
تتمتع السياحة في الكويت بالعديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها وجهة مميزة للكثير من
السّياح كما انها تحتضن مجمعات عصرية ضخمة للتسوق الى جانب المنتجعات والفنادق الفاخرة

افضل فنادق الكويتافضل فنادق الكويت
جمعنا لكم في هذا التبويب باقة من فنادق الكويت الموصى بها والمجّربة من الزّوار العرب ..اقرأ المزيد

افضل االماكن السياحية في الكويتافضل االماكن السياحية في الكويت

في هذا المقال نستعرض اماكن سياحية في الكويت نوصي بزيارتها تتضمن اماكن ترفيهية في الكويت
ومتاحف ومنتزهات ومعالم وغيرها من اماكن الجذب

لكويت لكويتا في ا لسياحة  في ا لسياحة  ا

�اين وجهتك ؟

�����
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أبراج الكويتأبراج الكويت

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 اماكن

سياحية في الكويت ..اقرأ المزيد

برج الحمراءبرج الحمراء

برج الحمراء al hamra tower واحد من أهم معالم السياحية في الكويت واألبراج التجارية فيها ومنطقة
الخليج بالكامل يبلغ ارتفاعه 414 متر ويعد أطول بناء على اإلطالق في الكويت وضمن قائمة تضم أطول

23 مبنى على مستوى العالم ..اقرأ المزيد
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الجزيرة الخضراءالجزيرة الخضراء
وهي جزيرة صناعية بالكامل، وتحتل مساحة قدرها 785,000 متر مربع، وترتبط باليابسة بممر طوله 134م،
وتتضمن العديد من المرافق السياحية التي ساعدت في رفع مكانتها في قائمة وجهات السياحة في

الكويت لتتصدرها لسنوات عديدة ..اقرأ المزيد
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جزيرة فيلكاجزيرة فيلكا
تقع جزيرة فيلكا في الخليج العربي تحديدا على بعد 20 كم قبالة ساحل مدينة الكويت في الجزء

الشمالي من الخليج الفارسي وتغطي مساحة قدرها 24 كيلومترا

الجزيرة تعتبر من اماكن سياحيه في الكويت ولها أهمية تاريخية وسياحية كبيرة للغاية في الكويت وتعد
واجهة ثقافية لها ..اقرأ المزيد
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برج التحريربرج التحرير
يعتبر برج التحرير Liberation Tower رمز التحرير الكويتي، وتمثيل لعودة البالد إلى نصابها السابق، وهو

من أهم معالم سياحة الكويت

ويحتل البرج المرتبة الثانية من حيث االرتفاع في الكويت، وخامس أطول برج لالتصاالت على مستوى
العالم، ويبلغ ارتفاعة 372 متًرا ..اقرأ المزيد
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المسجد الكبيرالمسجد الكبير
يعتبر المسجد الكبير Grand Mosque األكبر والمسجد الرسمي في دولة الكويت ويحتل مساحة إجمالية

تصل إلى حوالي 45,000 متر مربع. كما انه يعد من معالم الكويت السياحية البارزة ..اقرأ المزيد
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متحف الكويت الوطنيمتحف الكويت الوطني
Kuwait National Museum من اهم االماكن السياحية في الكويت ، تم افتتاح متحف الكويت الوطني

في عام 1986م، ويقع بمحاذاة سواحل منطقة المباركية في عاصمة دولة الكويت

يعرض المتحف ثراء تاريخ الكويت وجذورها العميقة، إلى جانب مجموعة كبيرة فنية وتاريخية لعائلة
الصباح الحاكمة ..اقرأ المزيد
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افضل اماكن ترفيهية في الكويتافضل اماكن ترفيهية في الكويت
في هذا التبويب نستعرض لكم اشهر مدن مالهي الكويت و اماكن الترفيه باعتبارها من اهم االماكن

السياحية في الكويت الموصى بها ..اقرأ المزيد
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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 55 مطاعم في الكويت مطاعم في الكويت

افضل افضل 55 موالت في الكويت موالت في الكويت

 

افضل افضل 77 من فنادق المهبولة الكويت موصى بها  من فنادق المهبولة الكويت موصى بها 20192019

  تقع مدينة المهبولة في دولة الكويت ويحدها منطقة الفنطاس وأبو حليفة وطريق الفحيحيل السريع [...]

2626
ير ا فبرايرفبر

2626
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افضل افضل 77 من فنادق حولي الكويت الموصى بها  من فنادق حولي الكويت الموصى بها 20192019

  ُتعتبر مدينة حولي من أهم أماكن السياحة في الكويت التي تقع على الساحل، وهي [...]

ير ا فبرايرفبر

2525
ير ا فبرايرفبر
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افضل افضل 66 من فنادق السالمية الكويت موصى بها  من فنادق السالمية الكويت موصى بها 20192019

  ُتعتبر الكويت من أهم دول الخليج العربي وأكثرها جذبًا للُسّياح على مدار العام نظرًا [...]

افضل افضل 99 من فنادق الكويت على البحر موصى بها  من فنادق الكويت على البحر موصى بها 20192019

  ُتعرف الكويت بلؤلؤة الخليج فهي تمتلك من المعالم الطبيعية واألثرية والحضارات العريقة التي حباها [...]

2525
ير ا فبرايرفبر

2424
ير ا فبرايرفبر
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تقرير عن فندق كونتيننتال الكويتتقرير عن فندق كونتيننتال الكويت

  فندق كونتيننتال الكويت من افضل فنادق الكويت 4 نجوم يتميز بتصميمه الرائع الذي ُيوحي [...]

تقرير عن فندق انتركونتيننتال الكويتتقرير عن فندق انتركونتيننتال الكويت

  فندق انتركونتيننتال الكويت من افضل فنادق الكويت حيث ُيوفر عامل االسترخاء والهدوء من خالل [...]

2424
ير ا فبرايرفبر
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افضل افضل 77 من فنادق الكويت خمس نجوم موصى بها  من فنادق الكويت خمس نجوم موصى بها 20192019

  الكويت هي إحدى دول الخليج العربي الغنية سياحيًا والتي شهدت تطورًا كبيرًا خالل العقود [...]

2424
ير ا فبرايرفبر

2424
ير ا فبرايرفبر
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افضل افضل 55 انشطة في محمية صباح األحمد الطبيعية في الكويت انشطة في محمية صباح األحمد الطبيعية في الكويت

  تقع محمية صباح األحمد الطبيعية في شمال شرق دولة الكويت تحديًدا على طريق الصبية، [...]

تقرير عن منتجع الخيران الكويتتقرير عن منتجع الخيران الكويت

  منتجع الخيران الكويت من افضل منتجعات الكويت حيث يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويوفر [...]

2424
ير ا فبرايرفبر

2323
ير ا فبرايرفبر
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77 …… 44 33 22 11

تقرير عن فندق الرمال الكويتتقرير عن فندق الرمال الكويت

  فندق الرمال الكويت يقع في التاون شارع السالمية ، وُيعتبر من افضل فنادق الكويت [...]

-
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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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