
(3)ادلة اليابان السياحية
وماجاورهادليل اوساكا 

https://sosotrips.com/



Osaka
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OSAKA (大阪)

  اليابان، وعاصمة محافظة أوساكاه  
 
جنوب جزيرة أوساكا،تقعمدينة ف

.  اعىل خليج أوساكيودوغاوا عىل خليج أوساكا وفيها مصب نهر هونشو،تطل
تكَون المدينة مع ضواحيها . نسمة2,636,257يبلغ عدد سكانها حوال  

  اليابان، كيهانشي   منطقة  
 
ي ف   أكبر تجمع حض 

 
  تعتبر ثان

الت 
. من حيث المساحة وتعداد السكان

  أوساكا احرص أن يكون سكنك قريب من أي محطة عىل خط 
 
 Osakaف

أوميداأو منطقة نامبا منطقة  Loop

https://sosotrips.com/
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اوساكاافضل الفنادق ف

https://sosotrips.com/

https://sosotrips.com/2020/06/10/افضل-الفنادق-في-اوساكا/


  أوساكا
 
أفضل مناطق الجذب ف

Universal Studios

استوديوهات يونيفرسال
  أ
 
ه شهب  عىل الواجهة البحرية ف  

.وساكامنب 

Osaka Aquarium

اكواريوم اوساكا
واحدة من أحواض السمك األكبر إثارة 

  اليابان
 
.لإلعجاب ف

Minami (Namba)

(نامبا)مينام  
وسط مدينة أوساكا الجنوبية

Osaka Castle

قلعة أوساكا
ة .إعادة بناء القلعة الكبب 

Museum of History

متحف التاري    خ
.متحف جيد عن تاري    خ المدينة

https://sosotrips.com/



  أوساكا
 
أفضل مناطق الجذب ف

National Art Museum

  
متحف الفن الوطت 

Minoo Park

مينو بارك
ه غابات مع شالل خارج أوساك .امتب  

Bunraku Theater

بونراكومرسح 
.مكان لمرسحيات الدم اليابانية

Kita (Umeda)

(أوميدا)كيتا 
.شمال وسط مدينة أوساكا

Umeda Sky Building

سكايأوميدا مبت  
.ناطحة سحاب مع سطح المراقبة

https://sosotrips.com/



  أوساكا
 
أفضل مناطق الجذب ف

Kuromon Market

كورومونسوق  
رية شارع سوق شهب  للمأكوالت البح

، والمزيد

Tenma
تينما

ي    ح وساحة منطقة تشتهر بالض 
.التسوق

Bay Area

منطقة الخليج
مناطق جديدة بنيت عىل جزر من 

صنع اإلنسان

Science Museum

متحف العلوم
متحف تفاعىل  حول العلوم

Tennoji

ات المنطقة المحيطة بأحد أكبر محط
.أوساكا ازدحاما

https://sosotrips.com/



  أوساكا
 
أفضل مناطق الجذب ف

Osaka Bay Cruise Santa Maria

تجول سانتا ماريا ه  سفينة سياحية ت
خدمة العشاء . حول خليج أوساكا

  الليل
 
.البحرية متاحة أيضا ف

Abeno Harukas

هاروكاسأبينو 
  اليابان مع

 
أطول ناطحة سحاب ف

منصة مراقب

Osaka Expo 70 Park

بارك70أوساكا إكسبو 
  
 
حديقة عامة ضخمة تذكارية ف
.70الموقع السابق لمعرض إكسبو 

جراند فرونت أوساكا
مجمع تسوق شمال محطة أوساكا

Shitennoji Temple

معبد شيتينوجر  

https://sosotrips.com/



  أوساكا
 
اشهر المطاعم الحالل ف

https://sosotrips.com/



  أوساكا
 
مطاعم حالل ف

Ali’s Kitchen Osaka HalalRestaurant
ق أوسطية خاص باألكالت الحالل الرسر

  
 
وهو تبع المطبخ الباكستان

  
 
ون الموقع اإللكب 

Hafez
  
 
يتبع المطبخ اإليران

  
 
