
سنغافورة



الفهرس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الفنادق الموصى بها

فعاليات اليوم األول

فعاليات اليوم الثالث

فعاليات اليوم الثاني

فعاليات اليوم الرابع

فعاليات اليوم الخامس

مواصالت سنغافورة

توفير األموال 

معلومات عامة 

معلومات عن أماكن الجذب

02

03

09

15

22

26

29

30

31

33

www.banatbatuta.com

http://www.banatbatuta.com/


الفنادق الموصى بها 

02

فنادق ٤ نجوم 

فنادق ٥ نجوم 

انقرفندق جي سنغافورة
هنا

أجنحة رويال بالزا 
أون سكوتس انقر

هنا

فندق كارلتون سيتي
انقر سنغافورة

هنا

فندق أمارا سنغابور
انقر
هنا

فندق يوتيل سنغافورة
انقرأوركيد رود

هنا

https://www.booking.com/hotel/sg/royal-plaza-on-scotts.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/sg/carlton-city-singapore.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/sg/amara-singapore.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/sg/big.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/sg/yotel-singapore-orchard-road.ar.html?aid=1539411
https://banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

الرکوب يف مترو االنفاق وصوًال الی محطة Bayfront والنزول فیها
الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٩٠٠ متر) مدة ١٢ دقیقة وصوال 

الی حدائق الخلیج Gardens by the Bay، املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٩٥٠ متر) مدة ١٢ دقیقة 
 ،Singapore Flyer وصوال الی عجلة سنغافورة

املسار هنا

فترة الغداء يف احد مطاعم القریبة من الحدیقة
السیر یلع االقدام مسافة (١٢٠ متر) مدة دقیقتین وصوال الی 

 ،National Museum of Singapore متحف سنغافورة الوطني
املسار هنا 

السیر یلع االقدام مسافة (١١٠ متر) مدة دقیقة 
وصوال الی محطة Farrer Park، املسار هنا

فــعــالــيــات اليوم األول

1 الخروج من الفندق 2 حدائق الخليج 
(11:30 - 10:00)

3 عجلة سنغافورة 
(12:30-11:30)

5 متحف سنغافورة الوطني
(04:30-03:00)

7 العودة إىل الفندق
6نهاية اليوم ستي سكوير مول

(06:00-04:30)

HOTEL

 سنغافورةأفضل فنادق
Restaurant

أفضل مطاعم

 سنغافورة

03

السیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٨ دقائق وصوال الی محطة 
 ،Bras Basah والصعود يف املترو وصوال الی محطة Promenade

املسار هنا
الصعود من املحطة والسیر یلع االقدام مسافة (٥٥٠ متر) مدة ٧ دقائق 

وصوال الی فورت کانینغ بارك Fort Canning Park، املسار هنا

4 فورت كانينغ بارك
(03:00-12:30)

السیر یلع االقدام مسافة (٣٥٠ متر) مدة ٤ دقائق وصوال الی 
محطةBras Basah، املسار هنا

 ،Farrer Park الصعود يف مترو االنفاق وصوال الی محطة
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١١٠ متر) مدة دقیقة وصوال الی       
.              ستي سکویر مول City Square Mall، املسار هنا

https://goo.gl/maps/6Vwsbxbki482
https://goo.gl/maps/HuWPvCGNhi92
https://goo.gl/maps/yHo446ZYTBQ2
https://goo.gl/maps/L8sSJc7msgH2/
https://goo.gl/maps/zGLD6UedbSC2
https://goo.gl/maps/QbWMzgBp4TN2
https://goo.gl/maps/EtrrC48gZjT2
https://goo.gl/maps/QN15oKdVi3K2
https://goo.gl/maps/Qd3G9TAKf412
https://goo.gl/maps/Qd3G9TAKf412
https://banatbatuta.com/singapore-restaurants/
https://banatbatuta.com/singapore-hotels/
http://www.banatbatuta.com/
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حدائق الخليج 

أمور يجب معرفتها عن حدائق الخليج

أشياء يمكن القيام بها في حدائق الخليح

 ١٠١ بـ  تقدر  منتزه ممتد یلع مساحة  هي 
هکتارًا يف وسط سنغافورة

الواجهة  یلع  حدائق  ثالث  املنتزه  یضم 
البحریة

بیت  اکبر  تعتبر  والتي  الزهرة  قبة  زیارة 
زجاجي للنباتات يف العالم

يف  االماکن  اجمل  احدى  الغیوم  غابة  زیارة 
حدائق الخلیج

املشي یلع الجسر املعلق یلع ارتفاع ٢٢ 
متر فوق الحدیقة

وهي  الشاهقة  االشجار  بستان  يف  التجول 
عبارة عن ابراج یلع شکل االشجار

مشاهدة اکثر من ٤٠ من املنحوتات الفریدة 
من نوعها التي تم جلبها من مختلف انحاء 

العالم

11:30 - 10:00

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٥:٠٠ صباحًا حتی ٢:٠٠ 

بعد منتصف اللیل.

