
 
) بوكیت: في لغة المالیو(،  من بوكیت كلمة  مستمد   بوكیت على ما یبدو

 .كم   867وھي تبعد عن بانكوك  حوالي " التل"التي تعني 
 
 

تعتبر بوكیت أكبر جزیرة في تایلند واشتھرت بلؤلؤة آسیا،  كما یربط 
 . بوكیت بباقي مناطق تایلند جسر 

 
 

معظم الزوار یقصدونھا  لالسترخاء، وتعرف   بشواطئھا  الجمیلة 
 .والجزیرة الخضراء

 
 

 -:وھي تحتوي على العـدید من السـواحل مثل 
 )Patong, Kata, Karon, Kamala, Surin, Bang Tao   . ( 
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یعتبر     Patongومــن أشھر سواحلھا وأكبرھا ھو 
نبض ، بوكیت ویحتـوي ھـذا الساحل عـلى العـدید،  

مـن المـحالت والمطاعم وكـذلك یحتوي،  عـلى فروع 
للفنادق العالمیة والبعـض ، مـن المطاعم العربیة 

 .وكذلك المستشفیات ومراكز األسنان 
 
 
 
 

، ھو واحد من الشواطئ   Kataویعتبر شاطئ كاتا 
االكثر شعبیة ، في جزیرة بوكیت ، حیث یتمتع ھذا 

 .الشاطئ بالرمال الناعمة ،  ویتمیز باتساعھ 
 
 
 

ویوفر   نجوم على شواطئ  مختلفة،  4و  5وتنتشر العدید من المنتجعات 
 االغلبیھ منھم جمیع المرافق داخل المنتجع،

للتسوق أو  Patogn  وعادة ما یكون خدمة النقل بالحافلة یومیا إلى  
 .مشاھدة معالم المدینة
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 Phi Phi Island  -جزر بي بي   



 .اذا وددت قضاء اوقات رائعة في رحلتك واقامتك ، تاكد من اختیار المنتجع المناسب لك ولعائلتك 
وتوفر الفنادق جوالت متعددة ، فیمكنك اختیار الجوالت المناسبة لك ولعائلتك كذلك ، حیث  یوفر الفندق جمیع 

 .خدمات الجولة من مواصالت 
 ) .  Fantasea   -فانتاسي    ( علیك بانعاش رحلتك إلى بوكیت الجمیلة ، بمشاھدة استعراض  

 
 Thai Huaمتحف   

 لعشاق التاریخ 
یتیح لك ھذا المتحف فرصة ذھبیة ، لمشاھدة تاریخ 
 .بوكیت الطویل ، وتاثیر الجالیة الصینیة على المكان 

  -:اوقات العمل 
ً   5صباحاً ، إلى   9یفتح یومیاً ، من الساعة   . مساء

 .بات  200: قیمة تذكرة الدخول 
 

  -:المزید من االطالعات 
  www.thaihuamuseum.com 
  

شھر مارس ھو موسم الجفاف   من شھر دیسمبر إلى
 .وموسم الذروة في بوكیت 

 
من افضل االفكار الصائبة ، ھي زیارة بوكیت من خالل 

االستعانة بالجوالت ، خاصة في حالة كانت زیارتك 
 .االولى 

 
  -:مزید من االطالعات  عن بوكیت

 
www.tourismthailand.org/Phuket 
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