
 
 

من المدن الجمیلة التي تعبر عن جمال الفن الصینى ، ھي 
 .مدینة تایبیھ في تایوان 

 
 

وتعتبر تایبیھ ھي عاصمة تایوان ، حیث یبلغ عدد سكانھا 
 .ملیون نسمة  3حوالي 

 
 
 

 1895لقد كانت تایوان تحت السیادة الیابانیة ، وذلك من عام 
 .  1945إلى عام 
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 臺北市                             Taipeiتایبیھ                         



 
وتعود بعض المعالم في مدینة 

ان الحزب .تایوان إلى تلك الفترة 
وبعد ) الكومینانغ(الحاكم في الصین 

خسارتة في الحرب االھلیة الصینیة 
، نقل حكومة الجمھوریة الصین إلى 
تایوان ، حیث اصبح حاكم لتایوان ، 

واعالن تایبیھ عاصمة مؤقتة لھا 
 .  1949وذلك في عام 

 
 
 
 

ان مدینة تایبیھ من المدن االمنة ، 
والنظیفة جدا ، حیث حضت في عام 

 6بعدد الزوار الیھا حوالي  2013
ملیون زائر ، وھي تعتبر  الیوم  من 

الوجھات السیاحیة الحدیثة ، وھي 
 .مدینة نابضة بالحیاة والعالمیة 

 
 . فھي تعتبر من المدن  ذات االضواء المبھرة ، وھي مشابھة لمدینة طوكیو في ذلك 

 
 .تحضى مدینة تایبیھ كذلك بمواصالت جیدة ،  ومزیج رائع من المعالم السیاحیة والترفیھیة 
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یمثل المدینة القدیمة ، : غرب تایبیھ 

 .حیث الشوارع الضیقة 
 
 
 
 

فھو القسم الحدیث : اما شرق تایببھ 
والنابض بالحیاة ، حیث الشوارع 

الواسعة والمحاطة باالشجار ، باالضافة 
 .لمراكز التسوق المختلفة والمتنوعة 

 
 
 
 

 101ویقع في القسم االخیر ، برج تایبیھ
 .واالكثر شعبیة للزوار 

 
 
 
 
 

ونسلط الضوء على بعض المعالم المھمة 
 -:في تایبیھ 

 
 
1-  Grand Hotel 

 فندق جراند 
 
 

،  1952واحد من الروائع ، في مدینة تایبیھ ویعود لعام 
حتى ان لم تكن مقیما في ھذا الفندق ، فیمكنك زیارتھ 

 وارتشاف فنجان من لقھوة ، في المقھى الخاص 
 
 
 

بالفندق ، حتما بان ھذا المكان ھو فن ناطق لالبداع ، 
یتوجب علیك عدم نسیان كامیراتك ، ان حالفك الحظ 

 .بزیارتھ 
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 101برج تایبیھ  

Grand Hotel 



 -:لعشاق المتاحف والثقافة 
 
2– Taipei Fine Arts Museum 

 متحف تایبیھ للفنون الجمیلة 
 

 .ھو دعوة رائعة لعشاق الفن 
 
 

 یفتح یومیاً ، عدا یوم االثنین مغلق 
ً  5صباحاً إلى الساعة  9من الساعة   مساء

 
 
 

  -: لمزید من االطالعات 
 
 
 -:للذھاب الیھ  

 MRT : (Yuanshan(من محطة المترو 
 
 
 
3– Zhongshan Hall 
 

 -:القاعدة التاریخیة 
 
 

من المعالم التي تستحق 
المشاھدة ، ھو عبارة عن مبنى 

باربعة طوابق ، وقد شید في عام 
لتتویج االمبراطور  1936

 .ھیروھیتو 
 
 

یوجد مقھى في الداخل مع  
 ) .صالة (تراس 

 
 -:یمكك الذھاب الیھ 
) : MRT(من محطة المترو 

Ximen 

 See Dunia - Taipeiتایبیھ                                                              -شوف الدنیا  

 متحف تایبیھ للفنون الجمیلة 

http://www.tfam.museum/Index.aspx?ddlLang=en-us


 
4 – National Museum of History 

 المتحف الوطني للتاریخ 
 

 لعشاق التاریخ 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.nmh.gov.tw 

 
 -:یمكك الذھاب الیھ 
 MRT : (Chiang Kai-shek(من محطة المترو 

 
 
 الجوالت  -5
 
 

نسلط ھنا الضوء على اشھر الجوالت ، فتوجد 
العدید من الجوالت داخل تایبیھ ، وھي تتجھ لمدن 

اخرى في تایوان ، اكثر شركات ھذه الجوالت 
 .  Edison Toursجودة وثقة ، ھي 

 
 
 -:لمزید من االطالعات  

www.edison.com.tw 
 
6– Taipei Zoo 

 حدیقة الحیوانات تایبیھ 
 

لالطفال نصیب ھنا ، فحدیقة الحیوانات في تایبیھ 
ھي مكان مثالي لھم ، وھي من االفكار الصائبة 

 .اذا كانت رحلتك مع عائلتك 
 

صباحاً ، إلى الساعة  9تفتح یومیاً ، من الساعة 
5  ً  .مساء

 NT$60: بالغین  -:قیمة التذكرة 
 

  -:لمزید من االطالعات 
http://english.zoo.gov.taipei 

 
 -:للذھاب الیھ 

 MRT : (Taipei Zoo(من محطة المترو  

 See Dunia - Taipeiتایبیھ                                                              -شوف الدنیا  

www.nmh.gov.tw
www.edison.com.tw
http://english.zoo.gov.taipei


 
لدي تایوان مستشفیات جیدة ، والطب  الصینیة  -7

 التقلیدیة ، ومن اشھر المستشفیات 
 

Taipei City Hospital   
http://english.tch.gov.taipei 

 
فان كنت تود شراء االعشاب الصینیة الشعبیة ، من 

 .  Dihuaشارع 
 

 -:للذھاب الیھ 
 MRT : (Zhong Shan(من محطة المترو 

 
 
نذكر بعض الرحالت وما تستغرقة من الوقت  -8

 -:للوصول إلى تایبیھ 
 

 A-  ، الرحالت الجویة من ھونغ كونغ إلى تایبیھ
 .دقیقة  100تستغرق 

 
B-  دقیقة   110من شنغھاي إلى تایبیھ ، تستغرق. 
 

اذا كنت ترغب في زیارة مدن اخرى ، في تایوان 
 .فاالفضل استخدام القطار 

 
 .  Taipei Main Stationلدي تایوان قطارات فائقة السرعة ، وجمیعھا تغادر من 

 .انظر الخریطة 
 

 .نصل لنھایة رحلتنا معكم في تایبیھ ، ونتمنى للجمیع رحالت موفقة واختیار صائب 
 

دائما اجعل سفرك سھال وممتعا ، بالحصول على معلومات 
 .واطالعات وافرة ، قبل الشروع في رحلتك 

 
 -:لمزید من االطالعات عن مدینة تایوان 

 http://eng.taiwan.net.tw/ 
 

 -:لمزید من االطالعات عن مدینة تایبیھ 
 www.travel.taipei/en/ 

 
بقي ان تعرف بان المدینة الشقیقة ، لمدینة تایبیھ ھي جدة 

 ) . المملكة العربیة السعودیة ( 
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http://english.tch.gov.taipei
http://eng.taiwan.net.tw/
www.travel.taipei/en/