أيام وساعات العمل:

مجانًا
أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور
عن حدائق الخلیج

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/gardens-by-the-bay/
http://www.banatbatuta.com/


05

05

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٨:٣٠ صباحًا حتی 

الساعة ١٠:٣٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

$ ٣٣ للکبار (فوق ١٣ سنة)
$ ٢١ لالطفال (٣ – ١٢ سنة)

أسعار الدخول:

املزید من
 املعلومات والصور

عن عجلة سنغافورة

عجلة سنغافورة 

أمور يجب معرفتها عن عجلة سنغافورة

أشياء يمكن القيام بها في 
عجلة سنغافورة

تقع يف مارینا سنتر سنغافورة
٢٠٠٨ حیث  عام  من  ابریل  افتتحت يف شهر 

استغرق بناؤها ٣ سنوات.
تضم العجلة ٢٨ کبینة تتسع الواحدة منها لـ 

٢٨ راکبًا.
تدور عجلة سنغافورة کل نصف ساعة تقریبًا 

دورة کاملة

سنغافورة  معالم  اهم  مشاهدة 
سنغافورة  نهر  ضمنها  ومن  السیاحیة 

ومیرلیون بارك
تغطي  التي  املطیرة  الغابات  زیارة 
کامل الفسحة السماویة ملحطة عجلة 

سنغافورة

12:30 - 11:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/singapore-flyer/
http://www.banatbatuta.com/


فورت كانينغ بارك 

أمور يجب معرفتها عن فورت كانينغ بارك 

أشياء يمكن القيام بها في
فورت كانينغ بارك:

تقع يف الجزء الجنوبي الشرقي من سنغافورة
املنطقة  داخل  صغیرة  تلة  عن  عبارة  هي 

املرکزیة لالعمال
تضم الحدیقة مجموعة من األنشطة الترفیهیة 

واملعالم التاریخیة

معاملها  واستکشاف  الحدیقة  يف  التجول 
النباتات  من  کثیرة  انواع  تحوي  حیث 

والحیوانات املثیرة لالهتمام 
زیارة حدیقة التوابل

زیارة مرکز القیادة البریطانیة الذي بني سنة 
١٩٣٠ یلع عمق ٩ امتار تحت االرض

03:00 - 12:30

06

املزید من
 املعلومات والصور عن

فورت کانینغ بارك 

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/fort-canning-park-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  من 
حتی الساعة ٠٧:٠٠ مساًء

$ ١٥ للکبار
أسعار الدخول: أيام وساعات العمل:

متحف سنغافورة الوطني 

أمور يجب معرفتها عن متحف سنغافورة الوطني
اقدم  ویعتبر   ،١٨٤٩ عام  الی  تاریخه  یرجع 

متحف يف سنغافورة
يف  موجودة  وطنیة  متاحف  اربع  احد  هو 

سنغافورة.
خالل  من  سنغافورة  تاریخ  املتحف  یعرض 
معروضاته املوزعة یلع مساحة ٢٨٠٠ متر 

مربع

أشياء يمكن القيام بها في
 متحف سنغافورة الوطني

املتحف  اقسام  يف  التجول 
مقتنیاته  اهم  یلع  والتعرف 

ومعارضه البالغ عددها ١١ معرضًا
التي  الرقمیة  العروض  مشاهدة 

تشرح تاریخ سنغافورة
املتحف  حدیقة  يف  التجول 
املنتشرة  الفنیة  التحف  ومشاهدة 

يف ارجائها

04:30 - 03:00

07

املزید من
 املعلومات والصور عن

متحف سنغافورة الوطني

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

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


صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  من 
حتی الساعة ١٠:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

ستي سكوير مول 

أمور يجب معرفتها عن ستي سكوير مول 
من اهم مجمعات التسوق يف سنغافورة

یتألف من عدة طوابق ویضم افضل العالمات 
التجاریة لاللبسة واالحذیة واالکسسوارات

یحوي یلع العدید من املطاعم واملقاهي 

أشياء يمكن القيام بها في
ستي سكوير مول 

والتعرف  املبنی  داخل  بجولة  القیام 
یلع اقسامه

العاملیة  املارکات  اشهر  من  التسوق 
من خالل املحالت التجاریة التي یوفره 

املول
يف  الراحة  من  قسط  واخذ  الجلوس 
احد املطاعم او املقاهي التي یوفرها 

املول

06:00 - 04:30

08

املزید من
 املعلومات والصور عن

ستي سکویر مول

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/city-square-mall-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم الثاني

 BefMandai Lake Rd اخذ سیارة اجرة حتی موقف الحافالت
والصعود فیها وصوال الی محطة الحدیقة النباتیة

 Opp Botanic GdnsStn،    املسار هنا
السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٥ دقائق وصوال الی 

محطة Botanic Gardens MRT Station، املسار هنا

الرجوع الی محطة Orchard  ورکوب مترو االنفاق 
 ،Botanic Gardens وصوال الی محطة

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٠٠ متر) مدة ٥ دقائق 
 ،Night Safari وصوال الی نایت سفاري

املسار هنا

الرکوب يف مترو االنفاق وصوًال الی محطة Orchard والنزول فیها
الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٥٢ متر) مدة دقیقة وصوال الی 

أي او ان أورتشارد ION Orchard Mall،  املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع الحدیقة
الرجوع الی محطة Botanic Gardens والرکوب يف مترو االنفاق وصوال 

الی محطة Yew Tee، املسار هنا
اخذ سیارة اجرة مسافة (٨. ٨ کم) مدة ١٠ دقائق وصوال الی حدیقة 

