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ھذا القصر یعني باللغة الكوریة ازدھار الفضیلة وھو 
واحد من القصور الكبیرة المعروفة في سیئول ، وقد 

إلى قائمة  تشانغ دیوك غونغاضیف  قصر 
 الیونسكو للتراث العالمي 

 
) ویقع ھذا القصر بالقرب من قصر 1392 –1897یعد ھذا القصر من القصور االصلیة لساللة الحاكمة جوسون (

 كیونغ بوك غونغ ،  وھذان القصرین ھما اھم قصرین في سیئول .
 
 

حیث یقع ھذا القصر في منطقة واسعة ، ویفضل اغلب االمراء واالمیرات ھذا القصر والذي یعتبر الثاني في 
 سیئول من حیث االھمیة .

 

  

 قصر تشانغ دیوك غونغ 
 

Changdeok gung 
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وفي ایام الحملة الیابانیة على  15ویرجع بناء ھذا القصر للقرن 
اصاب ھذا القصر الكثیر من الدمار من جراء   1590كوریا في عام 

ھذه الحرب  ولكن اعید بناءه وترمیمھ مرة اخرى ، ویعتبر ھذا 
 القصر من القصور الشرقیة  لوقوعھ  في ناحیة الشرق من المدینة 

 
 
 حتى اوائل القرن العشرین الزال الحكماء والسالطین یعیشون فیھ  

 للذھاب ومشاھدة ھذا القصر البد من الذھاب مع جوالت سیاحیة .
 
 
 

كما توجد العدید من الجوالت السیاحیة الكوریة ، اذا كنت تحبذ ذلك 
فلیس ھناك ادنى مشكلة ، وتذكر بانك ال یمكنك الذھاب دون جوالت 

 سیاحیة إلى ھناك .
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ویتوفر یومیا جولتین باللغة 
صباحا  10:30االنجلیزیة في الساعة 

 ظھرا  2:30وكذلك في الساعة 
خلف ھذا القصر توجد حدیقة سریة 
المعروفة (بالحدیقة الغامضة )ھي 

Huwan   باالضافة لوجود بحیرة
صغیرة واجنجة مختلفة وھي جمیلة 

جدا للمشي وااللتقاط الصور ، كما ان 
اغلب المسلسالت الكوریة  تقام 

 ھناك .
 
 

ان كنت ترید زیارة احد قصور سیئول 
ولیس لدیك الوقت الكافي لذلك ، فان 
الدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیك 

 بزیارة ھذا القصر .
 

اكثر الجوالت الداخلیة في سیئول 
 شاملة ھذا القصر 

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 
 یفتح یومیا عدا یوم االثنین مغلق 

 مساء  4صباحا إلى  9:30یفتح من الساعة 
  ₩3000سعر التذكرة للبالغین 

 ₩1500لالطفال 
 للذھاب الیھ عن طریق المترو 

  
www.eng.cdg.go.kr 

 
 

 انظر خریطة سیئول التاریخي 

اذا اردت مشاھدة جمیع القصور  
الخمسة المعروفة في سیئول 
فیتوجب علیك شراء تذكرة 

 واحدة شاملة مجموعة القصور 
 
  Jongmyoباالضافة لمعبد 
 ₩10.000وذلك بسعر 
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