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للسیاحة في الماء طعم خاصة ، فھي تحملك إلى عالم اخرى 
مليء بكل ما ھو منعش ومثیر للحیاة وتعطیك انطباع 

بالفرح .تعتبر كیرال من المدن االستثنائیة في طبیعتھا الخالبة في 
من القنوات  99نھر یصب في بحر العرب ،و یوجد  44الھند والعالم باسره ، حیث تحتوي والیة كیرال على 

 ومصبات االنھار باالضافة لوجود البحیرات .
 
 

ویمكنك التجول في ھذه القنوات المائیة عن طریق السفن الخاصة بمدینة كیرال وتعرف ھذه القنوات باسم 
Backwater   . 

 

 
 

 سیاحة في القنوات المائیة 
 

Backwater 

 



  See Dunia - Keralaكیرال                                                  -شوف الدنیا 

  
یقصد االغلبیة من السیاح مدینة كیرال لھذا الغرض ، حیث االستمتاع بھذه النزھة المثیرة والفریدة من نوعھا 

واضافة لمسة سیاحیة جدیدة إلى تجاربھم ، ویعتبرون السیاح ذلك من اھم االشیاء التي تشجع على زیارة مدینة 
كیرال ، حیث الطبیعة والطیور واالریاف ذات الخضار الناصع والمزارع التي تسر الناظرین الیھا وھم یشبھون ھذه 

 التجربة بالنعیم في الطبیعة .
 
 

 Backwaterتقریبا اغلب الفنادق والمكاتب السیاحیة تقدم السیاحة في القنوات المائیة او 
وتقدم شركة كیرال لتنمیة السیاحة جوالت تتضمن التجول في القنوات المائیة ، ویمكنك اختیار ما یناسبك من 

 الجوالت .
 

   Backwaterبیدا انھ علیك بترك العنان لخوض  تجربة فریدة من نوعھا مع 
 (للمزید عن ذلك راجع الجوالت في كیرال ) 

 
 وتنقسم الجوالت لنصف یوم او یوم كامل واالسعار كتالي 

 روبیة  600لنصف یوم للسیاحة في القنوات المائیة 
 روبیة  850لیوم كامل لنفس الجولة 

 وتوجد سفن یمكنك االقامة بھا كفنادق وھي تحسب لیوم او یومین 
 

اذا كانت رحلتك عن طریق جوالت 
من بلدك فانھا سوف تشمل 
الجوالت في القنوات المائیة 

Backwater     
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كما یمكنك االقامة في السفن 
وھي تابعة   Vrindaالفاخرة 

والجولة عبارة   Oberoi لفندق 
ایام  ، وھي  4لیالي و 3عن 

شاملة كل شيء ویتراوح السعر ما 
 دوالر امریكي . 900إلى  800بین 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.oberoihotels.com/oberoi_vrinda 
 

 وتبدأ الجولة من مدینة كوتشي 
ولعشاق الطبیعة ومشاھدة المناظر الخالبھ االستثنائیة 

فسوف ینعمون بھذه التجربة ، حیث تجعلھم یشعرون بان 
ھذه التجربة من التجارب المفعمة بالحیاة في حیاتھم 

 السیاحیة .
 
 
 
 

ومن اشھر المناطق المشھورة 
للسیاحة في القنوات المائیة 

Backwater     
 
 
 
 

1– Alappuzha 
( Alleppey ) 

 
2– Kottayam 

 
3– Ernakulam - Kochi 
 

 

 

 


