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كولمبو ساحر في زاویة تنبض بالمرایا  ، عند 

الحدیث عن كولمبو البد من معرفة اوال انھا 
اكبر مدن سیریالنكا وعاصمتھا االقتصادیة ، 
اال ان االغلبیة یطلق علیھا العاصمة الفعلیة 

 لھذه الجزیرة المشعة .
 
 

 وتتمركز مراكز الدولة والمجلس الوطني بالقرب من مدینة كولمبو وباالصح في العاصمة الفعلیة للسیریالنكا .
 لقد كانت معروفة لدي التجار العرب والصینیین والرومانیین منذ عدة سنین .

 
 

 حیث استعمرھا البرتغالیین واطلقوا علیھا اسم كولمبو ، لیالزمھا ھذا االسم إلى اآلن . 1505اما في عام 
 

لنا في زاویة من زوایا كولمبو رشة عطر خاصة وھذه الزاویة نذكر فیھا ، الرحالھ العربي ابن بطوطھ حیث زار 
 مدینة كولمبو في القرن الرابع عشر ، وقد طرز كلمات في الكتابة والتدوین عن ھذه المدینة .

 
 

 كولمبو 
 

Colombo 
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وتشتھر كولمبو بأنھا متعددة األعراق  
والثقافات، متشعبة القنوات المائیة من 

أھم مسطحاتھا ھي بحیرة بیرا التي تقام 
بھا العدید من األنشطة مثل سباق 

 القوارب .
 

وھي تعتبر  عاصمة ساحرة تتباھى 
بالجمع بین الشوارع العتیقة وصخب 

وضجیج المدینة الحدیثة، ومدینة نشطھ ، 
وتقع اغلب المراكز التاریخیة والسیاحیة 

وكذلك المباني التاریخیة في منطقة فورت 
 كولمبو ( كولمبو القدیمة ).

 
ان التغییر السریع الذي تشھده مدینة كولمبو ، ھو فعال یثیر االنتباه (خاصة بعد الحرب االھلیة التي دامت سنوات 

) حیث یمكنك مشاھدة المطاعم والفنادق والمقاھي ومراكز التسوق التي تم افتتاحھا ھنا  2009طویلة لتختم في 
 وھناك .

 
وتعتبر كولمبو من افضل المدن في سیریالنكا للتسوق ، كما تتمتع ھذه المدینة بطابع خاص جدا ، حیث تحتوي على 

المباني التاریخیة القدیمة والتي بنیت في فترات االستعمار التي مرت بھا سیریالنكا ، باالضافة لھذه المباني توجد 
 الكنائس والمعابد الھندوسیة المثیرة لالھتمام .
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وتوجد منطقة متسعة بالقرب من 

البحر في منطقة فورت كولمبو 
  Galle Face Greenوھي 

تتمیز ھذه المنطقة بالجمال 
ویمكنك قضاء اوقات رائعة في 

المساء ،  كما تحتوي على 
مقاھي ومطاعم واسواق رائعة ، 

ویمكن لعشاق المشي ممارسة 
ریاضتھم المفضلة بكل یسر في 

 ھذه المنطقة الرائعة ، 
 
 
 

وھي مشھورة لقضاء اوقات 
رائعة في االجازات عند سكان 

 كولمبو . 
اذا كانت مقیم في كولمبو فال 

تتردد في الذھاب إلیھا خاصة ایام 
االجازات وقضاء اوقات ممتعة  وتجربة االطباق السیریالنكیة التقلیدیة ذات البھارات الحارة جدا ، ثم االسترخاء 

لمشاھدة الغروب حیث للغروب وقع اخر في ھذه المنطقة لما لھ من إطاللھ مشعة تجعل من خیوط الشمس المغادرة 
 حیاة اخرى في اشعة البدأ .

 
 

ان كولمبو مدینة رائعة تجعل من 
وقتك اكثر روعة اذا ادركت این 

 تتجھ .
 
