ادلة اليابان السياحية()2
دليل طوكيو السياحي وماجاورها
https://sosotrips.com/

Tokyo
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طوكيو Tokyo
ر
ه
تعد طوكيو  ،العاصمة  ،واحدة من أكث وجهات السفر شعبية يف اليابان .طوكيو ي
الت يمكنك
مركز التجارة المالية والسياسية والدولية يف اليابان هناك
ر
الكثث من األشياء ي
مشاهدتها والقيام بها  ،يمكنك قضاء أسبوع فقط يف استكشاف مراكز مدن شينجوكو
وشيبويا وإكيبوكورو وأوينو

كيف تصل اىل طوكيو
ُ
الثان يدىع هانيدا
يف مدينة طوكيو مطارين ،األول هو مطار ناريتا ،و ي
كل ما يهمك عن مطارات طوكيو و طرق الوصول إىل وسط المدينة

أين تقيم يف طوكيو
ه شيبويا و شينجوكو
افضل منطقه للسكن ي

و منطقة محطة طوكيو خاصه شيبويا منطقه حيويه وقريبه من ر
اكث االماكن السياحيه
والمجمعات
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شينجوكو
شيبويا
المتناثرة
أوياما و أوموتيساندو
شيموكيتازاوا
دايكاناما
كيتشيجوجي
ناكانو
يويوجي
Koenji
أوكوبو
فوتاكو تاماغاوا

أساكوسا
Ryogoku
وحولها Skytree
تويوسو
Kiyosumi Shirakawa
فوكاجاوا
كاساي
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يبوكورو
ياناكا ونيزو
أوينو
سوجامو
نيبوري
أكابان
إيتاباشي
Kita Senju
شباماتا
وحولها Toshimaen

جينزا
أكيهابارا
Marunouchiمحطة طوكيو و
نيهونباشي
تسوكيجي
كاندا وجيمبوتشو
طوكيو دوم و حولها
Kagurazaka
أكاساكا
Shiodome & Shinbashi
Hamamatsucho
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عديبة
شيناجاوا وتينوزو
ناكامجورو
روبونجي
عزبو جوبان
برج طوكيو وما حولها
وادي تودوروكي
ابيسو
هانيدا وحولها
Jiyugaoka

افضل الفنادق في طوكيو

https://sosotrips.com/

خريطة طوكيو السياحية
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غرب طوكيو
Shinjuku Gyoen National Garden
كبثة يف شينجوكو وشيبويا ،
ه حديقة ر
شينجوكو جيوين ي
طوكيو  ،اليابان .كان يف األصل مقر إقامة لعائلة نايتو يف
فثة إيدو .بعد ذلك  ،أصبحت حديقة تحت إدارة وكالة
وه اآلن منثه وط يت يخضع
القرص ر
اإلمثاطوري يف اليابان .ي
للوالية القضائية لوزارة البيئة.
Ghibli Museum
األنم
جيبل هو متحف تجاري يعرض أعمال
متحف
ي
ي
جيبل .يقع المتحف يف
الت ينتجها إستديو
ي
اليابانية ي
غرن طوكيو عاصمة
حديقة
ر
إنوكاشثا يف ضاحية ميتاكا ر ي
اليابان .تم افتتاحه يف عام  .2001يجمع المتحف العديد
الممثات من متحف لألطفال ،ومتحف التكنولوجيا،
من
ر
ومتحف الفنون الجميلة.
Shibuya
ح شيبويا" هو أحد أحياء طوكيو ال .23
شيبويا
وتعت " ي
ي
تعتث من أهم مراكز األعمال يف طوكيو ،كما تتمحور حول
ر
أكث محطات
تعتث واحدة من ر
الت ر
محطة شيبويا ي
القطارات يف طوكيو .كما تعرف المدينة بشهرتها يف مجال
آخر الموضات وخاصة ربي الشباب ،وتكون نشيطة عل
الغالب يف الفثة المسائية.
Takeshita- Street
شارع تاكيشيتا هو شارع تسوق للمشاة تصطف فيه متاجر
والمقاه والمطاعم يف هاراجوكو
األزياء
ي
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جنوب طوكيو
Roppongi
وتضم متاحف فنية عالمية المستوى ومطاعم حائزة
والكثث من وجهات التسوق الفاخرة.
عل نجمة ميشالن
ر
ر
فه واحدة من أكث أحياء الحفالت
من ناحية أخرى  ،ي
ً
وه مليئة بالمطاعم والحانات
صخبا يف طوكيو  ،ي
الت تظل مفتوحة حت وقت متأخر.
والنوادي ي
Todoroki Valley
يقع الوادي عل بعد  20دقيقة فقط بالسيارة من
ً
لمحت
نسبيا مثالية
غث معروفة
وه بقعة ر
شيبويا  ،ي
ري
عث الوادي  ،يحيط به أوراق
الطبيعة .نهر
صغث يعج ر
ر
ع
الت تخفض الحرارة بشكل طبي ي
الشجر الخرصاء ي
TOKYO ONE PIECE TOWER
برج طوكيو هو عبارة عن برج اتصاالت يقع يف حديقة
لألنم
ترفيه
الثج يوجد قسم
ح ميناتو،داخل ر
ي
شيبا ،ي
ي
ون بيس
ً
مرسح مباش.والعديد من األنشطة
وهناك أيضا عرض
ي
Roppongi Hills
المدن يف طوكيو
روبونع هيلز هو أحد مراكز التجمع
ي
ي
تعتث من التجمعات
الت
السحاب
ناطحات
أكث
ر
وأحد ر
ي
ح ميناتو،
المتكاملة يف اليابان يقع يف
روبونع ،يف ي
ي
بت المبت من قبل شكة مينورو موري كتجمع
طوكيو .ي
ضخم للمكاتب ودور السكن والمطاعم ومحال التسوق
ودور عرض السينما والفنادق والمتاحف
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شق طوكيو
sensoji asakusa kannon temple
شعت
معبد وسوق ر ي

