
 السياحة في الغابون

 

:  إٌّبر  • 

 صعجخ ِئ٠ٛخ فٟ 25)اؿتٛائٟ ِتبثغ ثبٌت١بعاد اٌمبصِخ ِٓ اٌّذ١ؾ االؽٍـٟ ٌتظً صعجبد اٌذغاعح تت١ّؼ اٌغبثْٛ ثّٕبر 

. سالي االعثعخ اٌفظٛي عٍٝ ِضاع اٌعبَ (اٌّتٛؿؾ

 

. جّبعخ عغل١خ ِشتٍفخ٠ٚ52تىْٛ ٘ظا اٌجٍض ِٓ تـعخ الب١ٌُ ٠تعب٠ش ف١ٙب دٛاٌٟ 

: األلب١ٌُ

١ٌجغف١ً - ال١ٍُ اؿت٠ٛغ • 

١ِٕبء جٕت١ً - ال١ٍُ أٚجٛٞ اٌجذغ٠خ • 

الِجغ١ٕ٠ٗ  – ال١ٍُ اٚغ٠ٚٛٗ األٚؿؾ • 

فغأـف١ً - ال١ٍُ أٚغ٠ٚٛٗ االعٍٝ • 

٠ِٛب - ال١ٍُ ١ٔغ١ٕ٠ٛٗ • 

تش١جبٔغب - ال١ٍُ ١ٔبٔغ • 

   ِبوٛوٛ-ال١ٍُ أٚغ٠ٚٛٗ • 

وٛالِٛتٛ - ٌٌٛٛ - ال١ٍُ أٚغ٠ٚٛٗ• 

ا٠ُٚ -ٔت١ُ– ال١ٍُ ٌٚٛ • 

 

: ثعغ اٌّجّٛعبد اٌعغل١خ فٟ اٌغبثْٛ

، ثبصٚا، ٔبوِٟٛ ،ٚٔبغ٠ٛٗ ،  (ف١ٍٟ)١ِـتٛغٛ، ِٛثٛٔغ٠ٛٗ، ِبؿٕبغٛ، اش١غا، غبٌٛا ، فبٔغ ، ا١ٔغب ، ثٕغب ، ثبفٛٔغٛ، ثبف١ٍٟ اٚ 

 .، ثبٌّجٛ، اثٕضجٟ، الف١ب، ِٕضِٚٛ، ؿى١بٟٔ (او١ٍ١ٗ)اٚعٔغٛ، ثبو١ٍ١ٗ أٚ 

 :-ثعغ اٌّجّٛعبد اٌعغل١ٗ إٌّذضعح ِٓ عغق الِجغ١ٕ٠ٗ عٍٝ ؿج١ً 

         اٌغبٌٛا 

          اٌفبٔغ 

          االصِٚب 

          ٗاالو١ٍ١ 

سالي اٌجٛالد اٌـ١بد١خ ٠تّىٓ اٌؼائغ ِٓ ِشب٘ضح اٌىث١غ ِٓ اٌذ١ٛأبد تع١ش فٟ ٘ظا اٌجٍض ِٕٚٙب فغؽ إٌٙغ   :-الزيارات 

 .ٚاٌججع ٚفظبئً ِتٕٛعخ ِٓ اٌمغٚص ٚغ١غ٘ب ِٓ اٌذ١ٛأبد ٚاٌط١ٛع اٌجغ٠خ

 

 .   ٌتم تنظٌم رحالت إلى الغابات فً الغابون وكذا تنظٌم رحالت على قوارب نهرٌة:-الرحاالت 

 .القناع التقلٌدي ٌعد جزء من الموروث الثقافً فً الغابون

خالل الجولة السٌاحٌة ، ٌمكن للسائح ان ٌزور معالم سٌاحٌة اخرى متنوعة فً هذا البلد ومنها الحدٌقة الوطنٌة لوبٌه و ساحل 
 . دونٌس الخالب وهضبة باتٌكٌة وغٌرها من المعالم السٌاحٌة

 :- قبٌلة الفانغ 



ِثً لضَٚ لج١ٍخ اٌفبٔغ إٌٝ اٌغبثْٛ ِع دٍٛي اٌمغْ . ٠تٛػز افغاص لج١ٍخ اٌفبٔغ عٍٝ سّـخ الب١ٌُ، ٚتعتجغ اٌمج١ٍخ االوثغ عضصاًا 

