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لیس ھناك اجمل من لحظات االسترخاء التي تبعث في 

 النفس حیاة جدیدة 
 

تشتھر كوریا بالساونا الممتازة وھي مشھورة جدا  لدي 
العائالت الكوریة وكذلك السیاح ، والساونا في كوریا  

،  لكنھا ایضا اھم مفردات الحیاة الیومیة ، فجمیع الفندق الكبرى في  لیست فقط أھم تقلید اجتماعي تتوارثھ االجیال
 سیئول تحتوي على الساونا 

ولكن عند الحدیث عن الساونا الكوریة فھي مختلفة تماما عن باقي الدول فھي تعد ملتقي العائالت حیث تحتوي على 
 جاكوزي وطابق للقراءة والعاب للتسلیة باالضافة للصالة الریاضیة وغیر ذلك من الخدمات .

 
 

كما ان الساونا منفصلة بالنسبة للجنسین ، وفي جمیع مراكز الساونا یمكنك قضاء لیلتك فھي ارخص من الفنادق 
 بكثیر .

 
 

 Saunaساونا               
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ومن مراكز الساونا التي نسلط الضوء 

 علیھا 
 

Siloam 
 

ھذا المركز یقع مقابل المحطة المركزیة 
 )  Seoul Stationلسیئول (

إلى  ₩ 8000السعر یتراوح ما بین 
10000₩ ،  

 
یقصده الكثیر من السیاح فعند الوصول 
إلى محطة سیئول المركزیة من رحلة 
طویلة یتوجھ اغلب السیاح الیھ طمعا 

 في مزید من الحیویة والنشاط .
 

www.silloamsauna.com 
  

 كذلك من مراكز االسبا والساونا المشھورة في كوریا 
Jjimi bang 

 
وھي من الساونا واالسبا الحدیثة وتوجد فروع مختلفة لھا في 

 سیئول .
 من الفروع المعروفة لھا في سیئول 

 
Dragon Hill Spa & Resort 

 
یعتبر ھذا الفرع االكبر في سیئول حیث یحتوي على كافة المستلزمات التي تؤھلھ لیكون االفضل في سیئول من 

 خدمات مختلفة ساونا وسبا وكذلك التسلیة وتمكن ھذه الخدمات االطفال من قضاء اوقات رائعة وشیقھ.
 
 

وعند وصولك إلى المركز یمكنك اختیار القائمة التي تجدھا مناسبة لك فھناك عدة قوائم وعلیك باختیار الباقة 
 المفضلة لدیك للبدء  في اوقات رائعة بین احضان الصحة والسالمة 

  ₩12000إلى  ₩10000االسعار تبدا من 
 

 ساعة  24یفتح 
 

www.dragonhillspa.co.kr 
 
  
  

 

 

 

 Yongsanمحطة : 
 1خط : 

 1خروج : 
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Spa Lei 

 
ھذه االسبا حدیثة وھي ذات خدمات راقیة 

جدا ، وھي للنساء فقط حیث لھا شعبیة 
كبیرة في الوسط النسائي ، من محطة 

دقائق  5المترو یمكنك السیر على االقدام 
 للوصول الیھا 

 
إلى  ₩1400االسعار تتراوح مابین 

12000₩ 

 
www.spalei.co.kr 

 
 للذھاب الیھ عن طریق المترو 

  
 
 
 
 
 

 بقي ان تعرف بان للساونا فوائد جمھ 
وھناك ابحاث تؤكد ان جلسة الساونا التي تستمر نحو ربع 

  7 الى   5 تعادل المجھود الذي یبذل في العدو من  ،  ساعة
كیلومترات كما انھا تعادل المجھود الذي یبذلھ رافعو االثقال 

  . لمدة ساعة كاملة
 

 
وتمنع الساونا نمو الجراثیم فوق سطح الجلد كما انھا تبسط 

 العضالت فیشعر الشخص باالسترخاء 
 من فوائد الساونا ایضا:

 
 
 یقوم بحرق السعرات الحراریة ومراقبة الوزن. 
 یزید من حركة دوران الدورة الدمویة للجسم. 
 إزالة اآلالم. 
 تحسین البشرة. 
 تحسین نظام المناعة. 
 التخفیف من التعب والضغوط الجسمیة. 
 إزالة السمنة 

 

 

 

 

 Sinsaمحطة : ٍ
 5خط : 

 5خروج : 

 


