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ھناك اسماء جعل هللا من الطبیعة نسیج لھا ، حیث جعلھا  
في سحر الطبیعة وجمالھا ، مونار مدینة تتجاوز الطبیعة 

لتصل إلى اعمق درجات الجمال واالبداع الرباني ، ففي كل 
زاویة من زوایاھا تكاد تكتشف نوعا فرید من انواع 

 الطبیعة الخالبھ ، فھي كالسھل الذي ال ینضب من الجمال والروعة .
 
 

مونّار كلمة تعني األنھار الثالثة، الحدیث عن منطقة مونار یعنى الحدیث على جمال االطبیعة االستثنائیة فھي قمة 
 الروعة والجمال .

 
مونار لیست سھول وشالالت تسر النظر فقط بل ھناك مفاجاة لعشاق الشاي ربما سوف تجعلھم اكثر ابتسام وسوف 

 نتطرق لھا في سردنا عن ھذه المنطقة الرائعة .
 

 
 

 Munnarمونار                 
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كیلو متر من  130تقع منطقة مونار على بعد  
متر من سطح 1600مدینة كوتشي ، وعلى ارتفاع 

البحر لذلك یجب علیك التاكد من ان الجو في 
منطقة مونار بارد وعلیك االحتیاط بالتزود 

بالمالبس الثقیلة ، وتعد مونار بما حباھا هللا من 
روعة وجمال ساحر للطبیعة من المناطق الرائعة 

لقضاء شھر عسل ممیز جدا . وعندما تتحدث مونا  
فانھا تعزف حدیثا شیقا اصلة الجمال والطبیعة 

 الغناء.
 
 

فمنظر  الودیان الخضراء، وتكاثف الغیوم ،  
مزارع الشاي التي تعطیك انطباعا بالجمال  ، والجو المبتھج الذي یمدك بالطاقة لالقبال على الحیاة  كل ھذه االشیاء 

 تجعلك تتمنى لو تحتسى كوبا من الشاي الساخن في شرفتك المطلة على تلك الجنان .
 

االغلبیة یقصدون مونار لمشاھدة الطبیعة التي یعجز عن وصفھا اللسان ، فھي جمال یفوق الوصف ترصده العین 
 ویبقي في زوایا الجمال في ركن الذاكرة .

 
 باختصار ھي منطقة االسترخاء والخروج عن االفكار السلبیة المالوفة .
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سبق ان وعدنا عشاق الشاي بمفاجاة من خالل حدیثنا عن منطقة مونار ، ان مزارع الشاي التي تغطي اراضي 
مونار ترحب بعشاق الشاي ، فھیئ نفسك لتناول شاي ممیز من ارض الشاي ، ویوجد في مونار متحف للشاي وھو 

 مصنع لتغلیف الشاي بجمیع الوانة من االسود واالحمر و االخضر واالبیض وانواع اخرى للشاي بنكھات اخرى ، 
 

حیث تتم عملیة التغلیف باالالت امام السائح ، وھذه فرصة رائع لجلب  الشاي كھدیة لمن تحب فلیس ھناك اغلى وال 
اروع من ھذه الھدیة ومن ھذا المكان لعشاق الشاي فكل رشفة منھ تعطیك انطباعا بالتفاؤل وترجعك مرة اخرى 

 لمونار الساحرة ، فارتشف كوبا من الشاي لتسكن بداخلك لحظات ال تنسى .
 
 

 اشیاء نذكركم بھا لمصنع ومتحف الشاي 
Tea Museum 

 روبیة  75قیمة تذكرة الدخول 
 مساء  4صباحا إلى  10یفتح من الساعة 
 یوم االثنین مغلق 

 
 

 في مونار    DTPCیمكنك الذھاب الیھ عن طریق جوالت 
 لمزید من االطالعات عن ھیئة التنمیة السیاحیة في مونار 

www.dtpcidukki.com/intinerary 
 

 
اذا كنت مقیم في كوتشي فاالفضل االستعانة 
بالجوالت المحلیة للذھاب إلى مونار ، اما اذا 
كنت مقیم في مونار فعلیك االستعانة بجوالت 

DTPC  فھي االفضل ویمكنك االستمتاع بوقتك
 بصورة افضل بكثیر . 
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 روبیة . 220من مطار مدینة كوتشي اذا اردت استخدام التاكسي للوصول إلى مونار ، فالسعر تقریبا حوالي  
 

 كما یتوجب علیك الحصول على تذكرة للتاكسي من الكشك الخاص بسیارات االجرة .
 ساعات . 4وعن طریق السیارة یستغرق الوصول إلى مونار حوالي 

 
اذا اردت البقاء في مونار فان العدید من الفنادق تقدم خدمة مطار من مطار كوتشي إلى الفنادق في مونار ، وان 

 روبیة . 3000كان السعر قلیال مرتفع اال ان مونار حكایة اخرى تستحق ، السعر حوالي 
 

 ویوجد في ضواحي مونار محمیة للحیاة البریة وكذلك حدیقة .
 
 
 

 اوال محمیة الحیاة البریة 
 

Chinnar Wildlife Sanctuary 
 

 روبیة  150السعر للجولة  
 

www.chinnar.org 
 
 
 
 

 Eravikulam National Parkحدیقة : 
 حدیقة إرافیكوالم

 
 روبیة  200السعر للدخول 

 
www.eravikulam.org 

 
من االفضل عند اتخاذ القرار 
للذھاب إلى ھذه الحدیقة او 

المحمیة الحیاة البریة الذھاب عن 
طریق ، ھیئة التنمیة السیاحیة 

، ویقع   DTPCلوالیة كیرال 
المكتب الرئیسي وسط مدینة 

 مونار .
بقي ان تعرف بان لیست كل االیام 

جیدة للذھاب إلى مونار وضواحیھا 
، فمن شھر یونیو إلى سبتمبر تكون شوارع ضواحي مونار صعبة جدا بسبب االمطار ، واالفضل عدم الذھاب في 

 ھذه االشھر ، ولك حریة االختیار .

 

 