Tokyo Skytree
تعت حرفيا "شجرة سماء
طوكيو سكاي تري
والت ي
ي
طوكيو" هو برج اتصاالت يضم مطاعم وبرج إطاللة يقع
الثج أعل برج
يعتث هذا ر
يف سوميدا ،طوكيو ،اليابان .ر
مبت يف اليابان

tokyo solamachi
هو مجمع التسوق يف طوكيو سكاي تاون ويشمل عل
مجموعة واسعة من المحالت التجارية والمطاعم ومن
ضمنها مطعم هندي AMARA
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شمال طوكيو
Imperial Palace East Gardens
ه حديقة فسيحة
حدائق القرص ر
اإلمثاطوري الرس يف ي
وه الجزء الوحيد
مثامية األطراف يف وسط طوكيو  ،ي
من منطقة القرص الداخلية المفتوحة للجمهور.

Sunshine City
سيت بمفهوم "مدينة داخل
صنعت صن شاين
ي
ً
الت
مدينة" .أي مبت يحتوي عل جميع المرافق تقريبا ي
التفكث فيها تحت سقف واحد .تم افتتاحه يف
يمكنك
ر
عام  1978وال يحتوي فقط عل خيارات الطعام
ً
والتسوق  ،ولكن أيضا متثهات ترفيهية داخلية ،
مان وقبة سماوية وسطح مراقبة.
باإلضافة إىل حوض ي
Ueno Zoological Gardens
اإلضافة إىل كونها أقدم حديقة حيوان يف اليابان  ،فقد
حققت حدائق حيوان أوينو (أو ببساطة حديقة
حيوان أوينو) مكانة أسطورية يف اليابان بسبب
حيوانات الباندا العمالقة ونجاحها يف تكاثرها .إىل
جانب الباندا العمالقة  ،ستتاح لك الفرصة لرؤية
مجموعة واسعة من األنواع الحيوانية ،
Tokyo National Museum
أكث وأقدم المتاحف
متحف طوكيو
يعتث ر
الوطت ر
ي
أكث تشكيلة
اليابانية عل اإلطالق ،وهو يضم جميع ر
من الفنون اليابانية يف العالم.
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وسط طوكيو
ُAkihabara
ّ
تعد أكيهابارا منطقة تسوق مزدحمة وتشتهر بمتاجر
صغثة إىل
لبيع اإللكثونيات بالتجزئة تتنوع من أكشاك
ر
ّ
يودوباش مالتيميديا أكيبا.
مثل
األقسام
دة
متعد
متاجر
ي
ّ
ّ
م
تتضمن األماكن المخصصة لقصص المانغا واألن ي
أنيم طوكيو للمعارض والهدايا
وألعاب الفيديو مركز
ي
التذكارية ومبت راديو كيكان الذي يتألف من  10طوابق
ّ
مخصصة لمتاجر األلعاب وبطاقات التداول والمقتنيات.
ُGinza
ّ
تعد غيثا واحدة من أهم مناطق التسوق يف المدينة
وتضم محالت راقية وبارات فاخرة تقدم مرسوبات
والسوش .ويبيع متجر واكو هونكان المتعدد
الكوكتيل
ي
الماض
األقسام الذي يعود إىل ثالثينيات القرن
ي
