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للطبیعة حدیث اخرى في كیرال ، فھي تنبعث من كل 

زوایاھا الخضراء لتعطي زائریھا مزید من 
االنتعاش في الحیاة ، بلد تجعلك تتنفس التفاؤل 

عندما تدرك بان الجمال والطبیعة یجتمعنا جانبا إلى 
 جانبا ، وان سكان كیرال سكان ودود كطبیعتة 

 
ومتدفق باعطاء كشالالتھا التي تجذبك عند النظر الیھا ، فصوت المیاه یعطیك انطباعا بان ھناك یوما في منتھى 

 الروعة ینتظرك ، فماذا بعد یا كیرال الجمیلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 

مدن في كیرال ، كما  تعتبر اكبر مدینة من حیث عدد السكان ، وقد اعتبرت مدینة كوتشي  3تعتبر كوتشي من اكبر 
منذ قرون طویلة مركز للتوابل الھندیة ذات الخاصیة الفریدة ، فال تستطیع العثور على ھذه التوابل في باقي مناطق 

 الھند .

  

 كوتشي 
 

Kochi (Cochin) 

 



 
 
 
عام  600وقد  سكن ھذه المدینة منذ  

طوائف مختلفة وجنسیات مختلفة فمنھا 
الصیني والبرتغالي والھولندي والیھود ، 

حیث یمكنك العثور على بقایا لھذه الثقافات 
في مدینة كوتشي ، فھي تتفرد بھذا الشيء 

 عن باقي مدن الھند .
 
 
 
 
 
 

فقد منح سلطان    1503اما في عام 
تم  1683عام ، و في عام  160للبرتغالیین حیث استقروا بھا    )Fort Cochinكوتشي مدینة كوتشي القدیمة (

 1947عام  عام ،إلى عام  112احتالل كوتشي من قبل الھولندیین حیث اخرجوا البرتغالیین واستقرو في كوتشي 
 حیث حصلت الھند على االستقالل .

  See Dunia - Keralaكیرال                                                    -شوف الدنیا 

 

 



مناطق كبیرة وبعض  3وكوتشي ھي عبارة عن  
 الجزر الصغیرة وھي كتالي 

 
1– Ernakulam 

 قلب مدینة كوتشي ومركز الحیاة االقتصادیھ بھا 
 
2– Fort Cochin 

 المدینة  القدیمة وھي منطقة تاریخیة 
 
3-  Mattancherry 

 منطقة تاریخیة 
 

وتعتبر الیوم كوتشي من اھم المدن السیاحیة في 
كیرال  ،وھي العاصمة التجاریة لھا  حیث تحتوي 

 على العدید من االسواق .
االحداث التاریخیة التي مرت بمدینة كوتشي جعلتھا 

زاخرة بالعدید من المساجد والكنائس باالضافة 
للحصون والمباني التاریخیة وذلك من خالل االحداث 

االستعماریة التي شھدتھا ھذه المدینة ، من 
 البرتغالیین والھولندین والبریطانیین .
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من الظریف في مدینة كوتشي ھو ان امبراطور 

الصین قد اھدي إلى كیرال العدید من شباك 
الصید الضخمة لصید االسماك والروبیان وغیر 
ذلك من الكائنات البحریة ، ولم یبقي الیوم منھا 

 اال عدد بسیط جدا .
 
 

 ویمكنك مشاھدة ذلك في المدینة القدیمة
 Fort Cochin   ( فورت كوتشي) 

توجد في كوتشي القلیل من المساجد والمتاحف 
 المثیرة لالھتمام .

 
 

كما یوجد مكتب للمعلومات السیاحیة جید جدا 
ومفید ویقع بالقرب من المیناء الرئیسي ویقدم 
العدید من الجوالت (لمزید عن ھذا الموضوع 

 راجع صفحة الجوالت ).
 انظر الخریطة كوتشي

 
 
 

من روائع مدینة كوتشي التي ال تنتھى ھو 
(شیري) والذي یبعد عن  Cheraiوجود شاطئ 

كیلومتر ، وھو من  25مدینة كوتشي حوالي 
السواحل  الجمیلة جدا ، اما خلفة فتوجد 

بحیرات مائیة وقنوات حیث یمكنك االستمتاع 
 بجولة في القنوات المائیة وقضاء یوم ھناك ، یعتبر ھذا المكان من االماكن المناسبة  للعائالت  .
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