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 مقدمة
اليابان في  السياحة  تسهيل  اىل  يهدف  الكتاب   هذا 
العربية اللغة  لناطقي  كيوتو  محافظة   وباالخص 
 وبالتحديد دول الخليج وهو احد اعمال منصة ساونيهون
 للسياحة في اليابان ، في هذا الكتاب ستجد ابرز االماكن
الخليجي السائح  لتناسب  بعناية  المختارة   السياحية 
السهلة والممتعة اىل كيوتو للسياحة   وليكون دليلك 
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

٢

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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 تم ترشيح هذة الرسمة من الرسامة
 مياسة النارص  كغالف لهذا الكتاب

اضغط هنااضغط هنا ٣اضغط هنااضغط هنا

https://www.instagram.com/mayasa_nasser/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/mayasa.nasser.50
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 محافظة كيوتو من المناطق التاريخية في اليابان
حضارة تربز  اليت  والمعابد  االرضحة  فيها  تكرث   ، 
 وثقافة اليابان قديما، فقد كانت العاصمة لليابان

 قبل طوكيو

٤
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دليل ساونيهون للسياحة بمدينة طوكيو
ساونيهون  دليل  سلسلة  من  االوىل  النسخة  هو  الكتاب  هذا 
للسياحة في مدن اليابان و محافظاتها وباالخص مدينة طوكيو 
اغلب  المواصالت ويغطي  الكتاب معلومات عن  ، يغطي هذا 
االماكن السياحية اليت قد ترغب بزيارتها انت وعائلتك وقد وفر 
هذا الكتاب معلومات عن مواقع االماكن السياحية وتكالفيها 
اذا كانت تحتوي عىل تذاكر وايضًا اماكن بيعها ، و المعلومات 
السائح  وباالخص  العربي  السائح  تفيد  قد  اليت  الكثرية  االخرى 

الخليجي خالل زيارة مدينة طوكيو
لتحميل الكتاب

دليل ساونيهون للسياحة بمحافظة اوساكا 
ساونيهون  دليل  سلسلة  من  الثانية  النسخة  هو  الكتاب  هذا 
محافظة  وباالخص  محافظاتها  و  اليابان  مدن  في  للسياحة 
اوساكا، يغطي هذا الكتاب معلومات عن المواصالت ويغطي 
وعائلتك  انت  بزيارتها  ترغب  قد  اليت  السياحية  االماكن  اغلب 
وقد وفر هذا الكتاب معلومات عن مواقع االماكن السياحية 
بيعها  اماكن  وايضًا  تذاكر  عىل  تحتوي  كانت  اذا  وتكالفيها 
العربي  السائح  تفيد  قد  اليت  الكثرية  االخرى  المعلومات  و   ،

وباالخص السائح الخليجي خالل زيارة محافظة كيوتو

لتحميل الكتاب

 دليل 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 

لتحميل الكتاباليابان عامة وليس فقط في العاصمة .

اصدارات ساونيهون 
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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%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7/
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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 ارقام
الطوارئ

الشرطة 110
الدفاع المدني 119

تذكرة يوم مفتوح للقطارات و الباصات
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 

ICOCA
 ،  JR في  للسفر  استخدامها  يمكن  مسبًقا.  مدفوعة  بطاقات  هي 
كيوتو  في  الخاصة  الحديدية  والسكك   ، والحافالت   ، األنفاق  ومرتو 
والمناطق المجاورة ، يمكن رشاء البطاقة من مراكز خدمات السفر ، 

أو من ماكينات بيع التذاكر في المحطات الرئيسية

قيمة التذكرة : 9 دوالر للكبار ، 5 دوالر للصغار

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

اضغط هنا

لشراء التذكرة
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https://www2.city.kyoto.lg.jp/kotsu/webguide/en/support/information_counter.html#p1
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

٧
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Kinkaku-ji
كينكاكوجي

رموز من  رمز  هو  بالذهب  المرصع  المعبد   هذا 
بتصميم بحرية  عىل  بناءة  تم  كيوتو   محافظة 

 معماري جدًا رائع

Fushimi Inari Taisha
فوشيمي إيناري تايشا

البوابات باالف  المكان  هذا  ويشتهر  شنتو   رضيح 
البوابات هذة  وتمتد  توري  وتسمى   الحمراء 

 الحمراء اىل داخل الغابة

Kiyomizu-dera
كيوميزو ديرا

من جزًءا  المعبد  وُيعد   ، كيوتو  رشق  في   معبد 
 المعالم التاريخية لموقع اليونسكو للرتاث العالمي