المجوهرات الفاخرة ،بينما يختص مركز غيثا باليس
العرصي يف بيع اإللكثونيات المتطورة.
Tsukiji Fish Market
ر
تسوكيج) هو األكث شهرة من نوعه يف
سوق السمك
ر ي
شء من
العالم .بفضل سوق الخضار ر
الكبث وكل ي
الخث المعروض للبيع ف
المنتجات المجففة إىل ر
ي ً
الشوارع المحيطة  ،اكتسبت المنطقة نفسها حقا لقب
الداخل منذ ذلك
"مطبخ طوكيو" .وقد انتقل القسم
ي
الخارح ال
الحي إىل تويوسو المجاورة  ،لكن السوق
ر
ر ي
يزال يف حالة تشغيل كامل .تقع عل خليج طوكيو
المش فيها من جيثا ،
ويمكن
ي
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وسط طوكيو
Koishikawa Korakuen Garden
ه حديقة من القرن السابع عرس يف ،Koishikawa
ي
بونكيو  ،طوكيو .بدأت الحديقة من قبل ميتو يوريفوسا
ميتسوكون .تم
يف عام  ، 1629واستكملها ابنه ميتو
ي
إنشاؤه بمشورة من الباحث
الصيت تشو تشيو ،
ي
واليابان.
الصيت
ويتضمن عنارص من الذوق
ي
ي

Tokyo Dome City
ترفيه يف وسط طوكيو يتألف من ملعب
هو مجمع
ي
ماله وسبا LaQua
البيسبول Tokyo Domeومدينة
ي
ومجموعة متنوعة من المحالت التجارية والمطاعم
وفندق
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الواجهة البحرية
Odaiba
عاىل التقنية عل جزيرة
ه مركز ترفيه ي
أودايبا ي
كبثة يف خليج طوكيو ،ويمكن الوصول إليه
اصطناعية ر
يوريكاموم الحديث.
من خالل جرس قوس قزح أو قطار
ي
ويقصد ّ
الزوار الشاط يف سيسايد بارك ويستمتعون
فوح من دوالب دايكانرانشا الهوا ين
بإطالالت جبل ر ي
مثايكان للعلوم.
ويتفاعلون مع الروبوتات يف متحف ر
ّ
التسوق يف المدينة مركز
باإلضافة إىل ذلك ،تشمل مراكز
سيت وفينوس فورت المستوح من أجواء
أكوا
ي
ّ
مث بمناظر
البندقية ،ويمكن زيارة بارات
الت تت ر
ي
السوش ي
مذهلة عل طول الواجهة البحرية.
MORI Building DIGITAL ART MUSEUM:
teamLab Borderless
ر
ثالن األبعاد هنا بال حدود  ،يتدفق بسالسة
الفن
الرقم ي
ي
من غرفة عرض إىل أخرى .المتحف مغىط بأنماط
فت
وتصميمات مكثفة ونابضة بالحياة  -لخلق عالم ي
دائم التطور .تجتمع هذه األعمال الفنية التفاعلية
للغاية ً
معا إلنشاء عالم واحد ال حدود له يرحب بك
للغوص مباشة .مع ر
أكث من  10000مث مرب ع من الفن
لمشاهدة واالستمتاع  ،دع نفسك تتجول واستكشف
ويتغث
واكتشف هذا العالم الجديد الذي يتطور
ر

