
 

 



 

 

 

 

ي السياحية اىل الصي   
 رحلت 

 معلومات الرحلة 

 عدد األشخاص  

ي كبار   3
ي وابنت   انا وزوج 

 الهدف 

 سياحة  

  الرحلة مدة 

  يوم14

 تاري    خ الرحلة 

 نوفمب     4أكتوبر اىل  20من 

ي تمت زيارتها 
 المدن الت 

ي   ، زانغجاج  ن  ، شنغهاي. Zhangjiajie بكي 

   الخطوط الدولية 



 

 اإلماراتية

 الخطوط المحلية 

ي  ن اىل زانغجاج   من بكي 

  Air China 

 

 

China Eastern Airlines 

ي اىل شنعها  يمن زانغجاج 

 

 مالحظة:   

ي واجهت 
عند الحجز من الخطوط الصينية انصح باستخدام باي بال، ألنن

ي التذاكر اال 
ا البنك السعودي لالستثمار ولم تصلتن ن مشكلة عند الحجز بفب 

كة   بعد التواصل مع الشر

ا: تم استخراجها من القنصلية الصينية بجده لدخول واحد    ن الفب 

ي  واستغرقت 
 أسبوع، وتم التوضيح انها فن

https://www.airchina.us/us/gb/booking/online-check-in/
https://us.ceair.com/en/


 

  الدليل السياحي للصي   معلومات عامة

ا السفر التابعة للبنك السعودي  رصف العملة:  ن اغلب االعتماد كان عىل فب 

ي 
 لالستثمار، وبقية المبلغ تم تحويله اىل دوالر ثم تم رصفه اىل يوان صيتن

 متوسطة اىل رخيصة  األسعار: 

 عاىلي  األمان: 
ً
 جدا

ية وعند صعوبة التواصل  كاناللغة:  ن الجميع يتحدث اللغة اإلنجلب 

جمة تطبيق قوقل نستخدم    للب 

 ممتازة ورائعة  معاملة السكان للسائح: 
ً
 الغالبية معاملتهم جدا

العالمية ولكن عموما األسعار ليست  ماركاتيوجد جميع ال  التسوق: 

 رخيصة 

ة يوجد االكل الحالل والمطاعم العربية   الحالل: األكل  ي المدن الكبب 
فن

ي ال يتو 
ة والت  ي المدن الصغب 

اجد بها جاليات  والهندية واإليرانية ولكن فن

ي والخضار 
عربية ال يوجد اكل حالل ويتم االعتماد عىل االكل النبان 

 والفواكه 

ي جميع تنقالتنا عىل تطبيق  المواصالت داخل المدن: 
    DiD)) اعتمدنا فن

نت:  ي  أكب    االنت 
نت بسبب حجب المواقع  أزعجنا شر   هو االنب 

 واالسعار كانت متوسطة  اقودا  بوكنج، حجز الفنادق: 

 فنادق الرحلة 

   بكي   

Holiday Inn Express Beijing Dongzhimen 

انزيت فندق قريب من المطار   ومناسب للب 

https://sosotrips.com/wp-content/uploads/2019/11/معلومات-هامة-قبل-السفر-الى-الصين.pdf
https://www.booking.com/hotel/cn/holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dest_id=-1898541&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1583648345&srpvid=a08c2c6b86c4004d&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/cn/holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dest_id=-1898541&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1583648345&srpvid=a08c2c6b86c4004d&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/cn/holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dest_id=-1898541&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1583648345&srpvid=a08c2c6b86c4004d&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/cn/holiday-inn-express-beijing-dongzhimen.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dest_id=-1898541&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1583648345&srpvid=a08c2c6b86c4004d&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1


 

 

 

Guangyao Service Apartment Beijing Ritan 

يت   ن شارع التسوق وانجفوجينج سب  ي الوسط بي 
شقق فندقية تقع فن

 Sanlitunومنطقة 

https://www.booking.com/hotel/cn/bei-jing-guang-yao-jiu-dian.ar.html?aid=1757991;sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a;dest_id=-1898541;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;hpos=2;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1583648345;srpvid=a08c2c6b86c4004d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