حیوانات سنغافورة Singapore Zoo،     املسار هنا

2 أي او ان أورتشارد
(12:30 - 11:00)

3 الحديقة النباتية 
(02:30 - 12:30)

5     رحلة كروز سفاري  
(07:00 - 04:30)

6     نايت سفاري   
(09:00 - 07:00)

4 حديقة حيوانات سنغافورة 
(04:30 - 02:30)

7 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

HOTEL

 سنغافورةأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم

 سنغافورة

1 الخروج من الفندق

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی 
 ،River Safari Cruise Terminal کروز سفاري

املسار هنا 

www.banatbatuta.com09

https://goo.gl/maps/tyc4uH9m1hQ2
https://goo.gl/maps/R5Mqrh9Z7vp
https://goo.gl/maps/Yd9Ngm9PSsR2
https://goo.gl/maps/RRmeFinKobF2
https://goo.gl/maps/gNKkJdjapBu
https://goo.gl/maps/8WPdnmumUNA2
https://goo.gl/maps/gw9ZSir4in42/
https://goo.gl/maps/upcdrx8nyQG2
https://goo.gl/maps/sP3GDiW6b752
https://banatbatuta.com/singapore-restaurants/
https://banatbatuta.com/singapore-hotels/
http://www.banatbatuta.com/
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أي او ان أورتشارد 

أمور يجب معرفتها عن أي او ان أورتشارد

أشياء يمكن القيام بها في أي او ان أورتشارد

من اشهر مراکز التسوق يف سنغافورة
عشاق  یجذب  العصري  بتصمیمه  یتمیز 

التسوق والعالمات التجاریة الفاخرة
ذات  واملقاهي  املطاعم  من  العدید  یضم 

الوجبات املمیزة

والتعرف  التسوق  مرکز  داخل  بجولة  القیام 
یلع جمیع اقسامه

العاملیة  املارکات  اشهر  من  التسوق 
املوجودة داخل املتاجر

الجلوس يف احد املقاهي او املطاعم التي 
یوفرها املرکز

12:30 - 11:00

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا

حتی ١٠:٠٠ مساء.

أيام وساعات العمل:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

 أي او ان أورتشارد

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/orchard-road-singapore/
http://www.banatbatuta.com/
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الحديقة النباتية  

أمور يجب معرفتها عن الحديقة النباتية 

أشياء يمكن القيام بها في
 الحديقة النباتية 

حدیقة استوائیة یزید عمرها عن ١٥٨ عام
تم ادراجها يف الئحة الیونیسکو ملواقع التراث 

العاملي
تحتضن يف جزء منها حدیقة االورکید الوطنیة

زیارة الغابة املطیرة 
زیارة حدیقة الزنجبیل

زیارة حدیقة االورکید الوطنیة

02:30 - 12:30

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٥:٠٠ صباحًا

حتی الساعة ١٢:٠٠ منتصف اللیل

أيام وساعات العمل:
الدخول مجاني لکافة األقسام عدا 

حدیقة االورکید الوطنیة ٥ دوالر للکبار

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

 الحدیقة النباتیة

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/singapore-botanic-gardens/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

 حدیقة حیوانات
سنغافورا

12

حديقة حيوانات سنغافورة 

أمور يجب معرفتها عن 
حديقة حيوانات سنغافورة 

أشياء يمكن القيام بها في
حديقة حيوانات سنغافورة 

آسیا  يف  الحیوان  حدائق  کبرى  من  هي 
بمساحة تقدر بـ ٢٨ هکتارًا

البالد  يف  الحدائق  اقدم  من  الحدیقة  تعتبر 
فقد افتتحت عام ١٩٧٣ م

الحیوانات  من  مختلف  نوع   ٣١٥ من  اکثر  تضم 
العدید منها نادر ومهدد باالنقراض.

زیارة قسم املنطقة الباردة والذي یحوي حیوانات 
تعیش يف بیئة متجمدة کالدببة القطبیة 

بصحبة  والتجول  املکشوفة  الحافلة  رکوب 
العائلة واالطفال يف الحدیقة

زیارة الغابة املطیرة
تضم الحدیقة منتزهًا خاصًا باالطفال 

04:30 - 02:30

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٨:٠٠ صباحًا

حتی الساعة ٦:٣٠ مساء

أيام وساعات العمل:
٣٣ دوالر للکبار

٢٢ دوالر لالطفال بین ٣ و ١٢ سنة

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/singapore-zoo/
http://www.banatbatuta.com/
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رحلة كروز سفاري 

أمور يجب معرفتها عن رحلة كروز سفاري 

أشياء يمكن القيام بها في  رحلة 
كروز سفاري 

طول  یلع  الرحالت  تحاکي  نهریة  رحلة  هي 
نهر االمازون

األنهار  ضفاف  بین  مغامرة  عن  عبارة  الرحلة 
ومختلف أنواع الحیوانات النهریة والبریة

أنواع  مختلف  اکتشاف  إمکانیة  الرحلة  تقدم 
حیوانات االمازون

التي  النهریة  بالرحلة  االستمتاع 
اغرب  مشاهدة  إمکانیة  لك  ستوفر 

أنواع الحیوانات عن قرب
الطبیعیة  املناظر  مختلف  مشاهدة 
يف  موجود  کانك  ستشعرك  التي 