Traditional Pleasure Cruising, Modern
Twists
تسث العديد من هذه القوارب عل نهر سوميداجاوا ،
ر
والت توفر فرصة لتجربة الثقافة اليابانية التقليدية
ي
ً
ً
وتقوم برحلة ذهابا وإيابا تبدأ بالقرب من طوكيو سكاي
ح ريوغوكو وتصل إىل مياه خليج طوكيو بالقرب
تري أو ي
الكثث من شكات
من أوديبا وجرس قوس قزح .لديك
ر
القوارب لالختيار من بينها  ،ولكن بعضها يتطلب منك
استئجار القارب بالكامل (عادة ما ال يقل عن 20
ً
شخصا) ،
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خارج طوكيو
DisneySea
Tokyo Disneyland
ديزن يف أوراياسو ،تشيبا،
منتجع طوكيو
ي
اليابان.
بعد  15دقيقة من محطة طوكيو ،طوكيو
اثني من المتثهات
ديزن منتجع يتكون من ر
ي
يزن
منفصلة:
ديزن الند طوكيو و طوكيو د ي
ي
ديزن الند األصلية
ش  .األول هو نسخة من
ي
ي
ه
ش
ديزن
طوكيو
بينما
،
أنجلوس
لوس
يف
ي ي ي
مان
حديقة فريدة من نوعها ذات طابع ي
حرصية لليابان.
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مناطق التسوق في طوكيو

Ginza
Shinjuku
Shibuya
Harajuku
Aoyama
Akihabara
Asakusa
Omote – Sando
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المطاعم العربية في طوكيو
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Yokohama
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يوكوهاما Yokohama
أكث مدينة يف اليابان
ثان ر
ه ي
يوكوهاما ي
غرن
وعاصمة محافظة كاناغاوا ،تقع عل الجزيرة الرئيسية
هونشو ،يف جنوب ر ي
ً
بحواىل  30كيلومثا
خليج طوكيو .تبعد
ي
حواىل  3,555,473نسمة.
عن العاصمة مدينة .يبلغ عدد سكانها
ي
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افضل الفنادق يف يوكوهاما
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السياح
افضل مناطق الجذب
ي
Minato Mirai
اح-شو
 - 1ميناتو ر
مثاي  / 21ساكور ر ي
ر
هنا سوف تجد بعض المواقع السياحية األكث شعبية
يف يوكوهاما .وتشمل هذه برج يوكوهاما الندمارك ،
بريك  ،والعديد من مرافق
ومستودع يوكوهاما ريد ا
ً
الت توفر الثفيه ليًل ونهارا .شاهد المزيد
التسلية ي
Chinatown / Kannai / Yamashita Park
الصيت  /كاناي  /ياماشيتا بارك
الج
 -2ي
ي
ر
ه واحدة من أكث المناطق المحبوبة يف
هذه المنطقة ي
يوكوهاما حيث يمكنك تجربة تاري خ هذه المدينة
الصيت
الج
المرفئية .يمكن العثور عل واحدة من ر
أكث ي
ي
يف العالم هنا باإلضافة إىل الهندسة المعمارية القديمة
والفنادق الراقية  .شاهد المزيد
Honmoku / Motomachi / Yamate
-3ماركات األزياء المحلية  ،تمثل Motomachi
يوكوهاما كمدينة موجهة نحو الموضة ورائدة .منازل
الكالسيك يف Yamateو
الغرن
عل الطراز
ري
ي
 ،Sankeienحديقة يابانية  ،يجب رؤيتها.
شاهد المزيد
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السياح
افضل مناطق الجذب
ي
Yokohama Station
 .4محطة يوكوهاما
تقع العديد من الفنادق والمتاجر يف هذه المنطقة
حيث تتقاطع العديد من خطوط مثو األنفاق وقطار.
يمكن للزوار الوصول بسهولة إىل مجموعة واسعة من
هث .
متاجر البقالة والبوتيكات من ماركات األزياء الش ر
شاهد المزيد
Shin-Yokohama
شي يوكوهاما
 .5ر
ه محطة قطار رصاصة تعمل كبوابة
ر
شي يوكوهاما ي
ه موطن لألماكن الرياضية
إىل يوكوهاما .المنطقة ي
والفعاليات الرئيسية مثل استاد نيسان وساحة
ً
يوكوهاما .يمكنك أيضا العثور عل متحف Shin
Yokohama Raumenهنا .شاهد المزيد
Northern Yokohama
 .6شمال يوكوهاما
يوكوهاما الشمالية منطقة صناعية .يمكن العثور عل
مجموعة متنوعة من المواقع بما يف ذلك قرية Kirin
Yokohama Beer Villageوحديقة حيوان
Yokohama Zoorasiaو Kodomo-no-Kuni.
شاهد المزيد
Southern Yokohama
 .7جنوب يوكوهاما
تتكون هذه المنطقة الواقعة بجانب الخليج من
الشهثة مثل Yokohama
السياح
مناطق الجذب
ر
ي
Hakkeijima Sea Paradiseو Mitsui Outlet
Park Yokohama Baysideوحديقة حيوانات
 . Kanazawa.شاهد المزيد
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Hakone
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هاكون Hakone
ي

