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 مقدمة
اليابان في  السياحة  تسهيل  اىل  يهدف  الكتاب   هذا 
 وباالخص مدينة طوكيو لناطقي اللغة العربية وبالتحديد
 دول الخليج وهو احد اعمال منصة ساونيهون للسياحة
االماكن ابرز  ستجد  الكتاب  هذا  في   ، اليابان   في 
الخليجي السائح  لتناسب  بعناية  المختارة   السياحية 
 وليكون دليلك للسياحة السهلة والممتعة اىل طوكيو
الكتاب هذا  في  اخرتناها  اليت  المواقع   هذة 
تم واليت  ساونيهون  فريق  قبل  من  زيارتها   تم 
قبل من  اليابان  زارو  الذين  السياح  اغلب  من   تقيمها 
والخليجية السعودية  المنصة  هي   ساونيهون 
اليابان في  بالسياحة  المتخصصة  والوحيدة   االوىل 
ساونيهون موقع  لزوار  كهدية  الكتاب  هذا   يقدم 
 وللمتابعني لحساباتنا عىل منصات التواصل االجتماعي
 تحت اسم ساونيهون فقط ، شكرًا لكل متابع داعم لنا

اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنااضغط هنااضغط هنا
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https://www.snapchat.com/add/saunihon
https://www.instagram.com/saunihon/
https://www.youtube.com/channel/UCGLY5t2ZGNtRhR6BMKKbosg
https://www.facebook.com/saunihon.official
https://twitter.com/saunihon
https://vm.tiktok.com/ZStvjoUf/
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العمري امجاد  الرسامة  من  الرسمة  هذة  ترشيح   تم 
 كغالف لهذا الكتاب خالل مسابقة للرسامني عىل حسابنا

  عىل االنستقرام

amjadalamri@hotmail.com٣
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واحدة طوكيو   مدينة 
إثارة المدن  اكرث   من 
العالم وتعترب من  حول 
 اكرث المدن سكانًا حيث
العاصمة في   يعيش 

 13مليون شخص
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تذكرة جولة طوكيو
طوكيو  مرتو  جميع  في  واحد  ليوم  المحدود  غري  باالستخدام  يسمح 
وكذلك    Tram و  والحافالت   Toei وخطوط   االنفاق  مرتو  وخطوط 
خطوط JR داخل حدود مدينة طوكيو ، متوفر في كل محطة JR  مرتو 
االنفاق الرئييس  )طوكيو ، شينجوكو ، شيبويا ، جيزنا ، إلخ( ، ومكاتب 

المبيعات للحافالت 

بطاقة منطقة العاصمة طوكيو
 JR East خطوط  جميع  عىل  واحد  ليوم  المحدود  غري  بالسفر  يسمح 
داخل حدود مدينة طوكيو ، متوفره في محطات JR الرئيسية طوكيو ، 

شينجوكو ، شيبويا ، إلخ

Suica / PASMO
 ،  JR في  للسفر  استخدامها  يمكن  مسبًقا.  مدفوعة  بطاقات  هي 
الخاصة في طوكيو  الحديدية  والسكك   ، والحافالت   ، األنفاق  ومرتو 
من  صادرة   Pasmo و   ،  JR من  صادرة    Suica المجاورة.  والمناطق 
رشكات خاصة ، يمكن رشاء كلتا البطاقتني من مراكز خدمات السفر ، 

أو من ماكينات بيع التذاكر في المحطات الرئيسية

قيمة التذكرة : ٥٨ ريال للكبار ، ٢٨ ريال للصغار 

قيمة التذكرة : ٢٨ ريال للكبار ، ١٣ ريال للصغار 

قيمة التذكرة : يتم خصم ١٩ ريال عند الشحن من قيمة اصدار البطاقة  

اضغط هنا

اضغط هنا

لشراء التذكرة
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https://www.jreast.co.jp/e/pass/tokyo_free.html
https://www.jreast.co.jp/e/pass/tokunai_pass.html
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/
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تذكرة يوم مفتوح لمترو انفاق طوكيو

 يسمح بالسفر غري المحدود ليوم واحد عىل جميع خطوط مرتو أنفاق
 طوكيو. متوفره في محطات مرتو طوكيو الرئيسية وفي آالت البيع

 N'EX تذكرة قطار
تذكرة  إنها  األجانب.  للزوار  فقط  متاحة  هذه  الخاصة  الخصم  تذكرة 
ذهاب وعودة عىل قطار ناريتا الرسيع )N'EX( - هو قطار من مطار ناريتا 
إىل منطقة العاصمة طوكيو. إنه متاح فقط في مركز خدمة السفر 

JR East  ومكاتب تذاكر JR في محطات مطار ناريتا

Toei تذكرة يوم مفتوح لشبكة خطوط
والحافالت   Toei Tram عىل  واحد  ليوم  المحدود  غري  بالسفر  يسمح 
يمكن  طوكيو.  مدينة  حكومة  تديرها  اليت  األنفاق  مرتو  وخطوط 
رشاؤها من ماكينات البيع في يوم السفر ،  متوفرة في كل محطة 