غابات االمازون

07:00 - 04:30

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا

حتی الساعة ٠٧:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

٣٢ $ للکبار
٢١  $ للصغار

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

http://www.banatbatuta.com/
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نايت سفاري 

أمور يجب معرفتها عن نايت سفاري 

أشياء يمكن القيام بها في نايت سفاري 

تقع بجانب حدیقة حیوانات سنغافورة وتتألف 
من عدة اقسام

لتقدم تجربة فریدة  أبوابها مساءًا فقط  تفتح 
من نوعها

من  حیوان   ٢٥٠٠ عن  مایزید  الحدیقة  تحتضن 
انواع وفصائل مختلفة

او  الحافلة  طریق  عن  اما  الحدیقة  استکشاف 
مشیًا یلع االقدام

یقوم  التي  الناریة  العروض  بمشاهدة  االستمتاع 
بها محترفون يف الحدیقة

مشاهدة الحرکات املثیرة والعروض التي تقدمها 
الحیوانات املدربة وذلك يف املسرح املکشوف

09:00 - 07:00

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٧:١٥ مساء

حتی ١٢:٠٠ منتصف اللیل

أيام وساعات العمل:

للکبار ٤٥ دوالر
لالطفال (٣ حتی ١٢ سنة) ٣٠ دوالر

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

نایت سفاري 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/night-safari-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم الثالث

15 www.banatbatuta.com

HOTEL

 سنغافورةأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم

 سنغافورة

 Raffles Place الرکوب يف مترو االنفاق وصوًال الی محطة
والنزول فیها ، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة 

٨ دقائق وصوال الی میرلیون بارك Merlion Park،  املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع الحدیقة
السیر یلع االقدام مسافة (٦٣ متر) مدة دقیقة وصوال الی شاطئ 

سیلوسوSiloso Beach،   املسار هنا

2 مريليون بارك 
(11:30 - 10:00)

3 منتزه ميغا 
(03:00 - 12:00)

4 شاطئ سيلوسو
(04:30 - 03:00)

5 متحف الشمع 
(06:00 - 04:30)6 ساحة سينتوسا مريليون

(07:00 - 06:00)

7 نافورة اجنحة الزمن
(07:30 - 07:00)

1 الخروج من الفندق

 Clarke السیر یلع االقدام مسافة (٩٥٠ متر) مدة ١٢ دقیقة وصوال الی محطة
Quay ورکوب مترو االنفاق وصوال ملحطة HarbourFront، املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٤ دقائق وصوال الی محطة الترام 
  ، Mega Adventure والصعود فیه وصوال الی منتزه میغا Sentosa Station

.                         املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٢٨٠ متر) مدة ٣ دقائق وصوال الی 
محطة الترامCosta Sands Resort، املسار هنا 

النزول يف محطةImbiah Stationوالتوجه نحو متحف الشمع 
Madame Tussauds، املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٥٥٠ متر) مدة ٦٥ دقائق 
وصوال الىساحة سینتوسا 

 ،Sentosa Merlion میرلیون
املسار هنا

السیر یلع االقدام 
مسافة (١ کم) مدة ١٤ 

دقائق وصوال الی نافورة 
 ،Wings Of Time

املسار هنا

8 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

السیر یلع االقدام مسافة (٣٠ متر) مدة دقیقة وصوال الی محطة 
 ،Sentosa Station والصعود وصوال الی محطة Beach Station

املسار هنا
السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی محطة 

مترو االنفاق HarbourFront ، املسار هنا

https://goo.gl/maps/BxoRa6DRkNm
https://goo.gl/maps/yYCVUx4ac5A2
https://goo.gl/maps/NiVwQK2XD512
https://goo.gl/maps/A2hfFmgPzGv
https://goo.gl/maps/51Tdnf9XBwN2
https://goo.gl/maps/ot9J4Po8p2N2
https://goo.gl/maps/kLmek5iBa8P2
https://goo.gl/maps/3sgv9KvcZBP2
https://goo.gl/maps/QiwhSsomPYR2
https://goo.gl/maps/XMRbkv6CPjN2
https://goo.gl/maps/pFmibW3SBSv
https://banatbatuta.com/singapore-hotels/
https://banatbatuta.com/singapore-restaurants/
http://www.banatbatuta.com/
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ميرليون بارك 

أمور يجب معرفتها عن ميرليون بارك 

أشياء يمكن القيام بها في ميرليون بارك 

یقع بجانب منطقة االعمال املرکزیة ویضم اثنین 
من تماثیل املیرلیون بطول ٨٫٦ متر

املیرلیون هو مخلوق أسطوري برأس أسد وجسم 
سمکة له دالالته فی تراث وثقافة سنغافورة

اشهر  من  وتعد   ،  ١٩٧٢ سنة  الحدیقة  افتتحت 
الحدائق يف الحدیقة

 

واالستمتاع  املنتزه  يف  بجولة  القیام 
بالوقوف یلع الرصیف املسّور بجانب تمثال 

املیرلیون
يف  القارب  متن  یلع  بحریة  بجولة  القیام 

رحلة یلع طول الخلیج

11:30 - 10:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

میرلیون بارك 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/merlion-park-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


Mega
Adventure
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منتزه ميغا ادفنتشور 