وه منطقة بركانية وجبلية،
تقع
ي
هاكون يف والية كاناغاوا ي
هاكون-إيزو الوطنية.
فوح
وه جزء من حديقة ر ي
ي
ي
ير
فوح
تشتهر بمياهها (الينابيع الساخنة) وتشتهر بالمناظر الخالبة لجبل
الثكانية
مليئة بالينابيع الساخنة وسفن القراصنة والقطارات القديمة والوديان ر
هاكون من طوكيو
كيفية الوصول إىل
ي
قطار مباش
هاكون
محطة شينجوكو ← محطة
ي
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هاكون
افضل الفنادق يف
ي
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السياح
افضل مناطق الجذب
ي
Hakone shrine & Torii gate
هاكون وبوابة توري
رصي ح
ي
هاكون جينجا)
هاكون ( ،箱根 神社
يقع رصي ح
ي
ي
آش .
عند سفح جبل
هاكون عل طول شواط ر
ي
بحثة ي
عل رصي ح
المبان مخفية يف غابة كثيفة ،ولكن
ي
اإلعالن عنها بشكل جيد من قبل الضخمة بوابات
توري ،
Sail across Lake Ashi in a pirate ship
آش يف سفينة قراصنة تعمل سفن
عث ر
اإلبحار ر
بحثة ي
هاكون ربثات حاليا بثالث سفن تسم ربثثا  ،فيكتوري
ي
ماتش  ،ميناء موتو
هاكون
 ،ورويال  ، 2ربي ميناء
ي
ي
بحثة أشينوكو
هاكون  ،وميناء توجينداي .عبور ر
ي
،عالوة عل ذلك  ،تحتوي فيكتوري ورويال  2عل
كبائن خاصة مع مقاعد يف مؤخرة السفينة حيث يمكن
هاكون وشاط البح رثة ،
للركاب مشاهدة مشهد جبال
ي
Valley of Hell
وادي الجحيم
ّ
الثكان المذهلة هذه بينابيع مياه ساخنة
تتمث فوهة ر
ر
كان ومسارات
غنية
بالكثيتيك وأعمدة من البخار ر
ر
الث ي
ّ
للتثه.

owakudani black eggs
كان نشط
األوكودان األسود
بيض
واكودان هو وادي بر ي
ي
ي
الشهثة غرب طوكيو .ومن المعروف
هاكون
يف منطقة
ر
ي
المحليي باسم "( "Jigokudaniوادي
للسكان
ر
المغل يف المياه
الجحيم) وتشتهر ببيضها
األسود  ً ،ي
ً
ممثا.
الكثيتية لمنح قشور البيض لونا ر
ر
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افضل مناطق الجذب السياحي
Gora Park
وه أقدم حديقة
تم افتتاح حديقة هاكونه جورا يف عام  1914ي
الفرنش يف اليابان .تتفتح أزهار الكرز واألزاليات يف
عل الطراز
ي
ً
مقاه
مارس وأبريل  ،وتزهر الكوبية يف يونيو ويوليو  ،ستجد أيضا
ي
حيث يمكنك االسثخاء أثناء االستمتاع بالحديقة  ،وورشة عمل
حيث يمكنك تجربة نفخ الزجاج وصناعة الفخار .هذه الحديقة
مثاىل للزوار الذين لديهم أطفال
ه مكان
ي
ي
Hakone Open Air Museum
هاكون المفتوح يف الهواء الطلق هو أول متحف يف الهواء
متحف
ي
هاكون يف مقاطعة
الطلق يف اليابان  ،افتتح عام  1969يف
ي
هاكون إيزو الوطنية .
فوح
أشجاراشيمو  ،يقع يف داخل حديقة ر ي
ي