مرتو أنفاق Toei ، ومكتب حافالت توي

قيمة التذكرة : ٢١ ريال للكبار ، ١٠ ريال للصغار 

قيمة التذكرة : ١٤٧ ريال للكبار ، ٧٤ ريال للصغار 

قيمة التذكرة : ٢٥ ريال للكبار ، ١٢ ريال للصغار 

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

تذكرة مترو أنفاق طوكيو 1-3 ايام
هذا يشبه تذكرة مرتو أنفاق ليوم واحد )مع خيارات 24/48/72 ساعة( 
في  الرئيسية  األنفاق  مرتو  خطوط  الممر  هذا  يغطي  طوكيو.  لزوار 
طوكيو ، اليت يديرها مرتو طوكيو ومرتو أنفاق Toei ، ولكن ليس قطار 
JR وخط JR Yamanote. يمكن رشاء البطاقة مسبًقا من المطار وال يتم 

تفعيلها إال عند استخدامها 
قيمة التذكرة : ٢٥ ريال للكبار ، ١٢ ريال للصغار 

 ارقام
الطوارئ

الشرطة 110
الدفاع المدني 119

لشراء التذكرة
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https://www.tokyometro.jp/en/ticket/1day/
https://www.jreast.co.jp/e/pass/nex_round.html
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/eng/tickets/value.html#h3_01
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/
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SAUNIHON ما معنى
تم اختيار هذا االسم والذي يرمز اىل السعودية 
و اليابان حيث ان SAU هو اختصار ل SAUDI  وان 
NIHON ترمز باللغة اليابانية اىل JAPAN ومن هنا 

اتى هذا االسم : ساونيهون .

عىل  وكانت   2016 اكتوبر   23 ساونيهون  بداية 
منصة االنستقرام فقط كحساب مساعد للسياح 
اصبحنا  واآلن   ، اليابان  اىل  المتجهني  الخليجيني 
في جميع المنصات ونقدم الكثري من الخدمات .  

بداية ساونيهون

ماهي ساونيهون
تسهيل  اىل  تهدف  منصة  هي  ساونيهون 
بتقديم  متخصصني  يد  عىل  اليابان  اىل  السياحة 
التغطيات و الرشوحات وبعض الخدمات االخرى 
لكرس الحواجز او العوائق اليت قد تواجه السائح 

الخليجي بشكل عام كاللغة  وغريها .

بشكل  السياحة  مفهوم  وتسهيل  تغيري  هدفنا 
المتجهة  خاص  بشكل  الجماعية  والرحالت  عام 
تكلفة  واقل  متعة  اكرث  بجعلها  اليابان  اىل 
والتعمق في الثقافة والطبيعة اليابانية بشكل 

اسهل .

SAUNIHON الهدف من

SAUNIHON خدمات
نقدم في ساونيهون خدمات الرتجمة واالرشاد 
المناسبة  السياحية  الجداول  وإنشاء  السياحي 
واالستقبال  السيارات  خدمة   ، عميل  لكل 
السياحية  الجماعية   الرحالت  وايضًا  والتوديع 

الخاصة بساونيهون .

نقدم في كل شهر رحلة جماعية ، الحد االعىل 
االدنى  والحد  فقط  اشخاص   ٩ للمجموعة 
مرتبة  الرحلة  تكون   ، مرشف  مع  اشخاص   ٧
ولن  الموسم  حسب  عىل  ومجدولة  بالكامل 

تكون مشابهة للرحالت االخرى .

رحالت ساونيهون الجماعية

SAUNIHON فكرة
تاسست فكرة ساونيهون بعد تخرجي من اليابان عام 2014 خالل فرتة معيشيت من عام 2007 
، وتفاجأت بغرابة الثقافة وجمال الطبيعة الساحرة   البلد الشيئ الكثري  رأيت وتعلمت في هذا 
اتت  ، من هنا  المغامرة كما عشتها   رأيتها وتعيشون  اليابان كما  ُأريكم  ان  ُأريد  ، واآلن  فيها 

ساونيهون ، اخوكم : م.مشاري االحمري

٨
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kaminarimon gate senso-ji
 بوابة كاميناري مون سينسوجي

وحجمها التاريخي  تصميمها  بجمال  البوابة   هذة 
 الكبري جعل منها رمز من رموز مدينة طوكيو ومقرا

 ألخذ الصور التذكارية الرائعة

Tokyo Skytree
 طوكيو سكاي تري

الرائعة االطاللة   ، طوكيو  بمدينة  مبىن   اطول 
العاصمة بمنظر  واالستمتاع  طوكيو   لمشاهدة 
وبإمكانك المساء  في  المناظر  تحلو   ،  الرائع 

 االستمتاع بالمطاعم واالسواق

Meiji Jingu
 معبد مي جي جينقو

بالحدائق بالزيارة واالستمتاع  المكان   يستحق هذا 
الرضيح هذا  في  العريقة  التاريخية   والتصاميم 

 ومشاهدة الثقافة القديمة لهذة المنطقة

1

الموقع

الموقع

الموقع

تذاكر الدخول : اليوجد
أوقات العمل : مفتوح دامئاً

تذاكر الدخول : ٣٤ ريال - ٩١ ريال
أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٩ مساًء

تذاكر الدخول : اليوجد
أوقات العمل : ٥ صباحاً - ٦ مساًء

2

3

لشراء التذكرة
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/
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Ueno Park
حديقة اوينو

