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عند ذكر ھذا االسم تتمایل الغصون للتعبیر عنھ ، فھو كلمة تعنى الطبیعة الحقیقیة ، ھي كلمة تدل على نعمة هللا 
 الكبیرة لھذه االرض ، یطلق علیھا عروس الھند الساحلیة لطبیعتھا التي .

 
 تشعرك بخصوبة الحیاة ، ویطلق علیھا البعض الفردوس االخضر .

 
 تنفس بعمق في كیرال حیث اللون االخضر یكتسح االرض والھواء یبدو نظیفا جدا .

 

 

 Keralaكیرال                           
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منذ متى  تتمنى لو تركت لنفسك العنان لالبحار في ھذه الطبیعة الخالبھ ، منذ متى اردت ان ال تجمح خیالك المسافر 
بین الودیان والشالالت الساحرة ، اترك كل االفكار خارج كیرال فھنا لحظات خضراء تنتظرك لتسیطر على فكرك فال 

 تستھین بھا .
 

، فھي والیھ فریدة في طبیعتھا من والیات الھند الرائعة   God’s Own Countryیقال بان كیرال ھي خیر هللا او 
 ، وربما اطلق علیھا ذلك لطبیعتھا التي ال تقاوم .

 
وتقع كیرال على الساحل الجنوبي لشبھ القارة الھندیة.وقد عرفت كیرال منذ قرون طویلة كمركز رئیسي لتجارة 

التوابل ، وبسبب ھذه التوابل تم االقبال علیھا من التجار الصینین والھولندیین والبرتغالیین باالضافة للبریطانیین ، 
، وھي امنھ  1956وقد بد أ االستعمار على مدن الھند من والیة كیرال، وقد تشكلت الوالیة الحالیة في كیرال في عام 

 .  Backwater)والسیاحة في القنوات المائیة   Ayurvedaجدا ، وتشتھر كیرال بعلم االیورفیدا (  
 
 

ان الثقافة السائدة في كیرال ھي الثقافة 
ماالیالي ، وھي متداولة وشعبیة فیھا   
كما انھم یتحدثون اللغة المالیاالمیھ ، و 

توجد مھرجانات ورقصات وموسیقى 
 خاصة بوالیة كیرال .

 
 

تمتز كیرال بمناخ استوائي طول ایام 
العام ، حیث تتراوح الدرجة المئویة ما 

 درجة مئویة . 34إلى  20بین 
 
 

وتمتزج عدة دیانات في كیرال منھا 
الھندوسیة  واالسالم  والمسیحیة 

وتتفاوت النسب لكل دیانة منھا حیث 
 %56یشكل الھندوس 

 %24المسلمین 
 %19المسیحیین 

وتعیش ھذه الدیانات على الدوام في 
 ود وتسامح تام .

 
 

وعند الحدیث عن ھذا الموضوع البد 
من معرفة عدد السكان في كیرال حیث 

ملیون  34یبلغ عدد السكان حوالي 
 نسمة .
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 وتقدم ھیئة التنمیة السیاحیة في كیرال العدید من الجوالت باالضافة للفنادق ومكاتب المعلومات السیاحیة 

 لمزید من االطالعات 
www.ktdc.com 

www.keralatourism.org 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

من الظریف في كیرال بان كل مدینة 
منھا تحمل اسمین احدھا یعود الیام 
االستعمار اما االخر فھو الجدید ، 

ولكن االغلبیة من السكان یستعملون 
 .االسماء القدیمة للمناطق ھناك 

 

 
 ولمعرفة الرمز الدولي لمدن الھند 

 +91الھند :
 

Cochi:    0484 
Trivandrum:    0471 

Calicut:    0495 
Kottayam:    0481 



  See Dunia - Keralaكیرال                                               -شوف الدنیا 

    DTPCیجب علیك التعرف على   
District Tourism Promotion Councils 

 
تشمل كیرال مناطق مختلفة ، وجمیع ھذه المناطق لدیھا مواقع رسمیة خاصة بھا تمدك بالمعلومات وتقدم لك العدید 

 من الجوالت المحلیة .
 

 لمزید من االطالعات 
www.keralatourism.org/dtpc.php 

 
 

افضل االوقات للذھاب إلى فاتنة 
 الطبیعة كیرال 

 -من شھر یونیو إلى سبتمبر 
 الجو ممطر 

 
 

ویقصد االغلبیة كیرال في ھذه 
 االشھر االیورفیدا .

 -من شھر اغسطس إلى فبرایر 
 موسم سیاحي 

 
علیك باالنتبھ ففي كیرال كباقي 
مدن الھند یتوجب علیك شراء 
المیاه المعدنیة للشرب ، وعدم 

 الشرب من میاه الحنفیة 
 

 100رقم الشرطة :
 102رقم االسعاف :  

 
  

 لمزید من االطالعات عن الھند والثقافات الھندیة ، الرجاء الرجوع لصفحة دلھي . 
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 خریطة والیة كیرال
 

Map of Kerala 

 Ponnani   مدینة المساجد 

عاصمة كیرال -ثیروفانانثابورام   
Thiruvananthapuram 

Kochi  كوتشي 

Munnar - مونار 

 Wayanad   وایاناد 

Calicut  كالیكوت 

Kollam   كوالم 

 بریار الحدیقة الوطنیة
Periyar National Park 


