
أفضل أفضل 44 أنشطة في جزيرة فيلكا الكويت أنشطة في جزيرة فيلكا الكويت
لكويت كويتا ل ا

 

تقع جزيرة فيلكا Failaka Island في الخليج العربي تحديدا على بعد 20 كم قبالة ساحل مدينة الكويت
في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي وتغطي مساحة قدرها 24 كيلومترا،

الجزيرة لها أهمية تاريخية وسياحية كبيرة للغاية في الكويت وتعد واجهة ثقافية لها. يعتبر فصل الربيع
في جزيرة فيلكا خاصا بشكل كبير بالنسبة لسكان الكويت والزائرين على حد السواء، حيث تتفتح الزهور

وتكتسب الجزيرة درجة حرارة لطيفة مما يجعلها من اماكن السياحة في الكويت

 

 

ترجع أهمية الجزيرة تاريخيا لوجود عينات مثيرة لالهتمام من العصر البرونزي وحضارات ديلمون ويقال إن
اليونانيين عاشوا في هذه الجزيرة وأنشئوا تجمعات محلية ال تزال آثارها باقية حتى اآلن في شكل

العمالت والمعابد واألختام التي عثر عليها في الجزيرة

�اين وجهتك ؟
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أفضل أنشطة يمكنك ممارستها هناكأفضل أنشطة يمكنك ممارستها هناك
• الجزيرة تحتوي على العديد من مناطق الجذب التاريخية التي يمكنك مشاهدتها عن قرب، يمكنك القيام
بزيارة المتاحف والمباني المنتشرة بالجزيرة لتتعرف عن قرب على أبرز السمات الثقافية والتاريخية لجزيرة

فيلكا

 

 

• إذا كنت من عشاق اإلبحار يمكنك استئجار قارب والذهاب في جولة بحرية على هذا القارب واستكشاف
مياه الخليج المثيرة، حيث تنتشر بالجزيرة عدد من القوارب مختلفة األحجام واألشكال

 

 

• إذا شعرت بالجوع خالل جولتك يمكنك أن تقوم بتجربة الطعام البدوي المعروف بمذاقه الرائع، فسكان
جزيرة فيلكا مشهورون باستقبالهم وحسن ضيافتهم، من المؤكد أن الجلوس مع السكان األصليين للجزيرة

وتناول الطعام برفقتهم سوف تكون تجربة من الصعب نسيانها

 

 

• ال تنس أن تلتقط عددا ال بأس بيه من الصور التذكارية حتى تتمكن من االحتفاظ بزيارتك إلى هذا المكان
الرائع إلى األبد

 

الفنادق القريبة من جزيرة فيلكا الكويتالفنادق القريبة من جزيرة فيلكا الكويت
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فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة من فنادق الكويت 5 نجوم يقع على بعد 30.1 كيلومترا من جزيرة
فيلكا الكويت

أعطى معظم الزوار العرب هذا المنتجع تقييم عام جيد جدا وتعليقات أخرى سلبية تخص المغاالة في
المقابل المادي الستخدام الكماليات داخل الفندق

فندق ريجينسي كويت من افضل فنادق الكويت 5 نجوم يقع على بعد 27.1 كيلومترا من جزيرة فيلكا
الكويت

خالصة تقييمات الزوار العربخالصة تقييمات الزوار العرب

أعطى معظم الزوار العرب هذا المنتجع تقييم عام جيد جدا فيما يخص الهدوء والنظافة وطاقم العمل
وموقع الفندق، وتعليقات أخرى سلبية تخص المقابل المادي المرتفع للخدمات داخل الفندق

موقع جزيرة فيلكا الكويتموقع جزيرة فيلكا الكويت
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مقاالت قد تهمك ايضاً في الكويت:مقاالت قد تهمك ايضاً في الكويت:

افضل افضل 1010 من فنادق الكويت الموصى بها من فنادق الكويت الموصى بها

افضل افضل 1616 من االماكن السياحية في الكويت من االماكن السياحية في الكويت

افضل افضل 55 مطاعم في الكويت مطاعم في الكويت

افضل افضل 55 موالت في الكويت موالت في الكويت

اهم اهم 77 نصائح قبل استئجار سيارة في الكويت نصائح قبل استئجار سيارة في الكويت

 

اترك تعليقاً اترك تعليقاً 
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لمقاالت ا لمقاالتأحدث  ا أحدث 

افضل 4 من شقق لاليجار في اربد االردن موصى بها 2019

افضل 4 انشطة في مول السعودية بأملج

افضل 7 من فنادق المهبولة الكويت موصى بها 2019

افضل 7 من فنادق حولي الكويت الموصى بها 2019

اين تقع تبليسي والمسافة بينها وبين اهم مدن جورجيا

اين تقع شنغهاي والمسافات بينها واهم مدن الصين السياحية

تقرير عن فندق جراند بالزا روما

تقرير عن فندق هيلتون روما

افضل 3 انشطة عند زيارة قلعة العقبة

افضل 6 من فنادق السالمية الكويت موصى بها 2019

افضل 9 من فنادق الكويت على البحر موصى بها 2019

افضل 5 انشطة عند زيارة المسجد االعظم بالجزائر
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