 

 

ي   Zhangjiajie تشانغجياجيه  زانغجاج 

Xin Jian Guest House Tian Men Shan 

https://www.booking.com/hotel/cn/xin-jian-ke-zhan-tian-men-shan-dian-zhangjiajie.ar.html?aid=1757991;sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a;all_sr_blocks=336385901_162650279_2_0_0;checkin=2020-03-09;checkout=2020-03-10;dest_id=-1903000;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=336385901_162650279_2_0_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=336385901_162650279_2_0_0__10693;srepoch=1583648697;srpvid=9b2d2d1c0404003d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


 

 

Purespace 

 

 شنغهاي

Courtyard by Marriott Shanghai International Tourism 

and Resorts Zone 

https://www.booking.com/hotel/cn/pu-she-purespace-zhangjiajie.ar.html?aid=1757991;sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a;all_sr_blocks=280644003_115983267_0_41_0;checkin=2020-03-09;checkout=2020-03-10;dest_id=-1903000;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=280644003_115983267_0_41_0;hpos=2;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=280644003_115983267_0_41_0__63579;srepoch=1583648697;srpvid=9b2d2d1c0404003d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cn/shang-hai-guo-ji-lu-you-du-jia-qu-mo-yi-jiu-dian.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&all_sr_blocks=187134307_92136727_2_2_0&checkin=2020-03-09&checkout=2020-03-10&dest_id=-1924465&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=187134307_92136727_2_2_0&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=187134307_92136727_2_2_0__47241&srepoch=1583649228&srpvid=5cb72e25c5ed0059&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/cn/shang-hai-guo-ji-lu-you-du-jia-qu-mo-yi-jiu-dian.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&all_sr_blocks=187134307_92136727_2_2_0&checkin=2020-03-09&checkout=2020-03-10&dest_id=-1924465&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=187134307_92136727_2_2_0&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=187134307_92136727_2_2_0__47241&srepoch=1583649228&srpvid=5cb72e25c5ed0059&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1


 

 

 

Les Suites Orient, Bund Shanghai 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/cn/les-suites-orient.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&all_sr_blocks=23975906_89151573_0_1_0&checkin=2020-03-09&checkout=2020-03-10&dest_id=-1924465&dest_type=city&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=23975906_89151573_0_1_0&hpos=1&lang=en-us&nflt=di%3D1066%3B&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=23975906_89151573_0_1_0__108176&srepoch=1583649294&srpvid=bbfa2e46df5500cd&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1


 

 ست  الرحلة 

ي  ةمغادر  ي دن 
ن فن  المدينة المنورة وترانزيت لمدة ساعتي 

 

 

ن    تعبئة كرت الدخول و الوصول اىل بكي 

 

 

 



 

 

 المطار  مرافق  القطار الذي يربط  

 

الموجودة   اآلالتمن  ورقة للمسافرين األجانب ذ يجب االنتباه اىل اخكما 

ي المطار ويتم 
ي المطار  قبل عىل أهمية اخذها من  التنبيهفن

ن فن الموظفي 

بعد خروجنا استلمنا الحقائب  الجوازات،بعد ذلك يتم ختم للسياح 

ي 
كات الموجودة فن نت من الشر ائح انب   المطار،واخذنا شر

من اإلجراءات الساعة  يوان، وانتهينا من دوالر اىل ورصفنا مبلغ من المال 

ي فندق  أقمنا و ليال واحدة ال
ي الصباح  القريب من المطار  هوليديفن

وفن

ي توجهنا اىل 
ة اقامتنا  أقمنا الشقق الفندقية الت  بها مدة خمسة أيام هي فب 

ي 
اء فن ن وتم شر ما اليه من اطعمة من كارفور ومتوفر به كل  ما نحتاجبكي 

   تحتاجون اليه. 