 

اذا كنت من عشاق الثقافة 
 وتعشق المتاحف فاننا نختار لك 

 
1-Puppet Museum  
 

صباحا إلى  9یفتح من الساعة 
 مساء . 5الساعة 

 روبیة  600قیمة تذكرة الدخول 
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.puppet.lk 
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 2 - Dutch Period Museum 
 

 المتحف الھولندي 
 

ھذا المتحف یعود إلى  القرن السابع عشر ، حیث 
یحتوي على اثار للحقبة الزمنیة لالستعمار 
الھولندي وھو یحتوي على عمالت وادوات 

منزلیة باالضافة للسیرمیك وغیرھا من االثار 
 لتلك الحقبة .

 
 روبیة . 500قیمة تذكرة الدخول 

 
 
 
 اما ان كنت من عشاق التاریخ واالماكن التاریخیة فاننا نختار لك  

 
 

Old City Hall - 3 
 قاعدة البلدیة 

 
 

ھي عبارة عن بناء ابیض 
كبیر ذو عمران ممیز جدا 

، ویرجع ھذا البناء إلى 
ایام االستعمار البریطاني 

    1865وذلك في عام 
ویقع مقابل ھذا البناء 

منطقة فسیحة جدا یتجمع 
بھا الناس لقضاء اوقات 
ممیزة اما في داخل ھذا 
البناء فیقیم حالیا رئیس 

 بلدیة كولمبو .
 
 

مكان في منتھى الروعة 
لعشاق التصویر 
 الفوتوغرافي .  

 
 ال زلنا مع كولمبو وما تحملة في طیاتھا من اوقات لالستمتاع ، وھذه المرة لالطفال لقضاء اوقات رائعة وممیزة 

 فقد اخترنا لھم .
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  National Zoological Garden - 4 
 

اذا كانت رحلتك مع عائلتك ولدیك اطفال + الوقت الكافي فاننا 
 ننصحك بصطحابھم إلى ھذه الحدیقة المثیرة لالھتمام .

 
 مساء . 6صباحا إلى  8:30تفتح یومیا من الساعة 

 للبالغین  2000قیمة تذكرة الدخول 
 لالطفال  1000

 5مساء إلى  4:30تقدم الحدیقة استعراض للفیلھ وذلك من الساعة 
 مساء .

 نرجو اوقات ممتعة لالطفال .
 

 ماذا لو كنت تعشق البحر والسواحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا كنت كذلك فجارة الھند والمالدیف سیریالنكا لم تدعك وشانك ، وقد 

 اخترنا لك 
 

 Mt Laviniaساحل 
 
كیلومتر عن  12عندما ترید االنفصال عن ضجیج كولمبو فان ھذا الساحل من اروع سواحل كولمبو ،  حیث یبعد  

المدینة ، ویحتوي على العدید من الخدمات وتتوفر المقاھي والمطاعم ویتمیز بالھدوء الذي یصل بك لالسترخاء 
 التام .

 
( مافونت الفینیا ) حیث یتسنى لك تناول كوب من     Mount  Laviniaوھنا یمكنك زیارة الفندق القدیم المعروف 

 الشاى او فنجان من القھوة واالستمتاع باالطاللة الساحرة التي تمیز بھا .
 روبیة . 1200یمكنك استخدام التاكسي او التوتك للذھاب إلى ھذا الساحل ،  والسعر في الغالب 

 
 

بقي ان تعرف بان كولمبو 
تعني المیناء الذي یكسوه 

 أشجار المانجو  .
اذا كانت رحلتك في الصباح 

 فیتوجب علیك ان تقول 
 صباح الخیر كولمبو 

 سوبا أوداسانك كولمبو 
اما اذا كانت رحلتك في 

 المساء فقل 
 مساء الخیر كولمبو 

 سوبا سندافك كولمبو 
تمتع في كولمبو فھناك 
 اشیاء كثیرة تنتظرك . 

 

 

 


