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ھونغ كونغ تلك المدینة التي اصبحت تتمیز 
بالجذب للسیاح من خالل موقعھا 

االستراتیجي ، فھي مدینة صغیرة تقع على  
 ساحل جنوب الصین.

 
 

جاءت الشركة البریطانیة ، وبدات تجارة االفیون  وتصدیرھا إلى الصین ، وانتشر ادمان االفیون   1711في عام 
 منعت الصین ھذه التجارة  ، لتبدأ  بریطانیا حربھا ضد الصین . 1839بصورة كبیرة في الصین ، وفي عام 

 

 
 

 ھونغ كونغ 
 

Hong Kong 
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حیث تنازلت الصین عن جزیرة ھونغ كونغ  

لصالح بریطانیا، طلبا في السالم ، استمرت 
 1839ھونغ كونغ كمستعمرة بریطانیة من عام 

لت ھونغ  1997، وفي عام 1997إلى  ّ ، تحو
كونغ إلى منطقة إداریة خاصة لجمھوریة 

الصین الشعبیة، عمالً بالمبدأ (دولة واحدة 
 .  SARونظامان ) 

 
 
 

 اقسام  5وتشمل ھونغ  كونغ 
1-Hong Kong Island (Central) 
2-Kowloon 
3-New Territories  
4-Lantau      ( یقع كلن من المطار وودیزني الند في ھذه المنطقة) 
5– Outlying Islands 

 اما القسم االصلي للسیاحة فھو القسم االول  والثاني  من االقسام المذكورة انفا .
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وتشتھر ھونغ كونغ باألفق ، ففي منطقة  
برج  112صغیرة توجد ابراج متعددة ، تقریبا 
 متر . 180من ھذه االبراج یزید ارتفاعھا عن 

 
 

متر ، وقد  484واكثر ھذه االبراج ارتفاعا یبلغ 
 ، 2010تم انشاءھا في عام 

 International Financial Centre    . 
 
 

كما تحتوي ھونغ كونغ على العدید من المباني 
القدیمة الرائعة والممیزة والتي ترجع إلى ابان 

االستعمار باالضافة لبعض المتاحف والمعابد 
القدیمة ، وتمیّزت ھونغ كونغ، منذ أیامھا  
ا للتجارة  ً كمستعمرة بریطانیة، بكونھا مركز

 الدولیة. 
 
 

ولكن ھذه االماكن من اجل مواقعھا التجاریة باالضافة لكونھا منظمة ومرتبة ،  لذلك اصبحت مركزا للسیاحة ، 
 وتعتبر ھونغ كونغ مدینة الحركة ویمكنك مشاھدة ذلك في كل مكان .
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یفضل الذھاب إلى ھونغ كونغ عن طریق الجوالت السیاحیة من بلدك ، ولكن بالمقابل یسھل علیك الذھاب الیھا 

 دون جوالت سیاحیة واستعانتك بالجوالت السیاحیة الداخلیة في ھونغ كونغ .
 
 

 ویمكنك الذھاب إلى كلن من شینتشین وماكاو عن طریق الجوالت السیاحیة الداخلیة في ھونغ كونغ .
 
 

 من المتاحف التي نشیر الیھا في ھونغ كونغ 
 
1–ِ ِArt Hong Kong Museum of 

 متحف الفن في ھونغ كونغ 
 
 

 Star Ferryیقع بالقرب من میناء كولون 
 مساء  6صباحا لى  10یفتح من الساعة 

 $10HKقیمة تذكرة الدخول 
 

http://hk.art.museum/ 
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 2– Hong Kong Science Museum 
 متحف العلوم في ھونغ كونغ 

 
 مساء  9صباحا إلى  10یفتح من الساعة 

 $25HKقیمة التذكرة 
 یومي السبت واالحد مغلق 

 
 للذھاب الیھ باستخدام المترو من 

  Tsim Sha Tsuiمحطة : 
 B2خروج : 

 
 

 www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Science/en_US 
 
 

 لمزید من االطالعات : مجلس ھونغ كونغ للسیاحة
www.discoverhongkong.com 

 

 

Hong Kong  مطار 

 Shenzhenشینتشین     

Hong Kong Island 

Central  سنترال 

Kowloon   كولون 


