
 جمهورٌة الكونغو

 برازافٌل- العاصمة 

جمهورٌة الكونغو بإرثها التارٌخً ولراها الخالبة، ومناظرها الطبٌعٌة الساحرة، وشواطئها الجمٌلة، 
 .وموروثها الدٌنً والتملٌدي الرائع ومتنزهاتها ومحمٌاتها الوطنٌة ، تعد بلد سٌاحٌا ساحرا للزائر

وٌبلغ عدد سكانها ما ٌمرب من مربع  كم 342.000ٌضم هذا البالد أراضً شاسعة تمدر ب 
 .  نسمة تشتهر بكرم الضٌافة، وٌعد ا مالذا آمن لالسترخاء والمغامرة3,686,000

 

  :- من المماصد السٌاحٌة فً الكونغو

 

  

  .الشواطئ الرملٌة الجمٌلة المحاطه بشجار جوز الهند  فً مدٌنة البوانت الهندٌه         •

 فً مدٌنة دٌوسوالبحٌرات والمنوات          •

 الشالالت فً مدٌنة لوفوالكاري         •

 نهر الكونغو ونهر كوٌلو ونهر دجوٌه وغٌرها: األنهار          •

 متحف الصلٌب كوما ومتحف كٌكاال: المتاحف التارٌخٌة          •

 وفرة الحٌاة البرٌة والمتنزهات الوطنٌة فً أودزاال، ولٌفٌنً          •

 الفولكلور والفن          •

 .ومناخ دافئ وممتعة على مدار السنة         •

الكونغو لدٌها خٌارات فندلٌه عدٌدة ، تتألف من العدٌد من الفنادق الفخمة التً توفر وسائل الراحة والترفٌه، 
 .والتً تنال رضى السٌاح و رجال األعمال

تمدٌم الطعام اللذٌذ وغسٌل المالبس )تمدم اغلب الفنادق لعمالئها خدمات سٌاحٌة ذات جودة عالٌة منها 
 .(...وحمام سباحة، والجولف، ملهى، والتدلٌن، والهاتف، والفاكس، واإلنترنت، والكمبٌوتر، وغٌرها 

 .تمدم بعض الفنادق لعمالئها خدمة تأجٌر السٌارات لتسهٌل مواصالتهم خالل المدٌنة

  

 :-معلومات عملية 

 الفرنسٌة: اللغة الرسمٌة للكونغو



 وٌتحدث السكان لغتٌن وطنٌتٌن اللٌنغاال فً برازافٌل وفً الجزء الشمالً من البالد ولغة الكٌتواب 

 . فً البوانت نوار وجنوب البالد

 : -المناخ

 درجة حرارة و ومن 20فمن النادر أن ٌكون متوسط درجات الحرارة تحت . تتمتع الكونغو بمناخ رائع
 .الممكن دائما التمتع بالشمس على شاطئ البحر أو فً حمامات السباحة

 :-العملة وسعر الصرف

 CFAالعملة الرئٌسٌة هً الفرنن 

 (€)العملة االجنٌة االكثر تداوال الٌورو 

 .CFA 656=  ٌورو 1

 .تتوفر عملٌات الصرف للعمله االجنبٌة فً البنون وبعض الفنادق

 : -المواقع السياحية لزيارة

 محمٌة للحٌاة البرٌة من لٌكولً بندان الوالعة شمال كٌلً• 

 .محمٌة جبل فواري ومحمٌه نٌانغا الشمالٌة• 

 .الحدٌمة الوطنٌة أودزاال• 

 محمٌة للحٌاة البرٌة فً لٌفٌنً • 

 :أودزاال الحدٌمة الوطنٌة

 كم شمال العاصمة برازافٌل ، تم 500تمع الحدٌة الوطنٌة اودزال فً مدٌنة كٌلً فً اللٌم كوفٌت على بعد 
 .كم مربع2.8، وتغطً مساحة  1935تاسٌس الحدٌك فً عام 

  

  

  

  



 محمٌة لٌفٌنً للحٌاة البرٌة الوالعة شمال برازافٌل،



 

 



  

  

 

 : -المرجع

 •http://www.congo-site.com/Parcs-Sites-Curiosites-Touristiques_a38.htm 

 

http://www.congo-site.com/Parcs-Sites-Curiosites-Touristiques_a38.htm
http://www.congo-site.com/Parcs-Sites-Curiosites-Touristiques_a38.htm

