
 See Dunia - Hong Kongھونغ كونغ                                                     -شوف الدنیا 

جمیع االشیاء المثیرة والممیزة في ھونغ  
 كونغ تتمثل في ھذه المواني 

 
1–  Tsim Sha Tsui 
2–   )Central  ( pier 7 
3-  ًWan Chai 
 

 وتجلب ھذه المواني السیاح الیھا ، حیث تتمیز باطاللتھا   الرائعة والمثیرة للمباني الشاھقة وناطحات السحاب 
 )Centralویمكنك مشاھدة ذلك خالل جولتك بالسفینة (العباره ) المتجھة إلى كولون من جزیرة ھونغ كونغ (

 مساء  11:30صباحا إلى   6:30عاما على نفس ھذا الطریق ، وتبدا من الساعة  120و تعمل ھذه العبارة منذ 
 دقائق . 10وتتمثل حركة ھذه السفینة كل 

 

  

 جوالت میناء فیكتوریا 
 

Victoria Harbour Tours 
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وھي ارخص بكثیر من المترو للذھاب من كولون إلى جزیرة ھونغ كونغ والعكس ، باالضافة لالستمتاع بالمناظر 

 الرائعة التي تسحر االلباب .
 

 یجب  علیك خوض ھذه التجربة 
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 $2.50HKقیمة التذكرة للبالغین 

 $1.50HKلالطفال 
 
 

ھذه االسعار بالنسبة الیام االسبوع ، عدا السبت 
 واالحد فاالسعار كتالي 

 
 $HK 3.40للبالغین 
 $2.10HKلالطفال 

 
 

 انظر الخریطة 

 

Central     میناء 

Tsim Sha Tsui    میناء 

Wan Chai    میناء 
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الجھاز الواضح في الصورة على الجھة الیمین ، 
 لشراء الجیتون الموضح في اعلى الصورة

لستخدامة للعباره :       
Star Ferry 

 



 See Dunia - Hong Kongھونغ كونغ                                                     -شوف الدنیا 

، وتبدأ الجولة یومیا من الساعة   Star Ferryاما الطریقة االخرى عن طریق الجوالت إلى فیكتوریا بواسطة  
مساء ، وتتمثل حركة السفینة كل ساعة تقریبا ، ویمكنك استخدام السفینة من اي میناء من   8صباحا إلى  11:55

 المواني المذكورة انفا ، وبدأ جولتك .
 

 یوجد بداخل السفینة مقھى 
 اما قیمة التذكرة 

 $85HKللبالغین 
 $77HKلالطفال 

 
ال یمكنك شراء التذكرة الخاصة بھذه السفینة 

اال من المیناء ، كما توفر ھذه السفینة جوالت 
 لیلیة لسمفونیة االنوار .

 
مساء ، وذلك من  7:15وتبدأ حركتھا الساعة 

 Centralمیناء ھونغ كونغ 
 مساء   19:55، فتبدأ الجولة اللیلیة لسمفونیة االنوار في تمام الساعة   Tsim Sha Tsuiاما من میناء 

 
 $170HKقیمة التذكرة للبالغین 

 $153HKلالطفال 
 www.starferry.com.hkوتقدم ھذه السفینة مشروبات مجانیة                                

 

 

 Wan Chaiمیناء   
 Centralمیناء       

     Tsim Sha Tsuiمیناء    