ون الموقع اإللكب 

Bab-ul Hayat
كية قية الب  األكالت الرسر

  
 
ون الموقع اإللكب 

Indian Restaurant Kobe Aarti
, Abeno Luscious

مطعم هندي

  
 
ون الموقع اإللكب 

Le Marrakech

مطعم مغرنر  

  
 
ون الموقع اإللكب 

https://sosotrips.com/

http://www.aliskitchen.jp/index.html
http://www.hafez.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Turkish-Restaurant/Bab-ul-Hayat-120553681459784/
http://www.aarti-kobe.com/
http://lemarrakech.dunetrading.biz/


  اوساكا
 
اشهر مناطق التسوق ف
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  اوساكا
 
اشهر مناطق التسوق ف

Shinsaibashi-Suji Street
  
ارة سوجر  هو عب-شارع شينسيباشر

د عن ساحة تسوق ضخمة مغطاة تمت
.مب  600ألكبر من 

Tennoji
ة مزي    ج خاص من المتاجر المتخصص
ا القديمة ومراكز التسوق المبنية ح

ً
ديث

  
ء من التحف الت   

ال ، ستجد كل شر
تقدر بثمن إل األزياء المعارصة 

Den Den Town
ء   

تحمل دن دين تاون كل شر
  
 
ون 150مع وجود أكبر من . إلكب 

وتر متجًرا توفر أحدث أجهزة الكمبي
ووحدات تحكم ألعاب الفيديو 
ات الرقمية ومعدات  ايفهايوالكامب 

ونية واألدوات اإللكب 

America Mura
المعروفة ، America Townتعد 

نقطة ، Ame-Muraبالعامية باسم 
ن ساخنة للشباب اليابانيي   الذي

يتسوقون للحصول عىل أفضل 
.يةالعالمات التجارية واألنماط العالم

HEP FIVE
ه  HEP FIVEيرمز  هانكيو إل منب  

فيه  ، وهو مجمع ترفيه   ضخم الب 
ام يجمع بي   التسوق وتناول الطع

ة ودور السينما وأروقة ترفيه وعجل
ة عىل السطح يس الشهب  .  فب 
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  أوساكا
 
أفضل مناطق الجذب ف

Namba NanNan Town
ز تاون ، أول مركناناننامباتم بناء 

  اليابان ، 
 
تسوق تحت األرض ف

ماء الحضية ومتاجر األسالبوتيكات
التجارية

Crysta Nagahori
ناجاهوريكريستا

ل عبارة عن ساحة تسوق ضخمة تعم
األرضتحت 

Tempozan Marketplace
سوق تيمبوزان  يقع سوق 

Tempozan ، غرب المدينة  
 
ف

ويحده ميناء أوساكا ويونيفرسال
100يضم حوال  . اليابانستوديوز 

ع مطعم وماله  ليلية ومتاجر لبي
ها من المالبس والهدايا التذكارية وغب  
  تستهدف السياح

.األشياء الت 

Umeda Shopping Arcade
أوميدامركز تسوق 

إل حالت األزياء ومحالت بيع الكتب
ى ومحالت الهدايا  المتاجر الكبر

ة .الصغب 

Rinku Premium Outlets
ركز تصميم مبريميومرينكومنافذ 

  الهواء الطلق مثل ب
 
لدة التسوق ف

ة ، حيث تمأل العالمات  صغب 
ة  ر ومتاجالتجارية العالمية الشهب 

البوتيك والكثب  من المطاعم 
والمقاه  

https://sosotrips.com/



Nara
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.

奈良 نارا
عاصمة محافظة نارا ويبلغ عدد سكانها حوال  ". هونشو"تقع عىل جزيرة 

ومن أهم المعالم فيها . أول عاصمة دائمة لل يابان" نارا"كانت . نسمة366,397
  
 
  العالم-تودان

 
، وهو أكبر وأقدم األبنية الخشبية المحفوظة ف .جر 

  تجوب الشوارع المزدحمة وتر 
  وسط اليابان موطنا للغزالن الت 

 
فه تعد مدينة نارا ف

  . عن المارة والسياح
 
وه  اليوم ثروة وطنية ومن أبرز عوامل الجذب السياج  ف

  المحيط يوكو إيشت   سجلت المصورة . المدينة
 
حياة تلك الكائنات الجذابة ف

ي الحض 
نظًرا لماضيها كأول عاصمة دائمة . تقع نارا أقل من ساعة واحدة من كيوتو و أوساكا 

  ذلك بعض أقدم وأكبر المعاب
 
  ، ال تزال المدينة مليئة بالكنوز التاريخية ، بما ف

 
د ف

اليابان

https://sosotrips.com/



.