تّتبػ . اٌعشغ٠ٓ ِغدٍخ فبطٍخ  فٟ تبع٠ز ٘ظا اٌجٍض، ٚطٌه ألْ ٘جغح ٘ظٖ اٌمج١ٍخ إٌٝ اٌغبثْٛ غ١غد اٌتغو١جخ اٌعغل١خ ٌٙظا اٌجٍض

٠ٚتُ اعتضاء ٘ظٖ االلٕعخ الغغاع . ٘ظٖ اٌّجّٛعخ اٌعغل١خ اٌتٟ تع١ش فٟ ٘ظا اٌجٍض ثّٛعٚث ثمبفٟ غٕٟ الؿ١ّب االلٕعخ اٌتم١ٍض٠خ

. عض٠ضح ِٕٙب اٌؼ٠ٕخ، ٚاٌتعج١غ عٓ اٌجٙجخ، أٚ اٌذضاص ٚعٕض اصاء ثعغ اٌغلظبد اٌتم١ٍض٠خ

 

  

ثبالػبفخ إٌٝ اٌطمٛؽ اٌعغف١خ تّتبػ ٘ظٖ اٌمج١ٍخ ثغٕٝ فٟ اٌّٛعٚث اٌثمبفٟ االجتّبعٟ ِٕٚٙب اٌتمب١ٌض اٌشبطخ ثبٌؼٚاج ٚاٌّٙٛع، 

أجبة اٌىث١غ ِٓ األؽفبي ٠عض ِٓ . تعضص اٌؼٚجبد ٘ٛ ٔظبَ ِشتغن ٌٍّجّٛعخ فبٔغ اإلث١ٕخ. ِٕٚٙب أعتجبؽ ٚالصح اٌتٛائُ ثبالؿبؽ١غ

. ٠ٚعتجغْٚ عضَ االٔجبة اٌعمُ ، ٌعٕخ. اٌّٛعٚثبد اٌغ١ٕخ فٟ لج١ٍخ فبٔغ

 

  

  

 

                  

 علض تم١ٍضٞ تّبعؿٗ اٌعض٠ض ِٓ اٌمجبئً فٟ اٌغبثْٛ– فٟ ثذ١غح ا٠ؼأغب فٟ لغ٠خ ٔتبِج١ٗ – لٕبز االدتفبالد 

 

: اٌّطجز اٌغبثٟٛٔ ِتٕٛز ثبٌّبوٛالد ٕٚ٘ب ثعغ االوالد اٌش١ٙغح فٟ اٌغبثْٛ 



ؽجك اٌـّه اٌّضسٓ ثبٌشٛوالتٗ اٌّذ١ٍٗ            -

 اششبص  8ؽجك عبئٍٟ الوثغ ِٓ – ؽجك ١ّٔج٠ٛٗ           -

شغثخ اٌفٛي اٌـٛصأٟ           -

 البطاطا الهندٌة  ؽجك           -

ؽجك اٌـّه            -

شغثٗ اٌعظبَ            -

  ؽجك ؿٍطخ اٌش١بع          -

:- ٘ظٖ االؽجبق تمضَ ِظذٛثخ ثجعغ اٌّمجالد 

 البطاطا الهندٌة، البطاطا ، الطماطم ، القلقاس ، كرات الموز ، نواة البطاطا الهندٌة 

 جولة سياحية على ظهر القارب  

٠تُ تٕظ١ُ جٛالد ؿ١بد١خ ثبٌمبعة عجغ ثذ١غاد اٌجٕٛة ٚالؿ١ّب ثذ١غاد

 

 ؿٛعٞ- ا٠فبعٚا، إٔبٔج٠ٛٗ، ٔٛغِٛٛ، ػ١ٍ٠ٗ، اٚغ٠ِٛٛٗ ٚجؼ٠غح شٛف

 . ((ا٠ٕٚبٔٛ )) 

 ٠غبصع اٌمبعة فٟ اٌظجبح اٌجبوغ ٠ٚجذغ فٟ ثذ١غح اٚغ٠ٛٗ ٚغ١غ٘ب ِٓ 

 اٌجذ١غاد ١ٌتّىٓ اٌؼائغ ِٓ عؤ٠خ اٌتٕٛز اٌىج١غ فٟ اٌذ١ٛأبد ٚاٌط١ٛع

 .  ٚفغؽ إٌٙغ ٚغ١غ٘ب ِٓ اٌذ١ٛأبد

 ٠تُ اٌتش١١ُ فٟ ٚؿؾ اٌجذ١غاد ٚاٌّغبصعح فٟ جٛالد ؿ١بد١خ ٚؿؾ 

 ٘ظا اٌتٕٛعٟ اٌطج١عٟ ٚاٌمغٜ اٌظغ١غح إٌّتشغح فٟ ػفبف اٌجذ١غاد  



 الحديقة الوطنية في بونغارا

 