في كيوتو القديمة

1

الموقع

الموقع

الموقع

تذاكر الدخول : 4 دوالر
أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء

تذاكر الدخول : اليوجد
أوقات العمل : مفتوح دامئاً

تذاكر الدخول : 3 دوالر
أوقات العمل : 6 صباحاً - 6 مساًء

2

3
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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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%88/
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Gion
جيون

مع  ، كيوتو  في  الغيشا  منطقة  هي   جيون 
يتم ما  غالًبا  الملون  الكيمونو  يرتدين   مضيفات 

رؤيتهن عىل جرس تاتسومي الخشيب

Ginkaku-ji
جينكاكوجي

 يتكون جينكاكوجي من الجناح الفيض ، وستة من
جميلة طحلب  وحديقة   ، األخرى  المعابد   مباني 

وحديقة رملية جافة فريدة من نوعها

Nishiki Market
سوق نيشيكي

مكاًنا   ، والتقاليد  بالتاريخ  الغين   ، نيشيكي   سوق 
والسلع األطعمة  من  العديد  عىل   للحصول 

الشهرية

Nijō Castle
قلعة نيجوو

من المركز  متحدة  حلقتني  من  القلعة   تتكون 
هونمارو قرص  وأطالل  نينومارو  وقرص   التحصينات 
والعديد من المباني الداعمة والعديد من الحدائق

Arashiyama Bamboo Forest
غابة الخيزران اراشياما

ولسبب كيوتو  في  السياحية  المعالم  أهم   احد 
 وجيه : فالوقوف وسط سيقان الخزيران المرتفعة

هذه يشبه التواجد في عالم آخر

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 8 صباحاً - 4 مساًء
تذاكر الدخول : 6 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 8:30 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : 10 صباحاً - 6 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

5

6

7

4

8
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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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%88/
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Heian Shrine
ضريح هييان

الستكشافه الكثري  به  لإلعجاب  مثري  كبري   رضيح 
الساكورا أشجار  إىل  والربك  الجميلة  الحدائق   من 
 الموسمية المذهلة وأشجار القيقب اليابانية. عىل

عكس معظم األرضحة القديمة في كيوتو

Tō-ji
تووجي

من بالقرب  المدينة  خارج  يرتفع  معبًدا  تشاهد   قد 
المحطة ، أحد مواقع الرتاث العالمي لليونسكو

Tenryuji Temple
معبد تينريوجي

في تصنيفها  تم  اراشياما،   في  معبد  أهم   هو 
 المرتبة األوىل بني معابد زن الخمسة العظيمة في
المدينة ، وهي اآلن مسجلة كموقع تراث عالمي

Tetsugaku No Michi
طريق الفيلسوف

من مئات  جانبيها  عىل  تصطف  ممتع  حجري   ممر 
أشهر مواقع واحدة من  يجعلها  الكرز مما   أشجار 

هانامي

Imperial Palace
 قصر االمبراطور

 قرص كيوتو اإلمرباطوري هو القرص الحاكم السابق
 إلمرباطور اليابان ال تزال مراسم تنصيب اإلمرباطور

تايشو وشوا تقام في القاعة الرئيسية للقرص
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 6 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 8 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : 8:30 صباحاً - 4:30 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر
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Kyoto Tower
برج كيوتو

استمتع  ، كيوتو  لمدينة  المعالم  اهم   احد 
 بمشاهدة هذة المدينة الرائعة من االعىل ويوجد

بعض الفعاليات اليت تقام فيها

Yasaka Shrine
ضريح ياساكا

ُيطلق عليه سابًقا رضيح الذي كان   ، ياساكا   رضيح 
في جيون  منطقة  في  شنتو  رضيح  هو   ،  جيون 

كيوتو

Nanzen-ji Temple
معبد نانزينجي

الفسيحة عند أراضيه  تقع  الذي  المعبد   يعترب هذا 
في بالغابات  المليئة  هيغاشياما  جبال   قاعدة 
كيوتو ، أحد أهم معابد زن في جميع أنحاء اليابان

Maruyama Park
حديقة ماروياما

 هذة الحديقة هي المركز الرئييس لمشاهدة ازهار
هذا في  مزدحمة  تكون  وغالبًا   ، كبوتو  في   الكرز 

 الموسم بالذات

Ryōan-ji
ريووان جى

األحجار من  المبهم  برتتيبها  الصخرية  زين   حديقة 
اليابان زيارة في  السياحية  المواقع  أكرث  أحد   وهو 
وأدرجته منظمة اليونسكو كموقع للرتاث العالمي