Hakone Tozan Train
هاكون توزان الين  -تسلق الجبل بالقطار
قطار
ي
واستمتع بالمناظر الطبيعية! هو سكة حديدية جبلية
هاكون عل منحدراتها الحادة.
فريدة تصعد إىل جبل.
ي
يقدم مناظر مذهلة يف كل فصل من فصول السنة
قلعة Odawara Castle
قلعةأوداوارا بنيت يف األصل يف منتصف القرن الخامس
تتمث األجزاء الداخلية بمعروضات عن تاري خ
عرس ر
القلعة باإلضافة إىل عروض عنارص مثل الدروع
جميلة عل
والسيوف .يوفر الطابق العلوي إطالالت
ً
المنثه والمدينة المحيطة .كما تعد القلعة مكانا ر ً
شهثا
ً
اض القلعة متحف النينجا.
ألزهار
الكرزيقع أيضا عل أر ي
ً
صغث داخل مبت بوابة
يوجد أيضا متحف ساموراي
ر
توكيواك مقابل مخبأ القلعة .يتم عرض الدروع
ي
والسيوف الساموراي داخل.
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السياح
افضل مناطق الجذب
ي
Gotemba
جوتيمبا مكان جميل للتسوق تعد متاجر غوتيمبا
بريميوم ه ر
أكث مراكز التسوق شعبية يف اليابان  ،وتقع
ي
ً
ير
فوح  ،وليس بعيدا
يف مدينة غوتيمبا عند قاعدة جبل
حواىل  300متجر ومطعم ،
هاكون  .يضم المركز
عن
ي
ي
ً
فثيس بارتفاع  50مثا  ،وفندق
وقاعة للطعام  ،وعجلة ر
وحمام مياه حارة عام .
ر
هاكون
ف
زيارة
األكث
ي
ي
Mishima Sky Walk
ُ
ً
يعتث جرس ميشيما سكاي ووك جرسا للمشاة يعرف
ر
ً
سثوكو ميشيما المعلق الذي
رسميا باسم جرس
هاكون ر
ي
عث وادي عل الحافة الجنوبية الغربية لجبل
يمتد ر
شثوكا  ،اليابان.
ماونت
هاكون كالديرا يف ميشيما  ،ر
ي
تتمثل الوظيفة األساسية للجرس يف تزويد الزوار بمناظر
فوح وخليج سوروجا.
بانورامية لجبل ر ي
Hakone-Yumoto
غت كمنطقة ينابيع ساخنة.
هذه مدينة ذات تاري خ ي
يمكن للزوار تجربة الينابيع الساخنة  ،والبقاء يف
الفنادق  ،واالستمتاع بالتسوق
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Mount Fuji
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فوح
جبل .هاتشيجو ر ي
Mt. Hachijo-Fuji
八丈富士
جبل عل شكل مخروط يف غرب جزيرة .Hachijo-Fuji
عل ارتفاع  854مث فوق مستوى سطح البحر ،
فوح من ربي أهم المزارات السياحية يف اليابان،
جبل ر ي
اليابانيي،
كبثة يف الثقافة اليابانية وقلوب
كما يتمتع بمكانة ر
ر
تعتث
الرياضيي
وتزيد شهرته لدى
ومحت تسلق الجبال فقمته ر
ر
ري
لك يتسلقوا الجبل ويطلوا عل اليابان من أعل نقطة فيها.
هدف ي
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فوح
افضل الفنادق يف جبل ر ي
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افضل مناطق الجذب السياحي
شمال جبل فوجي
Fuji-Q Highland
فوح-كيو هايالند ( )富士急 ハ イ ラ ン ドواحدة من
تعد ر ي
ر
فوح
أكث مدن
الماله شعبية يف اليابان  ،وتقع يف منطقة ر
بحثة ر ي
ي
وه مشهورة بوقاياتها
الخمسة عند سفح جبل ر ي
فوح  .ي
والمثثة لأللعاب وركوب الخيل والمعالم
المثثة
األسطورية
ر
ر
األنيقة والمعقدة .تسع الحديقة إىل أن تكون يف طليعة الثفيه يف
فيه
المنثه الث ي
Lake Kawaguchi
مدينت فوجيكاواجوتشيكو
كاواجوتش عل حدود
بحثة
تقع ر
ي
ي
فوح
ومينوبو يف محافظة
ياماناش الجنوبية بالقرب من جبل ر ي
ي
فوح الخمسة من حيث المساحة
أكث ر
ثان ر
بحثات ر ي
باليابان .إنها ي
السطحية ،

