
 
   Koh الجزیرة: في اللغة التایلندیة  تعني 

 
 700تقع جزیرة ساموي على خلیج تایلند ، على بعد 

 . كم من جنوب بانكوك 
 

وتعد ساموي ثاني اكبر جزر تایلند ، وتتمتع الجزیرة 
المذكورة بالجمال الطبیعي الرائع ، فھي اوتار الطبیعة 

 .الخالبة 
كما انھا تعتبر واحدة من اكثر ، الجزر جماال في 

 .جنوب آسیا 
 

لقد استرسل جمال الطبیعة فیھا ، فانتشر  النخیل 
واشجار جوز الھند ، باالضافة للشواطئ الرملیة ، 

والھدوء الذي یخیم علیھا ، كل ھذه العوامل جعلتھا ، 
 . من الجزر الشعبیة لطالبي االسترخاء والتامل 
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لعل ما یمیز ھذه الجزیرة ھو وجود العدید من 

المنتجعات ، ذات الخمس واالربع نجوم ، والمنتشرة 
على جمیع الشواطئ الھادئة في الجزیرة ، كما توفر 

 . اغلب المنتجعات خدمات كاملة 
 

وتعد ساموي من الجزر الكبیرة نسبیا ، وتضم العدید 
 .من الشواطئ 

 
 :من الشواطئ األكثر شعبیة  

 Chaweng and Lamai 
 
 

 : في حین أن الشواطئ الشمالیة
Mae Nam, Bophut     ھي أكثر سالما وھدوء . 

 
كما یمكنك الطلب من الفندق المقیم بھ ، اعداد الطعام 

الحالل لك ولعائلتك ، في الغالب االعتماد على 
 . الماكوالت البحریة والنباتیة ھو االفضل 

 
 . وتقدم جمیع الفنادق جوالت مختلفة داخل الجزیرة ، او بالقرب منھا ، علیك اختیار ما یناسبك منھا 

 
 

 .ھناك أماكن مثیرة لالھتمام للزیارة في ساموي، وخاصة المعابد والمساجد، والحدائق المختلفة
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 % 10ان  ما یمیز جزیرة ساموي بان حوالي 
 .  من سكانھا مسلمون 

دائما ننصح بان من الطرق المناسبة ، 
والمریحة لمشاھدة االماكن كما تحب،  وتھوى 

 .ھو االستعانة بالجوالت 
كما  ان وسائل النقل العام ، على الجزیرة 

 . محدودة جدا 
 

یمكنك العثور على الطعام الحالل ، بالقرب 
 .وحول المسجد 

 
1- Namuang Safari Park 
 

من االشیاء االكثر شعبیة ھي رحالت السفاري  ، في 
ساموي  وھي تضم العدید من البرامج واالنشطة ، المختلفة  
فیمكنك مشاھدة الفیلة والنمور ، باالضافة للشالل والطبیعة 

 .  الساحرة ، وغیرھا مما یجعلك تستمتع بجولتك  
 

  -:وتنقسم الجوالت ، إلى قسمین 
، ویتراوح سعر الجولة ما ))لیوم كامل او نصف یوم (( 

 .بات   1950إلى   1400بین 
 . فاختر ما یناسبك منھا 

 
 -:  المزید من االطالعات 

www.namuangsafarisamui.com 
 
 

Samui Aquarium and Tiger Zoo - 2  
 

وھناك ایضا حوض االسماك ، وحدیقة النمور ، تقدم العدید من 
إلى  750العروض للدالفین والنمور ، وتتراوح سعر الجولة ، من بین 

 . بات  2500
 

-: المزید من االطالعات  
www.samuiaquariumandtigerzoo.com 

 
أیضا ھناك العدید من سبا في المنتجعات وخارجھا، والتدلیك االتایلندي  

 .التقلیدیة وتدلیك القدم
 

 

 المزید من ااالطالعات 
  -:عن ساموي
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www.namuangsafarisamui.com
www.samuiaquariumandtigerzoo.com
http://na.tourismthailand.org/About-Thailand/Destination/Ko-Samui