بالحدائق تستمتع  اليت  االشخاص  من  كنت   اذا 
 والربك فهذة الحديقة لك، تتمزي باشجارها الكثيفة
في رئيسية  وجهة  وتكون  الواسعة   وبحريتها 

موسم الساكورا

Imperial Palace
قصر طوكيو اإلمبراطوري

في  جمالها  ويكمل  للعامة  كبرية  بحديقة   تمتاز 
كتحفة المنطقة  هذة  تتحول  حيث  الربيع   فصل 
 فنية من اشجار الساكورا ، و من حني اىل آخر يخرج

 حراس االمرباطور امام البوابة لالستعراض

Shinjuku Gyoen Garden
حديقة شينجوكو جيون

بالتصميم الحدائق  بني  الثقافي  بالدمج   تتمزي 
 الياباني واالنجلزيي والفرنيس ، ويكمل جمال هذة

الحديقة في موسم الساكورا وقت الربيع

Tokyo Disneyland
طوكيو دزني آلند

، طوكيو  بمدينة  العالمية  الند  دزني   مالهي 
 استمتع مع اطفالك بشخصيات دزني و بالكرنفاالت
 اليت تقام بشكل دائم داخل هذة المدينة الرتفيهية

 الرائعة

Tokyo Tower
برج طوكيو

برج فهو  بالشكل  ايفيل  لربج  مشابة  الربج   هذا 
والمنظر الربج  العىل  الصعود  بإمكانك   ،  حديدي 
يوجد  ، تري  لمبىن طوكيو سكاي  المنظر   اليشابة 

الموقع معرض ون بيس وبعض االسواق داخل المبىن

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ١٠:٣٠ صباحاً - ٩:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : ١٨ ريال - ١٠٧ ريال

أوقات العمل : ٨ صباحاً - ١٠ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ٢٩٣ ريال ، لالطفال ١٧٥ ريال

أوقات العمل : ٥ صباحاً - ١١ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٤ مساًء
تذاكر الدخول : ٧ ريال 

5

6

7

4

8

لشراء التذكرة
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/
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Yoyogi Park
حديقة يويوقي

الحديقة فهذة  والربك  بالحدائق  تستمتع  كنت   اذا 
الواسعة وبحريتها  الكثيفة  باشجارها  تتمزي   لك، 
وتكون وجهة رئيسية ممزية في موسم الساكورا

Mount Takao
جبل تاكاو

الغابات داخل  والتزنة  التسلق   اذا كنت من عشاق 
بعض وستواجة   ، لك  المكان  فهذا  للجبل   صعودًا 
 المعالم الثقافية و المعابد القديمة خالل صعودك

Ghibli Museum
متحف جيبلي

 هو متحف الشهر استوديوهات الرسوم المتحركة
 والفن في اليابان للفنان ميازاكي هاياو ، المتحف

لعشاق منتجات جيبيل

Takeshita Street
شارع تاكيشيتا

 شارع الموضة وهو من اشهر االماكن في اليابان
غرائب هنا  ستجد   ، هاراجوكو  بمنطقة   لألزياء 
 وعجائب االزياء اليابانية ، وتكرث بها االسواق وغالبًا

 يكون مزدحمًا بالزوار

Tokyo DisneySea
طوكيو دزني سي

 اذا كنت من عشاق المغامرة والمتعة فدزني يس
 لك ، تعترب هذة المالهي هي الوحيدة في العالم

 وستدخلك في عالم آخر
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ٨ صباحاً - ١٠ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ٢٩٣ ريال ، لالطفال ١٧٥ ريال

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٨ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٦ مساًء
تذاكر الدخول : ٢٥ ريال ، ويتطلب حجز مسبق
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لشراء التذكرة

لشراء التذكرة
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/


saunihon.com

 Omotesandō Hills
اوموتساندو هيلز

من متجر   ١٠٠ من  اكرث  يضم  كبري  تسوق   مركز 
ربما  ، والمطاعم  والمقاهي  العالمية   الماركات 

 تكون وجهتك للتسوق في طوكيو

Ōedo-Onsen Monogatari
اويدو اونسين مونوقاتاري

بإمكانك  ، الساخنة  الحمامات  من   مجموعة 
الساخنة في مدينة طوكيو بالحمامات   االستمتاع 
الحمامات وايضًا   ، للرجال  وقسم  للنساء   قسم 

الساخنة للقدمني

Tokyo National Museum
متحف طوكيو الوطني

 هو أقدم وأكرب المتاحف الوطنية في اليابان، يضم
وأفضل أكرب  من  واحدة  الوطين  طوكيو   متحف 

مجموعات األعمال الفنية واألثرية في اليابان

Hamarikyu Gardens
حديقة هاماريكيو

 حديقة ذات مناظر طبيعية كبرية وجذابة في وسط
الجزيرة عىل  ومقهى  رائعة  بربك  ويتمزي   ,  طوكيو 
بالمناظر واالستمتاع  الراحة  للزوار  يمكن   حيث 

الطبيعية

Roppongi Hills
روبونقي هيلز

وتكرث الرائعة  التصاميم  يضم  المباني  من   مجمع 
المتاحف وبعض  والمقاهي  المطاعم   بها 
بفرتة تستمتع  فقد  المنطقة  في   المعروضة 