Kawaguchiko Music Forest
ه غابة
فوج يف محافظة
تقع يف خلفية جبل .ى ي
ي
ياماناش ي
كاواجوتشيكو للموسيق  ،والمعروفة بمجموعتها الضخمة من
ى
الموسيق العتيقة  ،واآلالت األوتوماتيكية  ،وأكب جهاز
صناديق
ى
"رقص" يف العالم القديم .تخلق هندستها المعمارية األوروبية الت
ً
ً ً
ً ي ً
ً
أوروبيا أنيقا يعتب مكانا شائعا جدا
تعود إىل العصور الوسىط مشهدا
اف وحفالت الزفاف.
للتصوير الفوتوغر ي

Aokigahara Forest
والت يطلق عليها اسم بحر األشجار،
غابة أوكيغاهارا ي
فوح
الشماىل
ه غابة تقع عل السفح
ي
الغرن لجبل ر ي
ري
ي
وثالثي كيلومثاً
لخمس
تمتد
مساحة
عل
،
اليابان
ر
ً ي
الت تشكلت بفعل
الصلبة
اكي
الث
من
والمكون
مربعا
ر
ر
ي
وتعتث
الكبثة للجبل يف عام 864م.
آخر االنفجارات
ر
ر
السياح داخل الغابة
الكهوف أشهر مناطق الجذب
ي
مثل كهف  Ice Caveوكهف Wind Cave
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افضل مناطق الجذب السياحي
جنوب جبل فوجي
Shiraito Falls
شثوكا ،
ه شالل يف فوجينوميا  ،محافظة ر
شالالت ر
شثاتو ي
هاكون
فوح  ،اليابان .إنه جزء من متثه ً ر ي
بالقرب من جبل ر ي
فوح ً ي
محم منذ عام  1936باعتباره نصبا طبيعيا
الوطت وهو
إيزو
ي
ي
ً
فوح .يقع شالل
يابانيا .ر
اعتثت الشالالت مقدسة يف عهد ر ي
ً
سثا عل األقدام.
Otodomeعل بعد
حواىل  5دقائق ر
ي
Fujisan World Heritage Center
فوح الذي يبلغ
العالم  ،نموذج
مركز فوجيسان للثاث
جبل .ر ي
ي
ً
طوله ً 15
مثا يف القاعة الجنوبية أمر رائع حقا! يمكنك تجربة
مواسم الجبل

Lake Yamanakako Pleasure Cruiser “Swan
”Lake
والبالغي للرحالت البحرية عىل
بحبة البجع لألطفال
يوىص
ببحبة ر
ر
ر
سفينة البهة عىل شكل بجعة .يمكنك االستمتاع بهذا المظهر
بحبة ياماناك
الملحم الرائع لجبل.
فوج من مياه ر
ي
ي

Oshino Hakkai Springs
اوشينو هاكاي هو ينبوع ولد من المياه الجوفية ُلجبل
لت تقدس
ر ي
فوح .وقد تم االعثاف بالينابيع الثمانية  ،ا ي
فوح  ،عل أنها خصائص
كمكان
للعبادة يف جبل ر ي
ً
فوح.
تشكل جزءا من موقع الثاث
العالم لجبل ر ي
ي
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