Zhushikou  املسار هنا  الصعود يف الخط رقم ٧ وصوال الی محطة 

Ciqikou والتغیر الی خط ٥ وصوال الی محطة Dongdan ثم الصعود 
يف الخط ١ وصوال الی محطة Jianguomen  املسار هنا 

الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی 
املرصد القدیم Beijing Ancient Observatory  املسار هنا 

https://www.google.com.tr/maps/dir/Zhushikou,+Dongcheng+Qu,+Beijing+Shi,+China/Jianguomen/@39.8998577,116.3865244,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x35f052a06501a3ff:0x35bebf5fcbf54a!2m2!1d116.398169!2d39.891226!1m5!1m1!1s0x35f1ad3b6b85eab3:0x8207e2018eec9b2a!2m2!1d116.435783!2d39.908483!3e0!5i2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Jianguomen,+JianWai+DaJie,+Chaoyang+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100005/Beijing+Ancient+Observatory/@39.9080308,116.4329217,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f1ad3b6b85eab3:0x8207e2018eec9b2a!2m2!1d116.435783!2d39.908483!1m5!1m1!1s0x35f1ad3ba939b753:0x7ec4b066cab814ea!2m2!1d116.4347161!2d39.9075888!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Beijing+Ancient+Observatory,+2+Dongbiaobei+Hutong,+JianWai+DaJie,+Dongcheng+Qu,+China,+100005/Jianguomen/@39.9080308,116.4329217,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f1ad3ba939b753:0x7ec4b066cab814ea!2m2!1d116.4347161!2d39.9075888!1m5!1m1!1s0x35f1ad3b6b85eab3:0x8207e2018eec9b2a!2m2!1d116.435783!2d39.908483!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Yong'anli,+GuoMao,+Chaoyang+Qu,+Beijing+Shi,+China/''/@39.9089528,116.44828,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f1ad1a49c4edc3:0x64642b10a2e93292!2m2!1d116.450372!2d39.908465!1m5!1m1!1s0x0:0x7641dcda5c10ed11!2m2!1d116.4496245!2d39.9094346!3e3?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Yong'anli,+GuoMao,+Chaoyang+Qu,+Beijing+Shi,+China/''/@39.9089528,116.44828,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f1ad1a49c4edc3:0x64642b10a2e93292!2m2!1d116.450372!2d39.908465!1m5!1m1!1s0x0:0x7641dcda5c10ed11!2m2!1
https://banatbatuta.com/beijing-hotels/
https://banatbatuta.com/beijing-restaurants/
https://www.google.com/maps/dir/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%8C+Beijing+Shi,+Dongcheng+Qu,+%E5%A4%A9%E6%A1%A5%E5%8D%97%E5%A4%A7%E8%A1%97126%E5%8F%B7+Naturl+History+Museum%E2%80%AD/Zhushikou/@39.8877313,116.410009,15z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f04d5c5d3d37c3:0x3c68464556466084!2m2!1d116.400041!2d39.883322!1m5!1m1!1s0x35f052a06501a3ff:0x35bebf5fcbf54a!2m2!1d116.398169!2d39.891226!5i2?shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/place/Tiantan+East+Gate/@39.8831474,116.4059894,15.38z/am=t/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x35f0530c69b1fa79:0x1edbce874e810189!2zQ2hpbmEsIEJlaWppbmcgU2hpLCBYaWNoZW5nIFF1LCBCZWlUYWlQaW5nWmh1YW5nLCDlvrfog5zpl6gg6YKu5pS_57yW56CBO
https://www.google.com.tr/maps/dir/Tiantan+East+Gate,+Dongcheng+Qu,+Beijing+Shi,+China,+100176/''/@39.8829959,116.4093409,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f1b2aadd666559:0xb44b7bf5d347fbf2!2m2!1d116.420832!2d39.882547!1m5!1m1!1s0x0:0x372c15453b110e6a!2m2!1d116.4066056!2d39.8821803!3e2?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Temple+of+Heaven,+1+Tiantan+E+Rd,+Dongcheng+Qu,+Beijing+Shi,+China/''/@39.8821809,116.4009529,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x35f04d6019ff91eb:0x372c15453b110e6a!2m2!1d116.4066056!2d39.8821803!1m5!1m1!1s0x0:0x3c68464556466084!2m2!1d116.400041!2d39.883322!3e2?hl=en&shorturl=1
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب
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معبد السماء