تشًّ اٌذض٠مخ اٌٛؽ١ٕخ اٌؼفخ ا١ٌـغٜ ٌّظت ثذ١غح وِٛٛ ٚجؼء ِٓ ؿبدً 

 اٌّذ١ؾ األؽٍـٟ، ٚتذتٛٞ اٌذض٠مخ عٍٝ اوجغ ِـبدخ ِغطبح ثأشجبع إٌّغغٚف  

ٚفٟ اؽغاف دض٠مخ ثٕٛٔغبعا   .  فٟ اٌغبثْٛ  ٚوظا غبثبد ٚدشبئش اٌـبفبٔب

ِٓ ٔٛفّجغ إٌٝ  )٠ٛجض ِٛلع ثذثٟ ٌضعاؿخ اٌـالدف اٌجذغ٠خ اٌتٟ تتىبثغ فٟ ِٛؿُ 

. ٠ّٚىٓ ِتبثعخ ِغادً اٌتعش١ش ٚاٌفمؾ ٌج١غ اٌـالدف (فجغا٠غ

. ٚاٌعض٠ض ِٓ األٔٙبع اٌتٟ تظت فٟ ِظت ثذ١غح وِّٛٛاٌغ١ٕخ ثتٕٛعٙب  اٌج١ئ ِٚبػاي ٕ٘بن اٌىث١غ ١ٌىتشفٗ اٌؼٚاع

  في منحجع بوانث دوني االقامة 

 

فٕضق ٔبصٚغٛ اؿبال ٘ٛفٕضق تُ تش١١ضٖ دض٠ثب ٠ّتٍه شب١ٌٙبد ؿ١بد١خ 

 غغفٗ ِغ٠ذخ ِى١فخ ِجٙؼح  ثذّبَ ٚدبٔخ ِٚطعُ ٚغغفخ  25 تذٛٞ 

. اجتّبعبد ِطٍخ عٍٝ ػفبف إٌٙغ 

٘ظا اٌفٕضق ٠مضَ سضِبد تغف١ٙ١ٗ ِٕٙب وغح اٌطبئغح ٚاٌظ١ض ٚاٌتجٛي 

ثبٌضعاجخ إٌبع٠خ ٚاٌـ١بعح ٕٚ٘بن دض٠مخ ِؼٚصح ٌالٌعبة االؽفبي  

٠تُ اٌٛطٛي إٌٝ ٘ظا إٌّتجع اٌـ١بدٟ ثٛاؿطخ اٌمٛعاة ٟٚ٘ ِتٛفغح ؽٛاي االؿجٛز ٚتٕظٍك ِٓ ِغفئ ِض٠ٕخ ِٛي ٠ٕٚظخ 

.    ثبٌذجؼ لجً اٌظ٘بة إٌٝ إٌّتجع



  

 :-االقامة في قرية ايكواجا السياحية 

 تقع قرٌة اٌكواتا قبالة المحٌط االطلسً فً خلٌج مدٌنة نغومبٌه 

 على ضفاف المٌاه الزرقاء الصافٌة وتعتبر هذه القرٌة السٌاحٌة 

 وتتضم عشرة شالٌهات خشبٌة . مكانة رائعا لالقامة واالسترخاء

 .مكٌفه ومجهزة بحمام و شرفة ومطعم وحانة الستقبال الزوار

 الشاطئ الرملً المقابل للقرٌة ٌمثل االطار الرئٌسً الذي تمارس فٌه 

 ركوب االمواج، رٌاضات مائٌة، الصٌد بالقوس وركوب القوارب الشراعٌة و الصٌد  بالسنارة : نشاطات ترفٌهٌة مختلفة منها 

وغٌرها من النشاطات البحرٌه مثل الرٌاضات المائٌة وركوب القوارب الشراعٌة و التزلج على الماء واٌضا التنزه فً 
 .الغابات

  

  :-المراجع 

                  http://ecotourisme-gabon.com 

 