  بط فيديو ار 

https://youtu.be/aWGpq9A6UdE


 

 

 

 رابط فيديو

 رابط فيديو

https://youtu.be/tBzqLqpLpLY
https://youtu.be/tBzqLqpLpLY


 

 

  

 

ي تمت زيارتها
   األماكن السياحية الت 

 المحرمةصادف وقت زيارتنا اغالق بعض األماكن السياحية مثل المدينة 

ها لالحتفال باليوم  وساحة تيمان ن ، فقمنا لتجهب  ي
بزيارة األماكن  الوطتن

 DiD))  ريق تطبيقعن طاألماكن تمت زيارتها و   المفتوحة

 بوابة السالم السماوي  

Gate of Heavenly Peace 

ن السماء واألرض"، فهو المكان   االسم األصىلي للمعبد هو "مذبح قرابي 

  ، ن اطوريتي  ة أشة مينج  وأشة تشينگ اإلمب  ي فب 
ن فن الذي كان أباطرة الصي 

ن آللهة السماء واألرض. وقد زار المعبد خالل هذه  يقدمون فيه القرابي 

ي عا 
ن لآللهة. فن اطورا لتقديم القرابي  ون إمب  ة اثنان وعشر ي   1530م الفب 

بتن

ي الضاحية الشمالية 
ن آللهة األرض فن ن األرض" لتقديم القرابي  "مذبح قرابي 

ن السماء واألرض"، إىل "مذبح  ن ، ولذا تحول اسم "مذبح قرابي  ببكي 

ن آللهة السماء والدعاء من أجل الحصاد  ن السماء" لتقديم القرابي  قرابي 

ماء". تبلغ  الوافر فقط، ومن هنا أخذ اسمه المعروف به، "معبد الس



 

 مرب  ع ، وهذا ما يجعله أكب  مجموعة  2ر7مساحته حواىلي 
مليون مب 

. مساحته تعادل أربعة  ن ي الصي 
ن قائمة حاليا فن بنايات قديمة لتقديم القرابي 

ن قديما  اطور الصي  . كان إمب  ن اطوري ببكي  أضعاف مساحة القرص اإلمب 

ة مقر إقامة يعتب  نفسه "ابن السماء"، وكان من الطبيعي أن تكون مساح

اطوري، أصغر من مساحة من مكان  ابن السماء، الذي هو القرص اإلمب 

ن آلهة األرض  ن إضافة إىل مذبح قرابي  ي بكي 
السماء )معبد السماء(. يوجد فن

ن آلهة   ق، ومذبح لقرابي  ي الشر
ن آلهة الشمس فن ومعبد السماء مذبح لقرابي 

ها فخام ي الغرب، ولكن يبق  معبد السماء أكب 
 ة وجالال. القمر فن

ن سيارة انصح بزيارته  ي وقت مناسب وتجنب حرارة الشمس وتأمي 
فن

ديدي اال بصعوبة بعد ان ألننا عند عودتنا لم نجد سيارة تاكسي او للعودة 

ي انتظار سيارة تعيدنا اىل الفندق 
ن فن  وقفنا قرابة الساعتي 

 

  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 ديويفلرابط ا

   Great Wall of Badali العظيم الصي   سور 

، هو سور يمتد عىل الحدود الشمالية والشمالية الغربية  ن وطول  للصي 

ن العظيم هو  ن العظيم  19618مليون و 21سور الصي  ، وسور الصي 
مب 

اث العالمي  واختب  واحدا من عجائب الدنيا السبع هو أحد أهم مواقع الب 

ي استطالع للرأي الدوىلي عام 
ي العالم فن

. أصبح سور 2007الجديدة فن

ي البد من رؤيتها بالنسبة للزوار 
ن العظيم من أهم األشياء الت  الصي 

. حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام.  ن  والسائحي 

وعا دفاع ن العظيم مشر ي ويعتب  سور الصي 
يا عسكريا قديما بارزا ونادرا فن

ي. إنه رمز لألمة الصينية، ولم يظهر ذكاء أسالف  التاري    خ المعماري البشر

ي  
ن فحسب، بل يجسد جهدا بذلوا فيه العرق والدماء. ويشتهر فن الصينيي 

العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته. بدأ بناء سور  

ن العظيم خالل عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة قبل  الصي 

 عام.  2000أكب  من 

https://youtu.be/dDdI2jG1enk


 

