
أفضل أفضل 77 أنشطة في الجزيرة الخضراء في الكويت أنشطة في الجزيرة الخضراء في الكويت
لكويت كويتا ل ا

 

تم افتتاح الجزيرة الخضراء Green Island كجزء من مشروع الواجهة البحرية الخضراء في الكويت أوائل عام
1988م، وهي جزيرة صناعية بالكامل، وتحتل مساحة قدرها 785,000 متر مربع، وترتبط باليابسة بممر طوله

134م.

وتتضمن الجزيرة الخضراء في الكويت العديد من المرافق السياحية التي ساعدت في رفع مكانتها في
قائمة وجهات السياحة في الكويت لتتصدرها لسنوات عديدة.

ومن أبرز مزارات الجزيرة بحيرة اصطناعية تغذيها مياه البحر القادمة من الخليج العربي بظاهرة المد والجزر،
وبرج بارتفاع 35 متر.

كما تتضمن الجزيرة الخضراء المالعب والمطاعم والمقاهي، ومسرح روماني تتسع مدرجاته لقرابة 700
شخص، وقلعة لألطفال، والعديد من األنشطة الترفيهية.
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أنشطة يمكنك القيام بهاأنشطة يمكنك القيام بها
• يمكنك التجول أنت وأطفالك لالستمتاع بطبيعة الجزيرة الخضراء التي تم استيراد معظم مكوناتها

الطبيعية وحجارتها وأشجارها من خارج دولة الكويت.

 

 

• ويمكنك االستمتاع أنت وعائلتك في مجمع بركة السباحة الذي يقع في الجزء الشرقي من الجزيرة،
ويضم عدة معالم متنوعة وخالبة.
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• وإن كنت من محبي رياضة المشي والركض، فإن الجزيرة تضم عدة مروٍج خضراء تتخلها ممرات المشاة
لتتمكن من ممارسة هوايتك.

 

 

• وال تنسى زيارة برج الجزيرة الشاهق، حيث ستتمكن أنت وعائلتك من االستمتاع بمشاهد بانورامية
للجزيرة، وبعٌض من أجزاء مدينة الكويت.

 

 

• كما يمكنكم التجول في الجزيرة على الدرجات التي تقدمها عدة أماكن تأجير، لتتمكنوا من المرور حول
البحيرة ومشاهدة كافة المعالم.
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• وال بد لكم من خوض مغامرة التزلج على الماء باستخدام الدرجات المائية التي تقدمها الجزيرة، للقيام
بجولة مثيرة على شواطئها.

 

 

• وسيفرح أطفالك كثيًرا بجولٍة حول الجزيرة في أحد قطاراتها، وهي من الخدمات التي تقدمها إدارة
المكان مقابل أجور رمزية جًدا.
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أسعار الدخولأسعار الدخول
للكبار دينار كويتي واحد، أي ما يعادل 3,31 دوالر أمريكي.

للصغار نصف دينار كويتي، أي ما يعادل 1,65 دوالر أمريكي.

 

أوقات العملأوقات العمل
يومًيا من الساعة 8 صباًحا وحتى الساعة 11 مساًء.

 

فنادق قريبة من الجزيرة الخضراءفنادق قريبة من الجزيرة الخضراء
فندق لو رويال من افضل فنادق الكويت 4 نجوم وبتقييمات جيدة، ويبعد 2,1 كيلومتر عن الجزيرة الخضراء

في الكويت

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

الموقع ممتاز وإطالالته مميزة، الوجبات لذيذة، الخدمات ممتازة.
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فندق سفير إنترناشيونال من فنادق الكويت 4 نجوم وبتقييمات جيدة، ويبعد 2,7 كيلومتر عن الجزيرة
الخضراء في الكويت

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

الموقع ممتاز، طاقم العمل متعاون، الفطور لذيذ ومتنوع، اشتكى بعض النزالء من عدم وجود ثالجة في
الغرف وتأخر الفندق في توفير واحدة.

موقع الجزيرة الخضراء في الكويتموقع الجزيرة الخضراء في 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
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:says محمد عمر بافيلمحمد عمر بافيل
ارغب في زيارة الكويت يوم األربعاء الموافق 7/2/2018

هل هناك معلومات مهمه لالستفاده من زيارتي
زياره سياحيه فقط
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اترك تعليقاً اترك تعليقاً 

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروني. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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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

التعليقات
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