أمور يجب معرفتها عن معبد السماء

أشياء يمكن القيام بها في معبد السماء

یقع يف الجزء الجنوبي الشرقي من وسط املدینة 
من  العدید  یضم  إمبراطوري  مجمع  هو  املعبد 

املباني الدینیة 
الصنوبر  اشجار  من  واسعة  خضراء  بحدائق  محاطا 

والسرو 
یعود تاریخ بنائه الی الفترة بین ١٤٠٦ و ١٤٢٠ يف 

عهد اإلمبراطور یونغل 

التجول يف واحد من اعرق الصروح التاریخیة 
زیارة الحدائق واملناطق الخضراء التي تحیط 

باملعبد والتمتع باملناظر االخاذة 

12:00 - 10:00

کافة أیام األسبوع  
من الساعة ٦:٠٠ صباحًا 

حتی الساعة ١٠:٠٠ مساًء 

أيام وساعات العمل:
١٠ یوان صیني للشخص الواحد. 

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور
عن معبد السماء

https://banatbatuta.com/temple-of-heaven-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

متحف التاريخ الطبيعي

أمور يجب معرفتها عن متحف التاريخ الطبيعي

أشياء يمكن القيام بها في 
متحف التاريخ الطبيعي

الطبیعي يف شارع  للتاریخ  یقع متحف بکین 
 Tianqiao South

عام  أکتوبر  من  األول  يف  رسمیًا  افتتاحه  تم 
 ١٩٥٩

والبحث  العینات  جمع  يف  أساسًا  یعمل 
وعلم  املتحجرات  علم  مجاالت  يف  العلمي 

الحیوان وعلم النبات وغیرها 
أثریة  قطعة  ألف  مائة  من  أکثر  یلع  یحتوي 

وأحفوریة وعینات 

مشاهدة أکبر أحفورة دیناصور ساوروبود 
اکتشفت يف الصین 

مشاهدة الهیکل العظمي للدیناصورات 
العمالق ومعرفة تطور الزواحف القدیمة 

الدخول الی معرض

02:30 - 12:00

24

املزید من
 املعلومات والصور عن 
متحف التاریخ الطبیعي

www.banatbatuta.com

کافة أیام األسبوع ماعدا االثنین 
من الساعة ٩ صباحًا حتی ٥ مساًء 

أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/natural-history-museum-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

المرصد القديم

أمور يجب معرفتها عن المرصد القديم

أشياء يمكن القيام بها في المرصد
 القديم

األماکن  واکثر  اشهر  من  القدیم  املرصد  یعتبر 
السیاحیة زیارة 

تم بناؤه عام ١٤٤٠م، وذلك خالل عهد اسرة مینغ 
یمتد یلع مساحة الف متر مربع ویتمیز باملنصة 

العالیة 
یبلغ ارتفاع املنصة حوالي ١٨ متر وعرض عشرین 

متر 
من  فلکیة مصنوعة  أدوات  املنصة یلع  تحوي 

البرونز والتي تسمح بمشاهدة السماء 

ومشاهدة  وداخله  املبنی  حول  التجول 
شکله الخارجي وکیفیة بنائه 

النجوم  ومشاهدة  السطح  الی  الصعود 
یقدمها  التي  األدوات  بواسطة  والسماء 

املرصد 
املقاهي  او  املطاعم  احد  يف  الجلوس 

القریبة من املرصد 

04:00 - 02:30

کافة أیام األسبوع
من الساعة ٩ صباحًا 

حتی ٥ مساء 

أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور
عن املرصد القدیم

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/beijing-ancient-observatory/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