  الفنادقافضل
 
ناراف

https://sosotrips.com/

https://sosotrips.com/2020/06/11/افضل-فنادق-نارا/


  نارا
 
أفضل مناطق الجذب ف

Nara Park

نارا بارك
ه وسط المدينة به غزال ب

.ريمتب  ّ

Nara National Museum

  أحد المتاح
ف يعد متحف نارا الوطت 

  الياب
 
.انالفنية الوطنية البارزة ف

Kofukuji Temple

  م-كوفوكو
 
دينة جر  هو معبد بوذي ف

يشكل . نارا، محافظة نارا اليابان
  مد

 
ينة المعبد أحد المعالم األثرية ف

نارا القديمة 

Yoshikien Garden

يوشيكيانحديقة 
تتكون من ثالث حدائق يابانية 

ة .متمب  

Naramachi

  
ناراماتشر

.ج  تجاري سابق به منازل قديمة

https://sosotrips.com/



أماكن ممكن زيارتها من نارا
Yoshino

يوشينو
  الياب

 
.انأشهر بقعة أزهار الكرز ف

Iga Ueno

ة  النينجبمدينة القلعة السابقة الشهب 

Asuka and Sakurai

وساكورايأسوكا 
.مهد الحضارة اليابانية

https://sosotrips.com/



Kyoto
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كيوتو
  اليابان

 
ية، تقع جنو" محافظة كيوتو"عاصمة . كيوتو ه  مدينة ف نر  الحض 

  اليابان". أوساكا"وعىل مقربة من " هونشو"جزيرة 
 
، تعتبر من أعرق المدن ف

اطوري ألكبر من ألف عام بلغ عدد سكانها حوال  . احتضنت البالط اإلمبر
  . نسمة1,466,163

 
تعتبر مدينة كيوتو ه  المدينة السياحية األول ف
  القديم والتقال

 
اث المعماري اليابان يد اليابان، نظرا الحتفاظ سكانها بالب 

اث  اثية القديمة، مما جعلها مقصدا هاما لكل المهتمي   بالتاري    خ والب  الب 
 ،  
 
اليابان

https://sosotrips.com/



.

  الفنادقافضل
 
كيوتوف

https://sosotrips.com/

https://sosotrips.com/2020/06/11/افضل-الفنادق-في-كيوتو/


  كيوتو الوسىط
 
أفضل مناطق الجذب ف

Kyoto Tower

.معلم كيوتو الحديث

Sento Palace

آالف يشتهر بتايشا فوشيم  اناري 
  تمتد عىلالزنجفر بوابات 

 شبكة ، الت 
. يةمن المسارات خلف مبانيها الرئيس

Imperial Palace

  
 
ف اطوري الرسر حدائق القض االمبر

Nijo Castle

ض تتكون القلعة من ق. نيجوقلعة 
،هونمارو ، وأنقاض قض نينومارو 

.والعديد من الحدائق

Nishiki Market

نيشيك  سوق 
شارع سوق المواد الغذائية الطازجة

  وسط كيوتو
 
.ف

https://sosotrips.com/



  كيوتو الوسىط
 
أفضل مناطق الجذب ف

Kyoto Railway Museum

متحف كيوتو للسكك الحديدية
  متحف كبب  وممتاز عن القطارات
 
ف

.اليابان

Sento Palace

متحف كيوتو مانغا
.افتتح مؤخرا متحف حول مانغا

Kyoto Aquarium

كيوتو لألحياء المائية
حوض أسماك حديث غرب محطة 

https://sosotrips.com/



   
 