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 8 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 9 مساًء
تذاكر الدخول : 8 دوالر 

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 8:40 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد
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لشراء التذكرة
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Sanjusangendo
سانجوسانقيندو

هذا المعبد يشتهر بكرثة التماثيل الموجودة فيه ، 
حوايل ١٠٠٠ تمثال يعود تاريخها اىل آالف السنني 

Byodoin
بيودوين

الصافية البوذية  العمارة   هو مثال صارخ عىل فن 
)جودو(. جنبا إىل جنب مع حديقته

Tofukuji Temple
معبد توفوكوجي

في الخريف  ألوان  لمشاهدة  الناس   يأتي 
، تسوتينكيو  جرس  هو  المناظر  أكرث   توفوكوجي. 
الذي يمتد عىل وادي من أشجار القيقب المورقة

Monkey Park
حديقة القرود

هنا يمكنك العثور عىل قرود المكاك اليابانية الربية 
- واليت غالًبا ما ُتشاهد في أدلة السفر والكتيبات 
الشعبية اليت تغوص بشكل مريح في أونسن خالل 

فصل الشتاء

Kōdaiji Temple
معبد كودايجي

احد المعابد المشهورة في كيوتو ، وتماز بالحدائق 
التاريخية والتصميم المعماري التاريخي 

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 9 صباحاً - 7:30 مساًء
تذاكر الدخول : 9 دوالر

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4 مساًء
تذاكر الدخول : 6 دوالر

أوقات العمل : 8:30 صباحاً - 4 مساًء
تذاكر الدخول : 6 دوالر

أوقات العمل : 8:30 صباحاً - 5:30 مساًء
تذاكر الدخول : 6 دوالر

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4:30 مساًء
تذاكر الدخول : 10 دوالر
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مركز المعلومات السياحية في كيوتو
 يقع مكتب المعلومات في محطة كيوتو الدور الثاني ويقدم مجموعة
 من الكتب لتفيد السائح وايضًا يتحدثون االنجلزيية ولغا ت اخرى العربية

 ليست من ضمنها

مركز كانساي للمعلومات السياحية في كيوتو
من مجموعة  ويقدم  السياحة  مكتب  في  المعلومات  مكتب   يقع 
العربية اخرى  ت  ولغا  االنجلزيية  يتحدثون  وايضًا  السائح  لتفيد   الكتب 

ليست من ضمنها

أوقات العمل : 9:30 صباحاً - 5 مساًء

أوقات العمل : 10 صباحاً - 5:30 مساًء

الموقع هنا

جي سي بي بالزا كيوتو
 يقع مكتب المعلومات في داخل  السوق ويقدم مجموعة من الكتب
 لتفيد السائح وايضًا يتحدثون االنجلزيية ولغا ت اخرى العربية ليست من

ضمنها
أوقات العمل : 10 صباحاً - 6 مساًء

الموقع هنا

الموقع هنا

ركن معلومات زيارة معالم هانكيو كيوتو
من مجموعة  ويقدم  المحطة   داخل  في  المعلومات  مكتب   يقع 
العربية اخرى  ت  ولغا  االنجلزيية  يتحدثون  وايضًا  السائح  لتفيد   الكتب 

ليست من ضمنها
الموقع هناأوقات العمل : 8:30 صباحاً - 5 مساًء
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Sanneizaka
ساننيزاكا

جذب وموقع  بالحجارة  مرصوف  مشاة   طريق 
بالمباني محاط  الطريق   .، كيوتو  في   سياحي 

والمتاجر التقليدية

Daigoji
دايقوجي

 هو معبد  وموقع تراث عالمي محدد. يقع مجمع
كيوتو مدينة  وسط  رشق  جنوب  الكبري   المعابد 

ويتضمن جانًبا جبلًيا كاماًل

Kyoto National Museum
متحف كيوتو الوطني

يقع  . الرئيسية   الفنية  المتاحف  أحد  المتحف   يعد 
ويركز  ، كيوتو  في  هيغاشياما  جناح  في   المتحف 

عىل الفن الياباني واآلسيوي ما قبل الحديث

Katsura Imperial Villa
فيال كاتسورا االمبراطورية

اليابانية العمارة  عىل  األمثلة  أفضل  من   واحدة 
وتصميم الحدائق

Shimogamo-Jinja
معبد شيموقامو

موقًعا عرش  سبعة  من  واحًدا  الرضيح  مجمع   يعد 
به وتحيط   ، كيوتو  في  لليونسكو  العالمي   للرتاث 
الزوار في عالم تاداسو نو موري اليت تؤوي   غابة 