الموقعنقاهة واستكشاف قصرية

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : ١١ ريال

أوقات العمل : ١١ صباحاً - ٩ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١١ صباحاً - ٩ مساًء
تذاكر الدخول : ٧٢ ريال للشخص

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : ١٨ ريال 
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1/
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Kabukichō Ichiban-gai gate
بوابة كابوكتشو اتشي بان قاي

للتجول  رائعة  منطقة   . المطاعم  من  الكثري 
المضيئة  االعالنية  باللوحات  ملئية  واالستكشاف، 

في كل اتجاه  والمحالت الغريبة 

Edo Castle Ruins
قلعة روينس

الطلق الهواء  في  رائعة  حديقة   منطقة 
إيدو قرص  بقايا  مع  جنب  إىل  جنًبا   الستكشافها 
 التاريخي, حدائق وبحريات يابانية ذات مناظر طبيعية

 رائعة

Inokashira Park
 حديقة انوكاشيرا

والمحالت البوتيكات  من  الكثري  مع  للغاية   حديثة 
بألوان مليئة  الحديقة  و  لالهتمام  المثرية   التجارية 

الخريف والبط واألسماك

Edo-Tokyo Museum
متحف ايدو طوكيو

هذا متحف جيد التخطيط ويغطي تاريخ طوكيو من 
األيام اليت كانت فيها قرية نائية تسمى إيدو حىت 

المدينة الحديثة اليت نعرفها اليوم

Ueno Zoo
حديقة اوينو للحيوانات

حدائق  أكرث  من  واحدة  أوينو  حيوان  حديقة  تعد 
من  العديد  وتضم   ، اليابان  في  المحبوبة  الحيوان 

الحيوانات غري العادية ، مثل الباندا وغريها
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٤ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ٢٢ ريال ، لالطفال ١١ ريال

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٥:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ٢٢ ريال ، لالطفال ١١ ريال

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
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مركز المعلومات السياحية بمطار هانيدا
مجموعة ويقدم  الثاني  الدور   ٣ القاعة  في  المعلومات  مكتب   يقع 
 من الكتب لتفيد السائح وايضًا يتحدثون االنجلزيية ولغا ت اخرى العربية

 ليست من ضمنها

مركز المعلومات السياحية بمنطقة اوينو
ويقدم السوق  في  المحطة  داخل  في  المعلومات  مكتب   يقع 
ت ولغا  االنجلزيية  يتحدثون  وايضًا  السائح  لتفيد  الكتب  من   مجموعة 

اخرى العربية ليست من ضمنها

اوقات العمل : ٨ صباحاً ، ٨ مساًء 

اوقات العمل : ٨ صباحاً ، ٦ مساًء 

الموقع هنا

مركز المعلومات السياحية بمطار ناريتا
ويقدم السوق  في  المحطة  داخل  في  المعلومات  مكتب   يقع 
ت ولغا  االنجلزيية  يتحدثون  وايضًا  السائح  لتفيد  الكتب  من   مجموعة 

اخرى العربية ليست من ضمنها
اوقات العمل : ٨ صباحاً ، ٨ مساًء 

الموقع هنا

الموقع هنا

مركز المعلومات السياحية بمنطقة شينجوكو
ويقدم السوق  في  المحطة  داخل  في  المعلومات  مكتب   يقع 
ت ولغا  االنجلزيية  يتحدثون  وايضًا  السائح  لتفيد  الكتب  من   مجموعة 

اخرى العربية ليست من ضمنها
الموقع هنااوقات العمل : ٨ صباحاً ، ٦ مساًء 

١٤
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https://saunihon.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/
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Zojoji Temple
معبد زوجوجي

من ويتكون   ، طوكيو  برج  بجوار  المعبد   يقف 
لعائلة رضيح  إىل  باإلضافة  الرائعة  الهياكل   بعض 

توكوجاوا ومتحف صغري

Sunshine City
مدينة سنشاين

متاجر عىل  المجمع  يحتوي  سحاب  ناطحة   هي 
، ومتحف   ، فلكية  وقبة   ، وأكواريوم   ،  ومطاعم 

وحدائق ترفيهية داخلية

National Museum of Western Art
المتحف الوطني للفن الغربي

األوروبي للفن  مخصص  طوكيو  في   متحف 
الوحيدة األربعة  المتاحف  أحد  إنه   واألمريكي 
المعماري المهندس  تصميم  بعد  بناؤها  تم   اليت 

السويرسي الفرنيس الشهري

Mori Art Museum
متحف موري الفني

متغرية و  مختلفة  انواع  المتحف  هذا   يعرض 
موري برج  اعىل  في  ويقع  اآلسيويني   للفنانني 
 الشهري فالمنظر من اعىل الربج هو فن آخر وخاصة

 في الليل

Nakamise Shopping Street
شارع التسوق ناكاميسي

يزدحم والمعبد  سينسوجي  بوابة  بني  الممر   هذا 
المنتجات تكون  غالبًا  وشمااًل  يمني   باالسواق 

محلية للهدايا التذكارية واالطعمة اللذيذة
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ١٠ مساًء
تذاكر الدخول : يختلف بحسب املعرض