ة صباحا الن عوج السابز سيارة قبل الذهاب اىل زيارته والخر حجيفضل 

،مسافة الطريق  ن ا تقبل  وال كذلك يتم الدفع عن طريق الكاش   ساعتي  ن  الفب 



 



 



 

 
ةىة



 

  

  رابط فيديو 

 

https://youtu.be/8DeKA6_l-NQ


 

ي القديم  
 القرص الصيف 

Old Summer Palac   

ات الشاسعة والحدائق والقصور  ن مجموعة من الُبَحب  وهو قرص واقع بي 

، هذا منذ بنائِه وهو موجود عىل تلة وعىل   ن ن عاصمة الصي  ي مدينة بكي 
فن

غطي حواىلي 
ُ
ة كونمنغ وهي ت ع، هذه التلة ترتفع   3بحب   60كيلو مب  ُمَرب  َ

ذِه  
َ
ي ه

، فن ي
ة وفوقها مجموعة من المبانن  عن مستوى سطح البحب 

مب 

ي توجد غرف رائعة 
وخلف التل يقابلها منظر طبيعي  وشادقاتالمبانن

ي سنة 
ي اليونسكو كواحد من  1998جميل. فن

تم تسجيل هذا الموقع فن

ن بواسطة   َّ أيام حكم أشة جي  ي
، هذا القرص ُبتن اث العالمي مواقع الب 

ي 
اطور هايلنج الجيتن  جميل وممتع ويستحق الزيارةاإلمب 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 ديورابط في

 

https://youtu.be/B1BeIZIw02I
https://youtu.be/B1BeIZIw02I
https://youtu.be/B1BeIZIw02I


 

 رابط فيديو

 األسواق 

 : شارع وانغفوجينغ 

ي  وهو شارع تجاري شهب  ومقصد سياجي عمره أكب  من قرن،
 وسط يقع فن

ن  اىل كونه   باإلضافةيعتب  من اهم شوارع المدينة وقلبها النابض و بكي 

ن او من مختلف  مكان لجذب عدد كبب  من الزوار سواء من داخل الصي 

ي 
. وهو انحاء العالم لكونه من اهم مناطق السياحة فن ن مخصص  بكي 

للمشاة فقط وال تستطيع اي سيارة الدخول اليه باإلضافة اىل انه يضم  

ن   اشهر ثالث اسواق  ي العاصمة الصينية بكي 
الماركات شارع كبب  وبه فن

 التذكارات. العالمية ومحالت 

 

https://youtu.be/PNQ_a-PSTCI


 



 



 

 

 

 

Solana Lifestyle Shopping Park  

،   Chaoyang Parkداخل  Solana Lifestyle Shopping Parkيقع 

المقاهي والمرافق  و ويضم مجموعة رائعة من المتاجر والمطاعم

يطانية ، المكان المثاىلي لتخزين   الرياضية. تشمل المالعب مذركب  الب 

جميع األشياء المتعلقة باألطفال والحمل واألمهات. تشمل المعالم 

، و  Banana Leaf Thai Restaurantالبارزة األخرى مطعم 

Romana Ice Cream  و ،Cold Stone Creamery   ، ودار السينما ،

. وحل ها الكثب  لج عىل الجليد وغب  ن
 بة للب 

 رابط المول

https://www.thebeijinger.com/directory/solana


 



 



 



 



 



 

 

 

The Malls at Oriental Plaza The Place 

ي المطعم الهندي
 
مطعم الجانج   سبب زيارته لتناول طعام الغداء ف

 الهندي 



 

 

 

 



 

   المطاعم

ي منطقة يجم
ي تبعد   Sanlitunعها فن

عن مقر   قائق بالسيارةد 10والت 

 أفضلها لكن وجميع المطاعم كانت ممتازة واسعارها مناسبة و  اقامتنا،

   ليلة وليلة الف 

ي  Alameenمطعم األمي     ()عرب 

 



