
 
 وردة الشمال وعروسھا 

 
وأنت تجلس في الطائرة متجھا إلى 
عـروس الشمال ووردتھـا تشاینغ 

 ماى  تـذكـر فقـط واجـعل 
شيء ما ممیزا في مخیلتك وأمام 

 .عینیك  فإن جــزء مــن الخیـال لھـذه المـدینـة ربمـا یجعلك ال تندم على جمالھا الفتان وطبیعتھا الخالبة 
 

قـم بقطف أوراق  الورود وضعھـا فـي دربـك وأنت تتجـھ إلیھـا ،فإنھـا وردة تغـار منھـا الورود وھي 
 .ألطف ما خلق هللا فما بالك بالبشر 
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 تشاینــغ مــاى 
 

Chiang Mai 



یسكنھا سكان قبلیون الزالوا یحافظون على أسلوب حیاتھم 
 .وتقالیدھم العریقة 

 
 

ً عن باقي مدن تایلند،  وھي مـدینة تكاد أن تكون أكثر سحـرا
وباإلضافة إلى ذلك فھي مشھورة بالحرف الیدویة التقلیدیة 

،وكذلك الرقصات الشعبیة وھي تدعوا إلى العجب والبھجة معا 
فــإن كان یومك على غیر ما یرام یمكنك مشاھدة الرقصات 

 .فال تدعھا ) وصفة مجربة ( لتبتھج ویزول عنك الھم 
 
 

وھذه الوردة تمزج ما بین وسائل الـــــــراحة العصـریة والمـوروث 
الفني والعمراني معا،وھـي تشتھر بإنتاجھا المحلـي من الفخاریات الخــزفیة والـرسم عـلى المظالت والصناعات 
الحریریـة الیدویة وكذلك المشغوالت الفضیة والمصنوعات الخشبیة التي تبتدعھا أنامـل الحرفیین المھرة الذین 

 .توارثوا ھذه المواھب عن اآلباء واألجداد 
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إن ھذه العزلة لمدینة تشاینغ ماى في الشمال 
نمت عن إنبثاق ثقافة مغایـرة تمامـا عـن 

 .مثیالتھا في مناطق البلد 
 
 

تعـد ھــذه المدینة من مـدن تایلند الضخمة فھي 
باإلضافة إلى  ذلك تعد مركزاً سیاحیـــاً ھــامـــاً 

لكونھا تضم عدداً كبیراً من المناظر الطبیعیة 
 .والتضاریس 

 
 

ھي المدینة الثانیة في تایلند من حیث المساحة 
 كما یوجد بھا الكثیر من مراكز السیاحة 

 
 
 
 

وبالنسبـة للخطـوط الجـویـة التي تقــوم برحالت إلـى أرض تشانیغ ماى ،فإن الخطوط الجویة القطریة ھي إحـدى  
 الخطـوط التي تقـوم بمثل ھـذه الرحـالت كمـا یمكنك الذھاب إلیھا عـن طریق الحـــافلة أو القطــار ولكن األمـر 

 
لیس سھـال خـاصة إن كانت لدیـك عائلـة واألفضل لك الذھـاب إلیھـا عـن طریق الجـو ویمكنـك الـذھـاب مـع 

  Thai Airlinesطیـران  أو  Air Asiaطیـران
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كمـا نــذكـرك بأن تشـاینـغ مـاى القـدیمـة محـاصـرة 
بـالقنـوات المـائیة ،وتتمـركز أكثــر الفنـادق والمراكز 
 التـاریخـیة فـي منـطقة تشانیغ مـاى القدیمة وأطرف

 
Night Baazar 

 
 
 

تحتوي اغلب الفنادق على جوالت ، اختر ما یناسبك 
منھا فھي افضل لك ، واكثر راحة مع خدمة مواصالت 

من وإلى الفندق ، وتعد ھذه الجوالت ھي االفضل للعائلة 
حیث تتیح لھا مشاھدة اغلب المعالم واالستمتاع 

 .بالوقت 
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