والشماليةكيوتوالجنوبيةأفضل مناطق الجذب ف

Marvel at Kinkaku-ji

دايوجر  معبد 
ق كيوتو .معبد شهب  جنوب شر

Fushimi Inari Shrine

آالف يشتهر بتايشا فوشيم  اناري 
  تمتد عىلالزنجفر بوابات 

 شبكة ، الت 
. يةمن المسارات خلف مبانيها الرئيس

Kinkakuji

كينكاكوجر  
.بناء المعبد مغىط بالذهب

Kurama
الكرامة

.ساخنةبلدة ريفية بها معبد وينابيع

Admire Kiyomizu-dera
و معبد   بعد 794انشر  عام كيومب  

تو الميالد، وكانت قصور ومعابد كيو 
 ألباطرة وقادة اليابان ألكبر 

ً
 من مقرا

. عام1000

https://sosotrips.com/



قية    كيوتو الرسر
 
والغربيةأفضل مناطق الجذب ف

Kyoto National Museum

  
متحف كيوتو الوطت 

معارض قدمت بشكل جيد عن 
.التاري    خ والفن

streets of Gion

جيون
  كيوتوغيشا أشهر منطقة 

 
.ف

Sagano Bamboo Forest

  
 
ران ف شيياماأراغابة طبيعية من الخب  

Arashiyama Monkey Park 
Iwatayama

، ا أراشييامتقع الحديقة عىل جبل 
كمحطة iعىل الجانب اآلخر من نهر 

من 170يسكنها أكبر من . القطار
.قرود المكاك اليابانية

Hozugawa Cruise

ة ركوب القوارب ذات المناظر الخالب
.أراشيياماأسفل النهر باتجاه 

https://sosotrips.com/



Hiroshima
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وشيما  広島هير
ي منطقة 

 
.وموطن أكير من مليون نسمةتشوجوكو هي المدينة الرئيسية ف

ي 
 
وشيما ف ، 1945أغسطس 6عندما أسقطت القنبلة الذرية األوىل عىل هير

ي جميع أنحاء العالم بهذا التميير  الذي ال يحسد عل
 
.  يهأصبحت المدينة معروفة ف

ء تقريًبا داخل دائرة نصف ي
ية للقنبلة هائلة ومحو كل ش  كانت القوة التدمير

ينقطرها   ة إلعادة بناء المدينةبعد .كيلومير ت أثبت. الحرب ، بذلت جهود كبير
اث . التوقعات أن المدينة ستكون غير صالحة للسكن خطأ اآلثار المدمرة الير

وشيما و  ، مثل قلعة هير ي
وشيما التاريخ  Shukkeienهير ي . حديقة ، تم بناؤها

 
ف

ه كبير وتم تسميته ليعكس تطلعات المدينة ا  
ي ولدت وسط المدينة تم بناء منير

لتر
.حديقة السالم التذكارية : من جديد

https://sosotrips.com/



  الفنادقافضل
 
وشيماف هب 

https://sosotrips.com/
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وشيما   هب 
 
أفضل مناطق الجذب ف

Peace Park

حديقة السالم
.موقع اطالق القنبلة الذرية

Mazda Museum

متحف مازدا
  متحف ومصنع لصناع

 
ة جوالت ف
.السيارات

Shukkeien Garden

حديقة شوكي   
.يةحديقة المناظر الطبيعية اليابان

Hiroshima Downtown

وشيما وسط مدينة هب 
وشيم .احول منطقة وسط مدينة هب 

Hiroshima Castle

وشيما قلعة هب 
.إعادة بناء القلعة السابقة

https://sosotrips.com/



وشيما اماكن يمكن زيارتها من هب 
Miyajima

مياجيما
يحها وبواب ة توري جزيرة تشتهر بض 

ة .الكبب 

Onomichi

  
أونوميتشر

مدينة ساحلية بها العديد من 
.المنحدرات والمعابد

Iwakuni

.الخالبKintai-kyoموقع جرس 

Fukuyama

فوكوياما
و    والية هب 

 
  أكبر مدينة ف

 
.شيماثان

https://sosotrips.com/