 

 

 

 

 One Thousand And One Nightsليلة وليلة  ألفمطعم 

Restaurant  ي  ()عرب 



 

 

Persepolis Restaurant ( ي
 (مطعم إيراب 

 



 

 ذ

 Ganges Indian Restaurant(مطعم هندي) 

  



 

  

  رابط المطعم

 لمشاهدة بقية األماكن السياحية 

ن السياجي   دليل بكي 

 

http://www.ganges-restaurant.com/en/
https://sosotrips.com/wp-content/uploads/2019/11/بكين-السياحي.pdf


 

ن توجهنا اىل المطار اىل مدينة تشانغجياجيه   ي بكي 
بعد انتهاء مدة اقامتنا فن

Zhangjiajie 

 رابط فيديو

 

https://youtu.be/PNQ_a-PSTCI


 



 



 



 



 



 

  

 



 

 

 Zhangjiajieتشانغجياجيه 

ي اىل هذه المنطقة وج 
ي ار عمما جذبتن

ي بها لتن
غب بزيارتها هي األنشطة الت 

تجد المكاتب اليها  وعند الوصول وهي منطقة سياحية ، وجمال طبيعتها 

نامج  ي تخطيط الب 
وزيارة جميع أماكن السياحية والفنادق تساعدك فن

 الجذب السياجي 

ن توجهنا   ي بكي 
ة اقامتنا فن وهي مدينة   Zhangjiajieاىل بعد انتهاء فب 

ة اشبه بالقرية ولكنها تزخر بالعديد من األنشطة واألماكن  صغب 

ة ليال عىل الخطوط الصينية  السياحية، ي وصلنا العاشر
ن
  استقبالنا وكان ف

ي فندق ولكن اتضح انه بيت مقر اقامصاحب السكن كنت اعتقد ان 
تنا فن

ته   ي اخب  ي وسط جي شعت 
ي منتىه اللطف وكان السكن فن

عائلة تديره كانوا فن

  أسباب:  لعدة 

 لقربه من المطار  / 1

 جبل لموقعه بقرب التلفريك الذي ينقلك اىل / 2

 عن المدينة وعن المطار لبعد السكن االخر / 3

 وارتفاع سعره



 

ي 
ي لم اجعلها أطول  مدة اقامتنا فن

هذه المدينة ثالثة أيام وقد ندمت انتن

ي 
 ع بها وزيارة جميع األماكن الموجودة بها  كن من االستمتا ملم ات   ألنتن

ي اليوم األول 
 تشانغجياجيه  فن

 Tianmen Mountainزيارة منطقة 

 مالحظات مفيدة:  

ن تفتح / 1 ي الصي 
 اغلب األماكن السياحية فن

ً
 لذا يجب  السابعة صباحا

ول الذهاب المبكر  ن ي المبكر  والبن
   الزحام،لتالفن

ول  يكون اما بالباص او التلفريك عند الصعود الجبل / 2 ن    كذلك،والبن

السفر، ألنه تم سؤالنا عنه عند الدخول كما يجب ان يكون معكم جواز / 3

 لمنطقة الصعود 

 للتذاكرفع كاش الد/ 4 

 مطاعم حالل ال يوجد  ألنهوجبات خفيفة انصح بأخذ  / 5

ي  6
ة وتحتاج اىل مسر  كثب   / لبس احذية رياضية ألن المنطقة كبب 

 / اصطحاب مظلة وجاكيت 7

 لمشاهدتها المنطقة رائعة جدا وممتعة وتأخذ يوم كامل 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

  

 