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٩ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٥:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : ١٨ ريال 
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Koishikawa Korakuen Gardens
حديقة كويشيكاوا كوراكوين

اليابانية  ، مثل معظم    أحد أقدم وأفضل الحدائق 
الحدائق اليابانية التقليدية تجمع المناظر الطبيعية 
الشهرية، وذلك باستخدام الربك والحجارة واألشجار  

الطبيعية اليابانية

National Museum of Emerging Science and Innovation
المتحف الوطني للعلوم الناشئة واالبتكار

اىل  يأخذك  الذي  الرائع  المتحف  هذا 
لمشاهدة  التعليمية  بتقنياتة  المستقبل 

المستقبل بني يديك 

Sanrio Puroland
مالهي سانريو بوروآلند

والعروض  كييت  هالو  شخصيات  تحب  كنت  اذا 
فهذة  ولعائلتك  لك  المبهجة  وايضًا  و  الرائعة 

المالهي مخصصة لك 

Rikugien Gardens
حديقة ريكوجين

حديقة يابانية تقع في جناح بونكيو بطوكيو.  في 
حني أنه من الجميل الزيارة في أي وقت من السنة 
في  ريكوجيان  بزيارة  خاص  بشكل  نويص  فإننا   ،

الخريف يؤدي إىل مشهد يشبه الحلم!

Asakusa Hanayashiki
اساكوسا هاناياشكي

كانت أول وأقدم مدينة مالهي في اليابان . وقد 
بدأت في األصل كمتزنه للزهور ، إىل أن بدأت إدارتها 
في إضافة المزيد من أماكن الجذب لتحويلها إىل 

الموقعمدينة مالهي.

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٦ مساًء
تذاكر الدخول : ٣٦ ريال

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : ١١ ريال

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : ١١ ريال

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : ٢٣ ريال

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ١٤٠ ريال ، لالطفال ١٠٠ ريال
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Tokyo Joypolis
مالهي جويبوليس

آركيد  العاب  فيها  تكرث   ، داخلية  مالهي  مدينة 
الممتعة والكثري من االلعاب االخرى وايضًا سلسلة 

مطاعم ، اذا كنت من محيب االثارة فهذة لك 

Tokyo Midtown
طوكيو ميدتاون

تجارية  ومحالت  ومكاتب  شقًقا  يضم  مجمع 
في  فاخًرا   وفندًقا  ومتزنهات  ومتاحف  ومطاعم 

وسطها يقف أحد أطول المباني في طوكيو  

Sumida Aquarium
حوض سوميدا

أكرث  جميل  بشكل  المصمم  السمك  حوض  يضم 
من 10000 مخلوق بحري ويضم اكرب حوض داخلية 

مفتوحة في اليابان

Kappabashi Utensils Street
شارع كاباباشي

تصطف   ، وأساكوسا  أوينو  بني  تسوق  شارع  هو 
عىل جانبيه عرشات المتاجر اليت تبيع كل ما يحتاجه 
تبيع عينات  المتاجر اليت  المطاعم وستجد  مشغلو 

االطعمة الشمعية

Mount Mitake
جبل ميتاكي

والهاكينج  الغابات  في  التزنة  في  ترغب  كنت  اذا 
في ابرز جبال طوكيو فهذا المكان قد يعجبك يقع 
الوصول  ويمكن   ، طوكيو  غرب  أقىص  في  الجبل 
الموقعإىل الجبل في أقل من ساعتني من وسط طوكيو 
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الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ٨ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١١ صباحاً - ٨ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٨ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ١٦٢ ريال ، لالطفال ١٢٢ ريال

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٨ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ٨٣ ريال ، لالطفال ٢٥ ريال
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Shitamachi Museum
متحف شيتامتشي

هذا المتحف يضم التفاصيل الدقيقة للحياة قديمًا 
ومناظر الشوارع التاريخية ومساحات المعيشة اليت 

قد تشعر وكأنك قد سافرت إليها عرب الزمن

Hibiya Park
حديقة هيبيا

حديقة هيبيا بأشجارها اليت يتم العناية بها بعناية 
ومروجها العشبية وأحواض الزهور ، هي واحة من 

الهدوء في قلب العاصمة

Kabuki-za Theatre
مسرح كابوكيزا

تماًما.  العالم  هذا  خارج  كابوكزيا  مرسح  تجربة 
الياباني  للرقص  منتظمة  عروضًا  يقدم  المرسح 

الكالسيكي ، فن الدراما ، كابوكي

The National Art Center
المركز الوطني للفنون

واالزياء  المعارص  الفن  محيب  من  كنت  اذا 
والهندسة الحديثة يجب ان يكون هذا المتحف هو 

خيارك االول

Tokyo Sea Life Park
حديقة الحياة البحرية

تشتهر اليابان بأسماكها ، لذا فليس من المستغرب 
السمك  أحواض  العديد من  أيًضا  الدولة  تمتلك  أن 

ذات المستوى العالمي
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول :  ٢٥ ريال 

أوقات العمل : ٨ صباحاً - ١٠ مساًء
تذاكر الدخول : ٥٨ ريال

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٤:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : ١١ ريال

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : حسب املرسحية
تذاكر الدخول : ٢٢ ريال 
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Sumida Park
حديقة سوميدا