سوق الحرير

أمور يجب معرفتها عن سوق الحرير

أشياء يمكن القيام بها في سوق الحرير

طوابق  عدة  من  مکون  مول  عن  عبارة  هو 
املصنعة  املنتجات  العدید من  ویضم یلع 

يف الصین 
للسائحین،  بالنسبة  االسوق  اهم  من  یعتبر 

حیث یغطي مساحة ٢٨ الف متر مربع 
یضم حوالي ١٥٠٠ متجر متنوع املحتویات 

والتعرف یلع  انحاء املول  القیام بجولة يف 
أنواع املتاجر املوجودة فیه 

التسوق وشراء البضائع والهدایا املتنوعه 
مول  محالت  احد  من  الغداء  وتناول  الجلوس 

والتمتع بألذ األطعمة 

06:00 - 04:00
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املزید من
 املعلومات والصور

عن شارع سوق الحریر

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/silk-market-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


مواصالت بكين
فقد  العالم،  الضخمة يف  والعواصم  املدن  من  تعتبر  بکین  مدینة  ألن 
اضطرت الضرورة إلی تطویر أشکال سریعة وفعالة من وسائل النقل العام.  
األنفاق یلع نطاق واسع، حیث هناك  تم تحسین وتوسیع نظام مترو 
والحافالت  األنفاق  مترو  العام:  النقل  وسائل  من  رئیسیة  أشکال  ثالثة 

وسیارات األجرة 

27www.banatbatuta.com

مترو ا�نفاق الرابط
هنا

الحافالت العامة الرابط
هنا

الرابطالقطار
هنا

عربات الريكشا
 Rickshaw

الرابط
هنا

سيارات ا�جرة
 (التاكسي)

الرابط
هنا

الرابطالحافالت السياحية
هنا

https://banatbatuta.com/beijing-transport/
https://banatbatuta.com/beijing-transport/
https://banatbatuta.com/beijing-transport/
https://banatbatuta.com/beijing-transport/
https://banatbatuta.com/beijing-transport/
https://banatbatuta.com/beijing-transport/
http://www.banatbatuta.com/


28

توفير المال في بكين

مجموعة من النصائح والتعلیمات التي تضمن لکم االستمتاع 
بزیارة بکین والتجول فیها بأقل التکالیف  

احجز مکان اقامتك 
قبل فترة من الزمن

استخدم املواصالت
العامة من وإلی املطار 

ابحث عن أسواق الجملة 

اشتري خط هاتف
من مطار بکین الدولي

تناول وجبتك
من اکشاك الطعام 

ال تقوم بتحویل
 املال يف املطارات 

بتوفیر  ستقوم  التي  الطرق  اهم  إلیکم 
الکثیر من األموال خالل زیارتکم الی بکین

الرابط
هنا

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/save-money-in-beijing/
http://www.banatbatuta.com/


الرشطة 110

اإلسعاف 120

اإلطفاء 119

هواتف مهمة

• 1 كانون الثاين –عيد راس السنة 

• (15-16-17-18-19-20-21) شباط – عطلة راس السنة 

• (5-6) نيسان -  مهرجان تشينغ مينغ 

• 30 نيسان – عيد العامل 

• 1 ايار – عطلة عيد العامل 

• 18 حزيران – مهرجان قارب التنني 

• 24 ايلول – مهرجان القمر 

• 1-2-3-4-5 ترشين األول – العيد الوطني 

• 17 ترشين األول – مهرجان تشونغ يونغ 

معلومات عامة

ساعات العمل وايام العمل الرسمية
من یوم االثنین الی یوم الجمعة من الساعة ٨ صباحا حتی ٥ مساء 

یومي السبت واألحد عطلة

باختالف  تختلف  حیث   ٢٠١٨ لعام  العطل  هذه  ان  بالذکر  ویجدر 
السنوات بفارق أیام فقط 

