
 
یقع ھذا الشاطئ جنوب ھونولولو ، لھذا الشاطئ شعبیة 
كبیرة فھو معروف بشكل واسع عالمیا ، ویقدر مساحة 

كیلومتر ، على شكل ھاللي طویل  2ھذا الشاطئ بحوالي 
 .منساب على الرمال الناعمة 

 
 .لقد كان ھذا الشاطئ ھو ملعب الملوك في ھاواي سابقا 

 
، لقد اصبحت ھاواي ذات شھرة واسعة ، حیث اصبحت  1901في عام   Moana Surfriderبعد افتتاح فندق 

 .مالیین زائر سنویا  5من جزر الجذب السیاحي ، ففي كل عام تستقبل ھاواي حوالي 
 

وتحتل الیوم وایكیكي مكانا مرموقا وسیاحیا شعبیا في العالم وھاواي ، حیث تتمركز الفنادق والمنتجعات الرئیسیة 
 .في ھاواي في ھونولولو ، ویعتبر وایكیكي ھو القلب النابض بالحیاة في ھاواي ، للزوار من جمیع انحاء العالم 
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 شاطئ وایكیكي 
 

Waikiki Beach 



 Kuhioو شارع  Kalakauaشارع 
 

ھذان الشارعان ھما قلب وایكیكي ، حیث التسوق الرائع والترفیھ منقطع النظیر ، ویمكنك ھنا العثور على اكثر 
والواقع بالقرب من شارع   Royal Hawaiian Centerالمراكز التسویقیة شعبیة وفخامة وھو مركز 

Waikiki Beach Walk ان جمیع الفنادق تقع بالقرب من ھنا فقط تحتاج لبضع دقائق من السیر على االقدام ،
 .من الشاطئ 

 
 
 
 
 
 

ان موسم الذروه ھو من 
 .یونیو إلى نھایة اغسطس 

 
 
 
 
 
 
 
 

لعلك لم تشاھد وایكیكي بعد غروب الشمس ،  تبدأ ھنا حیاة اخرى ملیئة بالرقص واالستعراضات ، حیث تحبس 
الھوال وھي من الرقصات المشھورة في ھاواي ، تحبس االنفاس وتجعلك في متعة وانبھار لصوت  Hulaرقصة 

 .الموسیقى والرقص الذي یبث بداخلك الكثیر من الحیویة 
 

 .كما یحتوي ھذا الشارع على حدیقة حیوانات ھونولولو ، باالضافة لحوض االسماك كل ذلك في  وایكیكي 
 

 See Dunia - Hawaiiھاواي                                                          -شوف الدنیا  

  Kalakauaشارع 



 
ان المیاه تنادیك فھي ال تزال ھادئة تلوح 

بزر قتھا الباھتة ، فان كنت من عشاق كل 
شئ مثیر فیمكنك تعلم ركوب االمواج 

 .ھناك 
 
 

وایكیكي لیس شارع عادي ابدا ، فھو یتیح 
لك مشاھدة الكثیر من االنماط الموجودة من 

السیاح في ھاواي باالضافة إلى انھ ملتقي 
لفئات عمریة مختلفة ، استمتع بوقتك 

 .ھناك 
 
 
 

 ) .جولة ترولي ( یمكنك الذھاب إلى ھناك باستخدام الحافالت  العامة  
 

 اذا كنت من عشاق الھدوء االمتناھي ، وتعشق الشواطئ ، فیمكنك االستمتاع 
 والواقع بالقرب من وایكیكي  Ala Moana Beachبشاطي حدیقة 
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Waikiki Beach Walk 