يتجمع الكثري من الناس هنا لالستمتاع بأزهار الكرز 
في الربيع ومشاهدة األلعاب النارية في الصيف

Tokyo Dome City
مدينة طوكيو دوم

عبارة عن مجمع ترفيهي في وسط طوكيو يتكون 
من ملعب للبيسبول و منتجع و مالهي 

Showa Kinen Park
حديقة شوا كينين

يمكن  حيث  الواسعة  المروج  من  العديد  تضم 
للزوار التزنه ،هناك أيًضا غابات مع مسارات للميش 

وحدائق خالبة عىل الطراز الياباني والغربي

Shibuya Crossing
تقاطع شيبويا

ازدحامًا  واكرثها  االماكن  اشهر  من  التقاطع  هذا 
في اليابان ، ستجد جميع مراكز التسوق و الماركات 

العالمية 

Nezu Shrine
ضريح نيزو

من  بالقرب  بطوكيو  بونكيو  جناح  في  نزيو  رضيح 
حديقة أوينو أحد أقدم األرضحة في اليابان ، وهو 

بالتأكيد أحد أكرث المزارات جاذبية
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ٦ صباحاً - ٤:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٩ مساًء
تذاكر الدخول : تذاكر دخول املالهي ١٥٠ ريال

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٤:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد
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الربيع ) مارس ، ابريل ، مايو (
 ال يزال الثلج الذي عىل وشك الذوبان في أماكن مختلفة من اليابان يجلب تجربة
 تقشعر لها األبدان أثناء مشاهدة الهانامي, نرحب اآلن بالسرتات الرفيعة عىل
 الرغم من أنه من المستحسن ارتداء طبقتني عىل األقل من المالبس الداخلية
ألن رضورًيا  أمًرا  وقفازات  وشاح  إحضار  يكون  قد  جسمك  دفء  عىل   للحفاظ 

مستوى تحمل درجات الحرارة الباردة يختلف من شخص آلخر

الصيف ) يونيو ، يوليو ، اغسطس (
بأكمله البلد  الصيف ومع  الحرارة 30 درجة مئوية خالل منتصف   تصل درجات 
 محاط بالبحر مما يجلب الرطوبة الشديدة ،  بالنسبة ألولئك الذين سيأتون إىل
 اليابان لتجربة اليوكاتا ، استعدوا ألنفسكم لهذا اليشء المناسب فقط لالرتداء

 خالل المواسم الحارة

الخريف ) سمبتمبر ، اكتوبر ، نوفمبر (
أخرى مرة  االنخفاض  في  الحرارة  درجات  ستبدأ   ، أغسطس  شهر  نهاية   في 
بأشجار الخريف  موسم  يشتهر   ، الباردة  بالرياح  األيام  في  منتظمة  زيادة   مع 
 القيقب اليت تبدأ في التحول من األخرض إىل الربتقايل أو الربتقايل  اىل األحمر
بالسرتات للتنوع  المثايل  الوقت  هو  العام  من  األخري  الربع  هذا   ، ذبولها   أثناء 
 أو السرتات الثقيلة كحماية خالل فرتات الظهرية والمساء ، اعتماًدا عىل حالة

 الطقس ، يمكن ارتداء المالبس السميكة مثل المعاطف

الشتاء ) ديسمبر ، يناير ، فبراير (
 ينتهي العام بانخفاض هائل في درجة الحرارة ، من متوسط 10 درجة مئوية
 خالل النهار الذي ينخفض إىل 1 درجات مئوية في الليل أو في بعض األحيان
 أقل من ذلك ، ُيطلب من الناس في اليابان ارتداء أثخن أنواع المالبس الممكنة
والقفازات وغريها من والقبعات واألوشحة  األذن  المعاطف وأغطية  تعد   ، 

المالبس الداخلية الدافئة لمواكبة األنشطة المعتادة

٢٠
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Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
متحف إيدو طوكيو المعماري المفتوح

الضواحي  في  الطلق  الهواء  في  متحف  هو 
من  مجموعة  يعرض  والذي   ، لطوكيو  الغربية 

المباني التاريخية من منطقة طوكيو

teamLab Borderless
متحف الفن الرقمي

متحف فن الديجيتال المشوق و الرائع ،  تجول بني 
اليت  والزهور  الرباقة  والبلورات  المتدفقة  األلوان 

تتفتح من كل اتجاه 

Nezu Museum
متحف نيزو

 يدمج المتحف مجموعة كبرية تضم أكرث من 7400 
الفن  أشكال   ، آسيوي  ورشق  ياباني  فين  عمل 

التقليدي والعمارة اليابانية الحديثة 

Ryōgoku Kokugikan
ريوقوكو كوكوقيكان

عىل  العثور  يمكن  حيث  طوكيو  في  منطقة  هي 
السومو  اسطبالت  من  والعديد  السومو  ملعب 
ومطاعم وغريها من مناطق الجذب السياحي ذات 

الصلة بالسومو

Yomiuriland
مالهي يومي يوري آلند

من  بالقطار  إليها  الوصول  يسهل  مالهي  مدينة   
محطة شينجوكو ، بإمكانك قضاء نصف يوم في 

هذة المالهي 
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٨:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : للكبار ٤٣ ريال ، لالطفال ٢٢ ريال