الموقعمن الجداول الخرضاء

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 6:30 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 8:40 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 10 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 15 دوالر

أوقات العمل : 9:30 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 15 دوالر
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Kenninji
كيننيجي

جيشا  جيشا  منطقة  جنوب  يقع  زن  معبد  هو 
المعابد  أحد  المعبد  ُيعد  كيوتو.  في  الشهرية 

الرئيسية

Kitano-temmangū Shrine
ضريح كيتانو تيمانغو

األرضحة  من  مئات  عدة  أهم  من  واحد  هو 
في جميع أنحاء اليابان والمكرسة لسوغاوارا 

ميتشزيان

Kibune
كيبنو

في  ترغب  كنت  إذا  بعيدة.  عوالم  وكأنها  تبدو 
من  القليل  لتجربة  والضجيج  الزحام  من  الهروب 

الهدوء والسكينة

Kyoto International Manga Museum
متحف كيوتو الدولي للمانغا

المصورة  الكتب  من  كبرية  مجموعة  يضم  متحف 
والروايات المصورة اليابانية ، باإلضافة إىل مساحات 

للقراءة

Bamboo Forest
غابة الخيزران

ولسبب  كيوتو  في  السياحية  المعالم  أفضل  أحد 
وجيه: الوقوف وسط هذه السيقان المرتفعة من 

الخزيران يشبه التواجد في عالم آخر
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 10:30 صباحاً - 5:30 مساًء
تذاكر الدخول : 9 دوالر

أوقات العمل : 10 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : 5 صباحاً - 6 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد
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Sanzen-in Temple
معبد سينزين ان

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

مطاعم ، اذا كنت من محيب االثارة فهذة لك 

Higashi-Honganji Temple
معبد هيغاشي هونغانجي

غويدو  هما  هونغانجي  نييش  في  مبنيني  أكرب 
هول ، المخصص لشيرنان

Toei Kyoto Studio Park
حديقة توي كيوتو ستوديو

 ، اليابانية  الثقافة  لعشاق  الساموراي  حديقة 
وتصور في هذة الحديقة اغلب افالم الساموراي 

لشبهها بتصميم القديم

Chion-in
معبد تشيونين

أرايض واسعة ومباني كبرية.  المعبد عىل  يحتوي 
يصادفون  عندما  المعبد  بالتأكيد  الزوار  سيالحظ 

بوابة سانمون الضخمة

Ninna-ji
نينناجي

الكرز  أشجار  من  ببستان  أيًضا  نينناجي  تشتهر 
المزروعة محلًيا واليت تتفتح في وقت متأخر

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4:30 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 7 دوالر

أوقات العمل : 5 صباحاً - 5:30 مساًء
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 24 دوالر
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Enryakuji
انريوكوجي

جمال التصميم القديم والمحاط بالغابات والحدائق 
الرائعة 

Botanical Gardens
حديقة بوتانيكل

تعد حدائق كيوتو النباتية واحدة من أكرث الجواهر 
الخفية اليت يتم تجاهلها في كيوتو ، ويجب زيارتها 

لكل من الزوار والسكان المحليني عىل حٍد سواء.

Kyoto Aquarium
أكواريوم كيوتو

جميع  من  البحرية  الحياة  مشاهدة  للزوار  يمكن 
وطيور  البحر  قناديل  ذلك  في  بما   ، العالم  أنحاء 

البطريق والفقمات. يوجد أيًضا ملعب دولفني

Hōkan-ji Temple 
معبد هووكانجي

احد ابرز المباني المعمارية اليت سرتاها في كيوتو 
وهو احد رموز المدينة ، دائما مايكون بارزا لالنظار

Mount Kurama
جبل كوراما

كيوتو  لمدينة  الشمالية  الجبال  في  ريفية  مدينة 
الينابيع الساخنة اليت يمكن  وهي واحدة من أكرث 

الوصول
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4:30 مساًء
تذاكر الدخول : 10 دوالر

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 2 دوالر

أوقات العمل : 10 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 22 دوالر
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Okochi Sanso Garden
حديقة أوكوتشي سانسو

 ، الكبرية  الخرضاء  والمساحات  بجمالها  تتمزي 
وتعطيك منظر جميل للحديقة وبالذات في الربيع

Daitoku-ji
دايتوكوجي

معابد  عرشين  من  يقرب  ما  من  المجمع  يتكون 
اليابان  في  األماكن  أفضل  أحد  وهو  فرعية 

لمشاهدة مجموعة متنوعة من حدائق زن

Shūgakuin Imperial Villa
فيال شوقاكوين االمبراطورية

والوسطى  العليا  الفيال  مناطق  من  تتكون 
عىل  ومباني  حدائق  منها  كل  وتضم   ، والسفىل 

الطراز اإلمرباطوري التقليدي.