أمور يجب معرفتها عن منتزه ميغا ادفنتشور 

أشياء يمكن القيام بها في منتزه ميغا ادفنتشور 

یقع يف جزیرة سنتوسا يف سنغافورة
سنتوسا  جزیرة  يف  ادفنتشور  میجا  منتزه  افتتح 

يف عام ٢٠٠٩
التي  املناطق  من  العدید  یلع  یحتوي  املنتزه 

تستحق الزیارة واأللعاب

یلع  واملشي  الرائعة  القفز  ألعاب  تجربة 
الحبال من املرتفعات

واالسترخاء  الطبیعیة  املناظر  بأروع  االستمتاع 
املنتشرة  والنباتات  والشالالت  البحیرات  أمام 

داخل املنتزه
أصدقائکم  مع  واإلثارة  بالتنافس  االستمتاع 
 Megawall حائط  تسلق  لعبة  تجربة  خالل 

یلع ارتفاع ١٦م

03:00 - 12:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 
منتزه میغا ادفنتشور  

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١١:٠٠ الساعة  من 

حتی الساعة ٠٧:٠٠ مساء

أيام وساعات العمل:

ما بین ٦٠ إلی ٩٠ دوالر سنغافوري 
حسب الباقة املختارة

أسعار الدخول:

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/mega-adventure-park-sentosa/
http://www.banatbatuta.com/
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شاطئ سيلوسو 

أمور يجب معرفتها عن شاطئ سيلوسو  

أشياء يمكن القيام بها في شاطئ سيلوسو 

من اشهر واضخم الشواطئ يف سنغافورة
والحانات  املطاعم  من  العدید  یلع  یحوي 

املنتشرة یلع طول الشاطئ
باإلضافة  للسباحة  مخصص  ساحل  یلع  یحوي 

لرکوب القوارب

االسترخاء یلع رمال الشاطئ الدافئ مع القیام 
بالسباحة 

يف  التجذیف  وتجربة  القارب  برکوب  القیام 
عرض البحر

الطعام  تناول  او  املقاهي  احد  يف  الجلوس 
يف احد املطاعم املوجودة یلع الشاطئ

04:30 - 03:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

شاطئ سیلوسو 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/siloso-beach-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


19

متحف الشمع 

أمور يجب معرفتها عن متحف الشمع  

أشياء يمكن القيام بها في متحف الشمع  

مدام  متاحف  سلسلة  من  السابع  املتحف  یعد 
توسو يف قارة آسیا.

الرموز  من  البارزة  الشخصیات  من  العدید  یضم 
الریاضیة  الرموز  الشهیرة،  النجوم  السیاسیة، 

وغیرها

سلسلة  انشاء  وفکرة  تاریخ  یلع  التعرف 
املتاحف الشهیرة املعروفة باسم مدام توسو 

والتجول فیه.
مشاهیرك  مع  التذکاریة  الصور  التقاط 

املفضلین
والتعلق  الرائع  التلفریك  خالل  بجولة  القیام 
يف الهواء املنعش أمام البحر والذي یمر فوق 

املتحف مباشرة

06:00 - 04:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

متحف الشمع  

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  من 

حتی الساعة ٠٦:٠٠ مساًء
حتی  واألحد  السبت  ماعدا 

الساعة٠٧٫٣٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

٢٩ دوالر للشخص

أسعار الدخول:

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/madame-tussauds-singapore/
http://www.banatbatuta.com/
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ساحة سينتوسا ميرليون 

أمور يجب معرفتها عن ساحة
سينتوسا ميرليون 

أشياء يمكن القيام بها في ساحة 
سينتوسا ميرليون 

يف  الشمع  متحف  بجانب  الساحة  تقع 
جزیرة سینتوسا

تضم احد اشهر النصب الذي تجذب السیاح 
عاملیا وهو املیرلیون

يف  یقع  الذي  الرائع  النصب  مشاهدة 
الساحة 

امام احد اشهر  الصور من  التقاط اجمل 
النصب يف العالم

07:00 - 06:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

http://www.banatbatuta.com/
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نافورة اجنحة الزمن 

أمور يجب معرفتها عن نافورة اجنحة الزمن 

أشياء يمكن القيام بها في نافورة اجنحة الزمن 

یبلغ امتداد املیاه للنافورة لحوالي ١٢٠ مترا
تعد من اشهر النوافیر يف العالم 

تجتمع معا ثالث شاشات مائیة یبلغ عرض إحداها 
٥٠ مترا

باإلضافة الی أضواء اللیزر واأللعاب الناریة واالصوات 
والضباب.

النافورة  التي تقدمها  العروض  مشاهدة اجمل 
باالشتراك مع املؤثرات التي تقدمها

التقاط الصور او تسجیل مقطع فیدیو من امام 
اشهر النوافیر عاملیا

07:30 - 07:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 
نافورة اجنحة الزمن   

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٧:٤٠ مساء حتی ٠٨:٠٠ مساء
من الساعة ٨:٤٠ مساء حتی ٠٩:٠٠ مساء

أيام وساعات العمل:

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/wings-of-time-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

فــعــالــيــات اليوم الرابع
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1 الخروج من الفندق

2 منتزه يورونغ للطيور
(12:00-10:00)

3 ادفنرش كوف ووتر بارك
(05:00-01:00)

4 اكواريوم سنغافورة 
(06:00-05:00)