أوقات العمل : ملعب السومو من ١٠ صباحاً - ٤:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد 

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٤:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : ١٥ ريال

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٧ مساًء
تذاكر الدخول : ١١٤ ريال

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول : ٢٢ ريال 
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Fujiko F Fujio Museum
متحف فوجيكو اف فوجيو

، فلن يخيب   ) إذا كنت من محيب دورامون )عبقور 
عىل  الحصول  الصعب  من  يكون  قد  أملك.  هذا 

تذاكر ولكنه ممتع لجميع أفراد األرسة

Yasukuni Shrine
ضريح ياسوكوني

إلحياء  طوكيو  وسط  في  ياسوكوني  رضيح  هو 
بهدف  الرضيح  تأسس  اليابان.  حرب  قتىل  ذكرى 
تكريم أولئك الذين ماتوا في الحرب من أجل بلدهم

Sunshine Aquarium
حوض سن شاين

 إذا كنت قد زرت حوض أسماك من قبل فهذا هو 
لالستمتاع  جدا  مناسب  ومكان   ، بالتأكيد  االفضل 

مع العائلة بمشاهدة انواع الحيوانات البحرية 

Tokyo Metropolitan Art Museum
متحف طوكيو متروبوليتان للفنون

وأجانب  يابانيني  لفنانني  أعمااًل  المتحف  يعرض 
الخط  من  بدًءا  يشء  كل  عن  معارض  ويضم   ،
والمطبوعات الخشبية إىل فان جوخ وغوغان وفن 

الموجة الجديد

Daikanransha
ديكنرنشا

في  وتقع  مرًتا   115 بارتفاع  الدوارة  العجلة  هذه 
عىل  مطلة  رائعة  مناظر  يوفر   ، التسوق  مجمع 
جبل  وأحياًنا  بوسو  جزيرة  وشبه  طوكيو  وسط 

الموقعفوجي ، اعتماًدا عىل الظروف الجوية.

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ١١ صباحاً - ٩:٤٠ مساًء
تذاكر الدخول : ٣٦ ريال

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٥:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد 

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٦ مساًء
تذاكر الدخول : ٣٦ ريال

أوقات العمل : ٦ صباحاً - ٦ مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ٩:٣٠ صباحاً - ٩ مساًء
تذاكر الدخول : ٨٦ ريال 
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Kitanomaru Park
حديقة كيتا نومارو

تحتوي الحديقة عىل الغابات المزهرة.  قم بزيارة ما 
بني مارس وديسمرب ويمكنك استئجار زورق تجديف 

واالستمتاع بالمساحات الخرضاء من المياه

Shiba Park
حديقة شيبا

توفر هذة الحديقة اطاللة رائعة لربج طوكيو ، تكرث 
ازهار الكرز فيها في موسم الربيع ، 

Tokyo Metropolitan Teien Art Museum
 متحف متروبوليتان تاين

مناظر  ذات  بأرايض  محاطة  و  أنيقة  فنية  تحفة 
عىل  وحديقة   ، الطراز  ومتنوعة   ، جميلة  طبيعية 

الطراز الياباني والغربي 

Chidorigafuchi Green Way
الطريق االخضر

مهم  موقع  المائي  بالخندق  محيط  اخرض  ممر   
جدا خالل موسم الساكورا تضاء االشجار في الليل 

لتعكس جمال هذا الممر 

Kyū-Furukawa Gardens
حديقة كيو فورو كاوا

في  موجودة  إنجلرتا  من  صغرية  قطعة  كانها 
الياباني  و  الغربي  بالطراز  ستستمتع   ، طوكيو 

بتصميم هذة الحديقة 
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ٩ صباحاً - ٥ مساًء
تذاكر الدخول :  ٦ ريال 

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٦ مساًء
تذاكر الدخول : ٧ ريال 
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Omoide Yokocho
ممر الذكريات

تكرث في هذا الممر انواع االطعمة اليابانية المحلية 
و انواع كثرية من المطاعم ، قد يكون استكشاف 

هذا الممر من الذكريات الرائعة

Samurai Museum
متحف الساموراي

بهذا  جدًا  ومهتم  الساموراي  عشاق  من  كنت  اذا 
التاريخ ، فهذا المتحف مناسب لك حيث سيعرض لك 

كل ماهو متعلق بالساموراي 

Meiji Jingu Gaien
ميجي جينقو جايين

لك  المكان  فهذا  الطبيعة  عشاق  من  كنت  اذا 
باالستمتاع اىل الممر المغطى باالشجار العمالقة 

وكمل جمالها في الخريف

State Guest House
دار الضيافة الدولة

الرؤساء  استقبال  اماكن  بمعرفة  ترغب  كنت  اذا 
وكبار الشخصيات ، فمركز الضيافة هذا يفتح ابوابة 

للعامة في ايام محددة 

Hachikō Memorial Statue
تمثال هاتشيكو

هذا هو تمثال الكلب الشهري وقصة الوفاء الرائعة 
ما  وغالبًا  المشهور  شيبويا  تقاطع  بجانب  وهو   ،

يكون مزدحم إللتقاط الصور التذكارية
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٤:٣٠ مساًء
تذاكر الدخول : يتطلب حجز مسبق لبعض االقسام