Saiho-ji
سايهوجي

أجمل حديقة في كيوتو وهي مدرجة في قائمة 
خاص  بشكل  تشتهر  لليونسكو.  العالمي  الرتاث 

بحديقة الطحالب

Gyoen National Garden
حديقة جيون الوطنية

هذه الحديقة اليت تحيط بقرص كيوتو اإلمرباطوري 
وسينتو غوشو ، هي القلب األخرض لمدينة كيوتو

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : حجز فقط
تذاكر الدخول : 30 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4:30 مساًء
تذاكر الدخول : 4 دوالر

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 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

١٩
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Keage Incline
منحدر كيج

موقع تاريخي وطين يشتهر بمجموعات أزهار الكرز 
الخالبة اليت تبطن منحدًرا

Umekoji Park
حديقة اومي كوجي

يضم  المائية  األحياء  معرض  بجوار  شاسع  متزّنه 
حقواًل ترفيهية وعروًضا موسمية للزهور

Kyoto City Zoo
حديقة حيوان كيوتو

حديقة  بعد  البالد  في  حيوانات  حديقة  أقدم  ثاني 
حيوان أوينو في طوكيو

Shijo-dori
ممر شيجو

باليابان  كيوتو  مدينة  وسط  في  شيجو  شارع  يمتد 
من الرشق إىل الغرب عرب المركز التجاري للمدينة

Kyoto Railway Museum
متحف سكة حديد كيوتو

هو  المتحف  فهذا  القطارات  محيب  من  كنت  اذا 
القديمة  القطارات  من  مجموعة  بة  يوجد   ، لك 

والحديثة للعرض 
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 10 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 12 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 6 دوالر
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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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%88/
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Shosei-en Garden Kikoku-tei
 حديقة شوسي ان

الشاي  بيوت  وبعض  بركة  عىل  الحديقة  تحتوي 
إنه عىل  الربيع.  الزوار في  الكرز اليت تجذب  وأشجار 
محطة  وضجيج  صخب  من  فقط  قليلة  أمتار  بعد 

كيوتو

The Museum of Kyoto
متحف كيوتو

متحف كيوتو هو متحف لتاريخ وثقافة كيوتو. كان 
الملحق بمثابة متحف هييان للتاريخ القديم

Otowa Waterfall
شالالت اوتووا

تيارات   3 مع   ، هذا  المعبد  شالل  من  الزوار  يرشب 
ُيعتقد أنها تجلب الحب والنجاح وطول العمر

Fushimi Castle
قلعة فوشيمي

قلعة  باسم  أيًضا  المعروفة   ، فوشيمي  قلعة 
هي   ، موموياما  فوشيمي  قلعة  أو  موموياما 

قلعة يابانية تقع في فوشيمي وارد ، كيوتو

National Museum of Modern Art
لمتحف الوطني للفن الحديث

األعمال  وحفظ  لجمع  مكرسة  وطنية  مؤسسة 
القرن  من  الصلة  ذات  المرجعية  والمواد  الفنية 

العرشين في اليابان وأجزاء أخرى من العالم
الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

أوقات العمل : 9 صباحاً - 5 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4 مساًء
تذاكر الدخول : 5 دوالر

أوقات العمل : 9 صباحاً - 4 مساًء
تذاكر الدخول : 7 دوالر

أوقات العمل : مفتوح دامئاً
تذاكر الدخول : اليوجد
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معلومات مهمة عن ساونيهون
هذا  في  المذكورة  السياحية  المواقع  جميع 
الموقع  في  بإستمرار  تحديثها  يتم  الكتاب 
وايضًا يتم اضافة اماكن سياحية جديدة بشكل 

اسبوعي  هنا  .

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

اكرث من ٢٢ عامًا .

يبداء االشرتاك في االنضمام لرحالت ساونيهون 
بشهرين  الرحلة  انطالق  موعد  قبل  الجماعية 
وُتغلق فور اكتمال العدد  وهو ٩ اشخاص فقط .

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

رحلتكم 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 
المجاني  العمل  معكم ، كلمات الشكر التوفيكم حقكم لذلك نقدم هذا 

كهدية لكم من فريق ساونيهون على دعمكم ومتابعتكم لنا .  

تابعونا على منصات ساونيهون     
معنا ستستكشف اليابان 

٢٢

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%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%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%88/