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

السیر یلع االقدام مسافة (٢٢٠ متر) مدة دقیقتین 
وصوال الی محطة الحافالت واخذ الباص ١٩٤ والصعود 
فیه وصوال الی محطة Jurong Bird Pk   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٤ دقائق وصوال الی 
محطة الترام Waterfront Station والصعود فیه وصوال الی 

محطة Sentosa Station  املسار هنا
السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٥ دقائق وصوال الی 

محطة HarbourFront     املسار هنا

الصعود يف الباص ١٩٤ وصوال الی محطة مترو االنفاق Boon Lay والصعود 
يف الخط االخضر وصوال الی محطة Buona Vista  املسار هنا  الصعود 

يف محطة Buona Vista MRT Station واخذ الخط البرتقالي وصوال الی 
محطة HarbourFront  املسار هنا  السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) 

مدة ٤ دقائق وصوال الی محطة الترامSentosa Station والصعود فیه 
وصوال الی محطة Waterfront Station  املسار هنا  السیر یلع االقدام 

مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی ادفنشر کوف ووتر بارك
Adventure Cove Waterpark  املسار هنا

الرکوب يف مترو االنفاق الخط االخضر وصوًال 
الی محطة Boon Lay والنزول فیها

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع املنتزه
السیر وصوال الی اکواریوم S.E.A. Aquarium   املسار هنا

HOTEL

 سنغافورةأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم

 سنغافورة

https://banatbatuta.com/singapore-hotels/
https://banatbatuta.com/singapore-restaurants/
https://goo.gl/maps/snqdW1h58dk
https://goo.gl/maps/jbi94MGkTWu
https://goo.gl/maps/LwyC4VapjP22
https://goo.gl/maps/SbhkrhdXnBM2
https://goo.gl/maps/4EmjHws6UKB2
https://goo.gl/maps/2JAA49p3VM12
https://goo.gl/maps/9oj16M7qso22
https://goo.gl/maps/bzMsQhJ4z3z
https://goo.gl/maps/UbNVRGYqGdt
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب
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منتزه يورونغ للطيور 

أمور يجب معرفتها عن  منتزه
 يورونغ للطيور

أشياء يمكن القيام بها في منتزه
يورونغ للطيور

تم افتتاحه عام ١٩٧١ م ویعتبر من اهم 
املحمیات يف سنغافورة

تقدر مساحته بحوالي ٢٠٠ الف متر مربع
تم  الطیور  من  کثیرة  انواع  املنتزه  یضم 

جلبها من مختلف بالد العالم.

والتجول  الطیور  وتربیة  البحوث  مرکز  زیارة 
يف منطقة الطیور الجارحة

زیارة بحیرة طائر الفالمینغو وردي اللون
تتواجد  حیث  البطریق  ساحل  منطقة  زیارة 

طیور البطریق
تقدمها  التي  الترفیهیة  العروض  مشاهدة 

الطیور املدّربة

12:00 - 10:00

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٨:٣٠ صباحًا 

حتی ٦:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

٢٩$ للکبار
١٩ $لالطفال

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن
منتزه یورونغ للطیور

https://banatbatuta.com/jurong-bird-park-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ادفنشر كوف ووتر بارك

أمور يجب معرفتها عن ادفنشر
كوف ووتر بارك

أشياء يمكن القيام بها في 
ادفنشر كوف ووتر بارك

یحتوي منتزه ادفنشر کوف ووتر بارك 
یلع مالهي مائیة 

ألعاب   ٧ یلع  املدینة  هذه  تحتوي 
مائیة رئیسیة کبیرة 

تجربة األلعاب الرئیسیة املوجودة داخل 
حدیقة املغامرة

الجلوس یلع أحد کراسي البحر وتعریض 
جسمك ألشعة الشمس الدافئة

الخصبة  الغابة  حدیقة  يف  التجول 
املوجودة بالداخل

السباحة داخل حوض األسماك الصدیقة 
لإلنسان، یمکنك إطعامها والتقاط الصور 

النادرة بجوارها

05:00 - 01:00

24

املزید من
 املعلومات والصور عن 
 ادفنشر کوف ووتر بارك

www.banatbatuta.com

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ١٠ صباحا حتی ٦ مساء

أيام وساعات العمل:

٣٨ دوالر سنغافوري للبالغین
٣٠ دوالر سنغافوري لألطفال

أسعار الدخول:

https://banatbatuta.com/adventure-cove-waterpark-sentosa/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

االكواريوم

أمور يجب معرفتها عن االكواريوم

أشياء يمكن القيام بها في االكواريوم

یعد أضخم وأشهر اکواریوم يف جزیرة سنتوسا 
يف سنغافورة

من  األسماك  من  متنوعة  مجموعة  یقدم 
مختلف الفصائل واألحجام واألشکال واأللوان

بأرضیة  املیاه  تحت  ممشی  یلع  یحوي 
زجاجیة تتیح مشاهدة الحیوانات املفترسة

النادرة  األسماك  أحواض  بین  بجولة  القیام 
الزجاج  خلف  منها  واملفترسة  والغریبة 

والتعرف یلع أشکالها
مشاهدة اآلثار البحریة املعروضة 

حضور عروض الدالفین املدهشة تقفز يف 
الهواء داخل الحلقات

املأکوالت  اشهی  وتناول  املطعم  دخول 
البحریة واملشروبات املنعشة الطازجة أمام 

أحواض األسماك

06:00 - 05:00

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  من 

حتی الساعة ٠٧:٠٠ مساء

أيام وساعات العمل:
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املزید من
 املعلومات والصور

