
أفضل أفضل 44 أنشطة في أبراج الكويت في العاصمة الكويتية أنشطة في أبراج الكويت في العاصمة الكويتية
لكويت كويتا ل ا

 

أبراج الكويت Kuwait Towers هي مجموعة من ثالثة أبراج في مدينة الكويت ، تقف على رأس جرف
ناتئ في الخليج العربي، وقد تم افتتاحها رسمًيا في مارس 1979م، وتعتبر رمًزا هاًما، ومن أهم معالم

السياحة في الكويت ، السيما العاصمة الكويتية.

وتتضمن األبراج مجسمات كروية زرقاء، وأحدها ُيستخدم لتخزين المياه، وآخر مخصص للمعدات الكهربائية
التي تزود ثالثتها بشتى ألوان اإلضاءة ليًال.

والبرج الثالث من أبراج الكويت ُيستخدم لغايات الترفيه واستقبال الزوار من داخل وخارج البالد، ويتضمن
مطعًما، ومقاهي وقاعة ومنصات مراقبة.

ويبلغ ارتفاع أطول برج ضمن المجموعة 187 متًرا، والمجسم الكروي العلوي فيه يستكمل دورًة حول
نفسه مرًة كل 30 دقيقة.
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أنشطة يمكنك القيام بهاأنشطة يمكنك القيام بها
• يمكنك بداية االستمتاع بالتقاط عدة صور لمشاهد بانورامية خالبة للمدينة والخليج العربي من المرصد

الدوار الذي يبلغ ارتفاعه 123 متًرا.

 

 

• كما يمكنك تناول وجبة عائلية في مطعم األبراج الذي يعلو أفق المدينة، والذي يقدم مجموعة
متنوعة من الوجبات المحلية والعالمية.
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• وتنظم إدارة األبراج يومًيا معارًضا ومهرجانات للمثلجات التي سيفرح بها أطفالك، والتي تقدم
مجموعاٍت منتقاة لكافة أنواع المثلجات العالمية الشهية.

 

 

• وفي الطابق األرضي ستجدون العديد من المحال التجارية حيث يمكنكم شراء القطع التذكارية المتنوعة،
ومجسمات ذهبية أو زجاجية ألبراج الكويت.

 

 

أسعار الدخولأسعار الدخول

للكبار فوق 9 سنوات 3 دنانير كويتية، أي ما يعادل 9,91 دوالر أمريكي.
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لألطفال ما بين 4 و9 سنوات 1,5 دينار كويتي، أي ما يعادل 4,96 دوالر أمريكي.

مجانية لمن هم أقل من 4 سنوات.

 

أوقات العملأوقات العمل

يومًيا من الساعة 8 صباًحا وحتى الساعة 12 ليًال.

 

فنادق قريبة من أبراج الكويتفنادق قريبة من أبراج الكويت
فندق سيمفوني ستايل من افضل فنادق الكويت 5 نجوم وبتقييمات جيدة جًدا، ويبعد 9,3 كيلومتر عن

أبراج الكويت.

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

الموقع ممتاز وإطالالته جميلة، طاقم العمل متعاون جًدا، الغرف مريحة.

فندق بست ويسترن بلس من فنادق الكويت 4 نجوم وبتقييمات جيدة جًدا، ويبعد 8,2 كيلومتر عن أبراج
الكويت.

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

الموقع ممتاز وقريب من الخدمات، طاقم العمل متعاون وودود، الخدمات مميزة.
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موقع أبراج الكويتموقع أبراج الكويت
 

 

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
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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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