  رابط فيديو 

ي   Purespaceالرائع بعد االنتهاء من هذه المنطقة توجهنا اىل فندقنا 
فن

 Zhangjiajie National Forest Parkمنطقة 

كان   والمسبح،عىل الجبال  أفضلجز االجنحة ألن اطاللتها انصح بح 

ن وضحوا لنا انه يوجد هناك عشاء حجزنا إفطار فقط  ولكن الموظفي 

ي لهذه المنطقة 
ويمكنهم عمله لنا وكانت فرصة لتجربة االكل الصيتن

. والبيض والخضار  عىل السمك ما يناسبنا وكان لذيذ ويحتوي حسب 

   الفندق. كانبالنسبة لألنشطة تم حجزها لنا من قبل و 
ً
ن جدا الموظفي 

ن وقد  ي  متعاوني 
قاموا بخدمتنا بشكل ممتاز وفوق الرائع وساعدونا فن

 وحجز األماكن السياحيةالتخطيط للرحلة 

https://youtu.be/AqBNsPAebq0


 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 رابط فيديو

ي 
 اليوم الثاب 

 Zhangjiajie National Forest Park THE AVATARزيارة 

MOUNTAINS 

https://youtu.be/TWivdbaotpE


 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 رابط فيديو

ي المشح وانصح 
ي المساء كان الفندق قد حجز لنا حفلة فن

بعد عودتنا فن

ن ة بيوم وقبل موعد الحفل ،VIPذاكر بحجز ت   اويومي 

ي جميل ي
وقصص توي عىل لوحات فنية ح وهو عبارة عن عرض استعراضن

اث وهو  ن مناسب من الب   للعائلة ومدته اعتقد ساعتي 

 رابط فيديو

https://youtu.be/AqBNsPAebq0
https://youtu.be/kK3IFV894k0


 



 



 



 



 



 

 

 

   الثالث:  اليوم 

ي وسط البلدة بعد ذلك غادرنا اىل شنغهاي
ي التسوق فن

 قضيناه فن



 



 



 



 



 

 

 رابط فيديو

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_YIUtpqVDc&t=1s


 

 

 

 

 

ت اإلقامة بقرب  ة مساء واخب  ي الند وصلنا اىل شنغهاي العاشر
ي  ديزنن

فن

ي الصباح وقضاء اليوم فندق ماريوت 
كما توجد باصات نقل   بها، لزيارتها فن

 فندق ترددي من الفندق اىل األلعاب وال

 وال يوجد بقربه أي محالت يبه بعده عن المدينة عالفندق ممتاز ولكن ي 

ي الند 
ي ديزنن

 قضينا هذا اليوم فن



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 رابط فيديو

  رابط فيديو 

https://www.youtube.com/watch?v=06rfQZ3HbcQ
https://www.youtube.com/watch?v=q4f1CTjqnTw


 

ي انصح 
ي منطقة بوند الرائعة والت 

ي اليوم التاىلي غادرنا اىل وسط المدينة فن
فن

ي  
 باإلقامة بها وخاصة فن

Les Suites Orient, Bund Shanghai 

لسياحية  ، قربه من األنشطة واألماكن احيث االطاللة الجميلة عىل النهر 

 العشاء لذيذ وخاصة السلمون  للعملة،تنوع اإلفطار كما يوجد رصف 

ن وكذلك هطول االمطار صادف اقامتنا خالل  ي للصي 
وكنا  اليوم الوطتن

الوصول اىل مقر اقامتنا بسبب اغالق بعض الشوارع  بصعوبة نستطيع

ا بسببوالزحام و  ذلك ولكن كانت أيام جميلة   لم نستطع التجول كثب 

ي التسوق  وممتعة وقضيت
ة فن ن األخب  ن   اليومي  ، وزيارة منطقة المسلمي 

   وأداء صالة الجمعه

  دليل شنعهاي السياجي ويمكنكم الرجوع اىل  

https://sosotrips.com/wp-content/uploads/2019/11/شنغهاي-السياحي.pdf


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

ي تمت زيارتها
 األسواق الت 

 Nanjing Road 

A.P. Plaza Yinyang Market 

 المطاعم 

كي 
 المطعم الب 



 



 



 

 

 

 رابط فيديو

 رابط فيديو

 رابط فيديو

 رابط فيديو

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KS-4wuPFEiE
https://www.youtube.com/watch?v=eg5ogWIg4Rk
https://www.youtube.com/watch?v=KK4CFQTLn-M
https://www.youtube.com/watch?v=7XJXXE_RO84


 

 

 

 