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : ١٠ صباحاً - ٩ مساًء
تذاكر الدخول : ٦٥ ريال

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد
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Asukayama Park
حديقة اسوكاياما

هذة الحديقة من اجمل حدائق طوكيو لمشاهدة 
تكون  وغالبًا  الربيع  موسم  في  الساكورا  اشجار 

مزدحمة 

robot restaurant
مطعم الروبوت

المطعم  هذا  في  ستجدها  وفريدة  غريبة  لتجربة 
مرسح  يعترب   ، اليومية  الشيقة  بعروضة  الغريب 

للعروض اكرث من مسمى مطعم

Kawaii Monster Cafe
مقهى الوحوش اللطيفة

هذا المكان هو االكرث غرابة في منطقة هريجوكو 
اليابان ، هذا المكان معروف باالسلوب والتصاميم 
الغريبة بتقديم الوجبات والمرشوبات ويقدم بعض 

الموقعالعروض الداخلية

الموقع

الموقع

أوقات العمل : ١٠:٣٠ صباحاً - ٤ مساًء ، ٦ مساًء - ١٠ مساًء
تذاكر الدخول :  ٨٣ ريال 

أوقات العمل : ٤ مساًء - ١١ مساًء
تذاكر الدخول : ٣٣٨ ريال

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

70

71

69

لشراء التذكرة

diver city tokyo plaza
دايفر سيتي طوكيو بالزا

بالتسويق  االستمتاع  بإمكانك  كبري  تجاري  مركز 
والمطاعم و ايضًا يقف هنا اكرب مجسم لقاندم و 

المقهى خاص فية

الموقع
أوقات العمل : ١١ مساًء - ٨ مساًء

تذاكر الدخول : اليوجد

72

Shibuya Center Gai
شيبويا سنتر قاي

هنا تجتمع االسواق خلف اكرب تقاطع في العالم 
بالمتاجر  الشباب واالستمتاع  لتجمع  ، وهو محطة 

والمقاهي هنا

الموقع
أوقات العمل : مفتوح دامئاً

تذاكر الدخول : اليوجد

73
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اعمالنا االخرى ) كتاب طوكيو للمسلمين (
المساجد والمصليات في  المواضيع منها  الكتاب مجموعة من  يغطي هذا 
المسلمني  للسياح  الحالل  منتجات  تبيع  اليت  المحالت  وبعض  طوكيو  مدينة 
قد تختلف بعض المعلومات فية نظرًا لكرثة المحالت ، وايضًا يغطي مطاعم 
الحالل وبعض الفنادق اليت تقدم سجادات للصالة لزنالئها وايضًا تقدم وجبات 
و  المستشفيات  بعض  و  المسلمني في طوكيو  للسياح  الحالل في وجباتها 
العيادات في مدينة طوكيو ألطباء إناث ، ليس هذا فقط فالكتاب يحتوي عىل 
معلومات كثرية ، من ضمنها بعض الكلمات و الُجمل المستخدمة لتساعدك 
فزادت  اليابان  ينترش برسعة في  االسالم  اصبح  الحمدلله   ، اليابانية  اللغة  في 
في  والمصليات  المساجد  عدد  كرُث  وايضًا  الحالل  االكل  تبيع  اليت  المطاعم 

اليابان عامة وليس فقط في العاصمة .

اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنااضغط هنااضغط هنا

لتحميل الكتاب

معلومات مهمة عن ساونيهون
جميع المواقع السياحية المذكورة في هذا الكتاب 
يتم اضافة  الموقع وايضًا  بإستمرار في  تحديثها  يتم 

اماكن سياحية جديدة بشكل اسبوعي  هنا  .

الجماعية  للرحالت  لالنضمام  الرشوط  بعض  يوجد 
اكرث  المشرتك  عمر  يكون  ان   ، بساونيهون  الخاصة  

من ٢٢ عامًا .

ساونيهون  لرحالت  االنضمام  في  االشرتاك  يبداء 
وُتغلق  بشهرين  الرحلة  انطالق  موعد  قبل  الجماعية 

فور اكتمال العدد  وهو ٩ اشخاص فقط .

خدمات  من  االستفادة  في  رغبتكم  حال  في 
رحلتكم  التواصل قبل موعد  يرجى  ساونيهون االخرى 

باسبوعني كحد اقىص .

شكراً لكل شخص ساندنا ودعمنا ولو بالكلمة الطيبة خالل مسيرتنا في ساونيهون  انتم 
من اعطانا الدافع القوي  إلكمال مانفعلة ، شكراً لكل متابع لنا في مواقع التواصل فانتم 
اصدقائنا في مسيرتنا لتحقيق اهدافنا معكم ، كلمات الشكر التوفيكم حقكم لذلك نقدم 

هذا العمل المجاني كهدية لكم من فريق ساونيهون على دعمكم ومتابعتكم لنا .  
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https://www.snapchat.com/add/saunihon
https://www.instagram.com/saunihon/
https://www.youtube.com/channel/UCGLY5t2ZGNtRhR6BMKKbosg
https://www.facebook.com/saunihon.official
https://twitter.com/saunihon
https://vm.tiktok.com/ZStvjoUf/
https://saunihon.com/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86/
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