عن االکواریوم

www.banatbatuta.com

لالطالع یلع أنواع التذاکر 
زیارة املوقع الرسمي

أسعار الدخول:

https://banatbatuta.com/s-e-a-aquarium-singapore/
https://www.rwsentosa.com/en/reservations/attractionsearch?VisitDate=2018-06-15&ThemeParkCode=SEA
http://www.banatbatuta.com/
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فــعــالــيــات اليوم الخامس

Restaurant

أفضل مطاعم

 سنغافورة
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الرکوب يف مترو االنفاق الخط االخضر وصوًال الی محطة
HarbourFront والنزول فیها، السیر یلع االقدام مسافة (٢٢٠ 
متر) مدة دقیقتین وصوال الی محطة الحافالت واخذ الباص ١٩٤ 
والصعود فیه وصوال الی محطة Jurong Bird Pk  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٤ دقائق وصوال الی محطة 
 Waterfront والصعود فیه وصوال الی محطة Sentosa Station الترام
Station املسار هنا ، السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٥ دقائق 
وصوال الی متحف تریك أي Trick Eye Museum Singapore املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم املنتزه
السیر یلع االقدام مسافة (١٥٠ متر) مدة دقیقتین 

وصوال الی محطة Waterfront Station  املسار هنا
النزول يف محطة الترام Sentosa Station واالتجاه 
نحو محطة مترو االنفاق HarbourFront  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٣٠٠ متر) مدة ٤دقائق 
وصوال الی یونیفرسال ستودیوز سنغافورة 

Universal Studios املسار هنا

1 الخروج من الفندق

2 متحف تريك أي
(11:30-10:00)

4 يونيفرسال ستوديوز سنغافورة
(05:00-11:30)

7 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

HOTEL

 سنغافورةأفضل فنادق

https://goo.gl/maps/EPmamNYB7fB2
https://goo.gl/maps/jbi94MGkTWu
https://goo.gl/maps/4EmjHws6UKB2
https://goo.gl/maps/3Msmgfsf6y42
https://goo.gl/maps/evjtYDuRVyM2
https://goo.gl/maps/CQPZjDHExG92
https://goo.gl/maps/JTbY4QoAZ1H2
https://banatbatuta.com/singapore-hotels/
https://banatbatuta.com/singapore-restaurants/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور
عن متحف تریك أي

معلومات عن أماكن الجذب
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متحف تريك أي

أمور يجب معرفتها عن متحف تريك أي

أشياء يمكن القيام بها في متحف تريك أي

الخداع  فن  متاحف  أشهر  من  واحد  هو 
البصري يف البالد 

اللوحات  من  کبیر  عدد  یلع  یحتوي 
إلی  باإلضافة  األبعاد،  ثالثیة  بخاصیة 

العدید من األنشطة

بین  فیها  تتجول  شیقة  ممتعة  بجولة  القیام 
واکتشاف  واملضحکة  املدهشة  الفنیة  اللوحات 

الخدعة البصریة
یمکنك اللمس والتفاعل مع اللوحات واملعروضات 

النك لن تجد الفتة یمنع اللمس
الجلوس يف املقهي الذي یوفره املتحف والتمتع 

باملشروبات التي یقدمها

11:30 - 10:00

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  من 

حتی الساعة ٠٩:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:
٢٥ دوالر سنغافوري للبالغین.
٢٠ دوالر سنغافوري لألطفال.

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/trick-eye-museum-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

يونيفرسال ستوديوز سنغافورة

أمور يجب معرفتها عن يونيفرسال 
ستوديوز سنغافورة

أشياء يمكن القيام بها في يونيفرسال
ستوديوز سنغافورة

 ٧ یلع  ستودیو  یونیفرسال  تشتمل 
الکتشافها  السیاح  تدعو  مثیرة  أماکن 

وقضاء وقت ممیز بداخلها

هولیوود  منطقة  يف  التجول 
ومدینة نیویورك حیث املطاعم 

حیث  القدیمة  مصر  منطقة  زیارة 
یقضي االطفال وقتًا ممتعًا

زیارة الحدیقة الجوراسیة
زیارة منطقة مشاهیر الفانتازیا

05:00 - 11:30

کافة أیام األسبوع 
١٠:٠٠صباحًا  الساعة  من 

وحتی الساعة ٠٧:٠٠ مساًء.

للکبار : ٦٨ دوالر سنغافوري.
لألطفال من سن ٤-١٢ سنة: 

٥٠ دوالر سنغافوري.

أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:

www.banatbatuta.com28

املزید من املعلومات
 والصور عن یونیفرسال 

ستودیوز سنغافورة

PARK

https://banatbatuta.com/universal-studios-singapore/
http://www.banatbatuta.com/


مواصالت سنغافورة

تحوي سنغافورة مجموعة کبیرة من وسائل النقل تتضمن ثالث 
والحافالت   MRT االنفاق  مترو  وهي  للنقل  رئیسیة  وسائل 
مواصالت  معلومات عن  یأتي  ما  االجرة، ويف  وسیارات  العامة 

سنغافورة وکیفیة استخدامها

29
www.banatbatuta.com

مترو ا�نفاق
(MRT -LRT)

الرابط
هنا

الرابطحافالت النقل العامة
هنا

عربات تريشاوس
Trishaws

الرابط
هنا

سيارات ا�جرة
 (التاكسي)

الرابط
هنا

https://banatbatuta.com/singapore-transports/
https://banatbatuta.com/singapore-transports/
https://banatbatuta.com/singapore-transports/
https://banatbatuta.com/singapore-transports/
http://www.banatbatuta.com/
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توفير المال في سنغافورة

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

الرابط
هنا

www.banatbatuta.com

خطط لرحلتك باکرًا

استخدم املواصالت العامة

تناول وجبتك من املطاعم
املحلیة او عربات الطعام

ال تقم بشراء زجاجات املیاه

اختر أماکن تسوقك بعنایة

احجز مکان اقامتك 
Little India يف منطقة

اشتري کرت سنغافورة توریست 
Singapore Tourist Pass باس

قم بزیارة املعالم املجانیة

اشتري خط جوال

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


الرشطة 999

اإلسعاف 1777

اإلطفاء 995

هواتف مهمة

1 كانون الثاين –عيد راس السنة

17-16 شباط – راس السنة الصينة

30 اذار – الجمعة الجيدة

1 ايار – عيد العامل

29 أيار – عيد االله فاساك (مولد بوذا)

15 حزيران – عيد الفطر

9 اب – اليوم الوطني

22 اب – عيد االضحى

6 ترشين الثاين – مهرجان االضواء

25 كانون األول – عيد امليالد

معلومات عامة

ساعات العمل وايام العمل الرسمية
من یوم االثنین الی یوم الجمعة من الساعة ٩ صباحا حتی ١ ظهرًا 

ثم من الساعة ٢ ظهرًا الی ٥ مساًء ، یومي السبت واألحد عطلة.

ویجدر بالذکر ان هذه العطل لعام ٢٠١٨ حیث تختلف باختالف السنوات بفارق أیام فقط
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العطالت الرسمية لعام 2018

PASSPORT

http://www.banatbatuta.com/


املطارات
   یوجد يف مدینة سنغافورة مطارین

Singapore - Changi Intl (SIN)
یقع يف القسم الشمالي الشرقي من مدینة سنغافورة ویبعد عنها حوالي ١٩ کم 

من وسط املدینة، حیث یعد من اکبر مطارات املدینة حجمًا
یحوي یلع ثالث محطات التي تخدمها محطة القطار السریع 

مدینة سنغافورة  الی وسط  للوصول  املواصالت  وسائل  من  خیارات   ٣ لدیك  حیث 
وهم:

• الحافالت: تتوفر العدید من الحافالت امام الثالث مباني والتي تقوم بالتوصیل 
الی مناطق داخل املدینة، والتي تتوفر کل ٥-١٥ دقیقة حسب نوع الباص، وتبلغ 

التکلفة من ١-٢ دوالر سنغافوري
• سیارات األجرة: حیث تتنوع سیارات األجرة التي توجد خارج املطار، ولکن عموما 
یبلغ طول الرحلة الی مرکز املدینة حوالي ٢٥ دقیقة حسب حرکة السیر يف 

الشوارع باإلضافة الی ان األجرة تکون بما یعادل ٣٠-٤٠ دوالر سنغافوري
• مترو األنفاق: توجد محطة املترو داخل مبنی املطار حیث یؤمن الخط االخضر 
خاصیة التوصیل الی مرکز املدینة باإلضافة الی توفرها کل ٧-١٥ دقیقة وتعتبر 
التذکرة  یبلغ سعر  املدینة، حیث  مرکز  الی  للوصول  الوسائل  وأسرع  أسهل  من 

حوالي ٢٫٨٠ دوالر سنغافوري

Singapore - Seletar (XSP)
یقع يف القسم الشمالي الشرقي من مدینة سنغافورة ویبعد عنها حوالي ١٤ کم 

من وسط املدینة، ویستخدم للرحالت اإلقلیمیة فقط
حیث لدیك خیارین من وسائل املواصالت للوصول الی وسط مدینة سنغافورة وهم:

الخط  یلع   Yio Chu Kang مترو  محطة  إلی   ٨٦ رقم  الحافلة  تتجه  •الحافالت: 
األحمر الشمالي الجنوبي، والتي تتوفر کل ٥-١٥ دقیقة حسب نوع الباص، وتبلغ 

التکلفة من ١-٢ دوالر سنغافوري
• سیارات األجرة: حیث تتنوع سیارات األجرة التي توجد خارج املطار، ولکن عموما 
السیر يف  ١٠ دقائق حسب حرکة  املدینة حوالي  مرکز  الی  الرحلة  یبلغ طول 

الشوارع باإلضافة الی ان األجرة تکون بما یعادل ١٥-٢٥ دوالر سنغافوري

MAP
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 أماكن الجذب السياحية
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الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

ArtScience Museum متحف علوم الفن

املعرض الوطني
National Gallery Singapore

Sultan Mosque مسجد السلطان

Little India ليتل انديا

Chinatown الحي الصيني

https://banatbatuta.com/singapore-attractions/
https://banatbatuta.com/singapore-attractions/
https://banatbatuta.com/singapore-attractions/
https://banatbatuta.com/singapore-attractions/
https://banatbatuta.com/singapore-attractions/
http://www.banatbatuta.com/
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