TRI
P
PLA

N

Hous
ing
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املطارات

یوجد يف مدینة بکین مطارین رئیسین
  

Beijing Capital International Airport (PEK)
یقع يف القسم الشمالي الشرقي من املدینة ویبعد عنها حوالي ٢٨ کم ، ویتالف 
حافالت  بواسطة  ممر  والثاني  األول  املبنیین  بین  یربط  حیث  مباني  ثالث  من 

مکوکیة مجانیة والتي تعمل کل ١٠ دقائق 
حیث لدیك ٣ خیارات من وسائل املواصالت للوصول الی مدینة بکین وهم: 

• الحافالت: 
منطقة  الی  تصل  الحافالت  وهذه   :Fangzhuang منطقة   ١ الحافلة   •

Fangzhuang يف قلب املدینة، توجد يف محطات الوصول حیث تتوفر حافلة 
کل ٣٠ دقیقة باإلضافة للسعر الذي یکون ١٦ یوان صیني  

• الحافلة ٢ Xidan: حیث تغادر الحافالت من محطات الوصول وصوال ملنطقة 
Xidan ، وتتوفر حافالت کل ١٠ دقائق، اما بالنسبة لألسعار فهي ١٦ یوان صیني 

للراکب 
• الحافلة ٣ Beijing Railway Station: حیث تتوفر هذه الحافالت کل ١٥ دقیقة 

 Beijing Railway Station وتقوم باالیصال الی محطة

• سیارات األجرة: حیث تتنوع سیارات األجرة التي توجد خارج املطار ولکن غالًبا 
يف  العادیة  األجرة  سیارات  من  تکلفة  أکثر  باملطار  األجرة  سیارات  تکون  ما 
وتبلغ  دقیقة   ٣٠-٤٠ حوالي  املدینة  وسط  الی  الرحلة  تبلغ  حیث  بکین، 

کلفتها حوالي ١٦٠ یوان صیني 

• مترو األنفاق: توجد محطتین للمترو امام املبنی الثاني والثالث للمطار، حیث 
تعمل القطارات بشکل متکرر من الساعة ٦ صباحا حتی ١٢ منتصف اللیل وتبلغ 

سعر التذکرة حوالي ٢٥ یوان صیني 
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Nanyuan (NAY)
یقع يف القسم الجنوبي من املدینة ویبعد عنها حوالي ١٥ کم، حیث یقدم هذا 
نانیوان  الحالي. یخطط مطار  الوقت  الداخلیة فقط يف  الرحالت  الثانوي  املطار 
إلغالقه بمجرد اکتمال مطار داشینغ بکین الجدید ، والذي یجري بناؤه حالًیا يف 

منطقة داشینغ 
حیث لدیك وسیلتین للوصول الی مدینة بکین وهم: 

•الحافالت: 
وصوال  الوصول  محطات  من  الحافالت  تغادر  حیث   :Xidan  ٦ املطار  حافلة   •

ملنطقة Xidan ، وتتوفر حافالت کل ١٠ دقائق، اما بالنسبة لألسعار فهي ١٦ 
یوان صیني للراکب 

• سیارات األجرة: حیث تتنوع سیارات األجرة التي توجد خارج املطار ولکن غالًبا 
يف  العادیة  األجرة  سیارات  من  تکلفة  أکثر  باملطار  األجرة  سیارات  تکون  ما 
بکین، حیث تبلغ الرحلة الی وسط املدینة حوالي ٣٠ دقیقة وتبلغ کلفتها 

حوالي ١٢٠ یوان صیني 
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قرص األمري كونغ 
 PRINCE GONG'S MANSION

املرسح الوطني الكبري 
 NATIONAL GRAND THEATER

برج الطبل
DRUM TOWER 

برج الجرس
BELL TOWER 

املرصد القديم
 ANCIENT OBSERVATORY 

 رضيح ماو تيس تونغ
 Mausoleum of Mao Zedong 

متحف الطريان الصيني
 Chinese Aviation Museum 

متحف العاصمة
 Capital Museum 

متحف التاريخ الطبيعي
Naturl History Museum 
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