
(2)الدليل السياحي في كوفنتري



اثاث و أغراض منزلية 



ديد جافضل واجمل واكبر مكان تسوق ألي مبتعث

…من ناحية السعر مقارب جداً لسعر السوق .. 

بديل ايضاً سياسات الت… من ناحية جودة المنتج 

جد به يو.. ممتازةتعتبروالتوصيلواالسترجاع

ع حضانة مصغره عند المدخل مجانية يمكنك وض

ن طفلك لمدة ساعه او ساعتين بكل امان واطمئنا

سياسة .. بأريحيه والتسوق لديهم

ا تعطي مميزة بإيكيا حيث أنهواالستبدالالترجيع

داال استبالمشتري إمكانية إرجاع كامل المبلغ أو

لمشتريات لمدة سنة من تاريخ الشراء اذا كانت

يوم لمراتب السرير إن لم تكن90وجيدةبحالة

( .. اضغط هنا لمزيد من المعلومات)مريحة لك 

..بالموقع اوقات العمل موجوده

https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/return-policy/








بعض أماكن التنزه و الترفيه في كوفنتري

Coombe Country Park

:الموقع 

Brinklow Rd, Coventry CV3 2AB

Gosford Park

:الموقع 

Binley Rd, Coventry CV3 1JB

Allesley Park

:الموقع 

Allesley Hall Dr, Coventry CV5 9AD

CHolbrooks Park

:الموقع 

Holbrook Ln, Coventry CV6 4BY

Ryton Pools Country Park

:الموقع 

Ryton Rd, Ryton-on-Dunsmore, 

Coventry CV8 3BH

War Memorial Park, Coventry

:الموقع 

Kenilworth Rd, Coventry CV3 6PT



مهمةشوارع

شارع Victoria Street , Coventry

للخبزفرنيوجدوأيضاالحاللوالمطاعمالشارعهذافيالحاللالبقاالتمنالعديديوجد
عنوانهمجانيسياراتموقفوجودذالكالىأضفوالحلوياتالعربي

5Wellington St

Coventry

CV1 5NQ

شارع Foleshill Road ,Coventry

عنوانهمجانيسياراتموقفيوجدحيثالحاللالبقاالتمنالعديدفيهتوجد Holmsdale
Road Car park

• Stoney Stanton Roadشارع

للجاليهالرئيسيالشارعويعتبروالمساجدالحالوالبقاالتالمطاعممنالعديدفيهتوجد
كوفنتريفيالمسلمة



West Orchards Shopping Centre
RING ROAD J9, Smithford Way, Coventry CV1 1QX
Warwickshire Shopping Park
1c Kynner Way, Coventry CV3 2SB
Lower Precinct Shopping Centre
Lower Precinct Shopping Centre CV1 1NQ
Shopping Mall Area
Smithford Way, Coventry CV1 1FY
Central 6 Retail Park
Warwick Rd, Coventry CV3 6TA
Arena Park Shopping Centre
Classic Drive, Rowley's Green, Coventry CV6 6LN
Cannon Park Shopping Centre
Lynchgate House, Lynchgate Rd, Cannon Park, Coventry CV4 7EH
Coventry Market
Market Way, Coventry CV1 1DL

مراكز التسوق 



ي ي كوفنتر
 
أهم األماكن السياحية ف

ي لوسائل المواصالت • نشاط تعليمي وترفيهي (  (Coventry Transport Museumمتحف كوفنتر

• 
 
ي يعرض أهم وأفخم السيارات والدراجات النارية عالميا

.عبارة عن متحف تاريخ 

.ايعرض فيه تاري    خ األشخاص الذين صنعوا أهم هذه السيارات وتاري    خ إنشائها وبعض المعلومات المتعلقة به•

.يوجد بعض مواد األرشيف الخاصة به وتكون عىل هيئة صور وكتب للسيارات•

.مفتوح طوال األسبوع•

£10.50(: 16-5)، للصغار من £ 10.50: ، للطالب£ 14.00: للكبار: سعر التذكرة•

Millennium Place, CV1 1JD: العنوان•

ه الحرب التذكارية • (  War Memorial Park)منتر 

اء• ه ضخم ذو مساحة خض  .منت  

.بها عدة مالعب من بينها ملعب للجولف وملعب لألطفال•

ي والجري•
.مكان رائع للمش 

Kenilworth Rd, Coventry CV3 6PT, UK: العنوان•

(Belgrade Theatre) بلغاردمرسح •

ا• ي انجلت 
ي تم انشاؤه ف 

.أول مرسح مدن 

.ذو تصميم متناسق وجميل•

ي السنمائيةيتم عرض فيه أهم العروض •
.وبعض افالم ديزن 

£8.50يبدأ من : سعر التذكرة•

Belgrade Square, Corporation St, Coventry, CV1 1GS: العنوان•

https://www.transport-museum.com/
http://www.belgrade.co.uk/


(Herbert Art Gallery and Museum)معرض ومتحف هربت للفنون •

.1960افتتح عام •

ي  •
 
يمن اشهر المناطق السياحية المجانية ف .كوفنتر

.به العديد من اللوحات الفنية المشهورة•

.يوجد مقر لتعليم األطفال وتطوير مهاراتهم•

.مجانية: سعر التذكرة•

Jordan Well, Coventry, Cv1 5QP: العنوان•

:كينيلورثقلعة  •

ي •
يوصف المؤرخ المعماري أنتون  ي العصور أفضل مثال عىل قيد الحياة لقرص شبه"القلعة بأنها إيمتر

 
ملكي ف

ي العمل
 
 كينيلورثلعبت  ". الوسىط المتأخرة ، وهو ذو أهمية لنطاقه وشكله ونوعيته ف

 
ا أيض ا تاريخي  ا دور 

ا .هام 

Castle Green, Kenilworth CV8 1NG:العنوان •

•Warwick Castle :

ة مقاطعة األفونقلعة ورك تقع عىل ضفة نهر • ي حاض 
 
يةوركشتر ف وليام الفاتح سنة أمر بتشييدها . اإلنجلتر 

م1068

Warwick CV34 4QU:العنوان •

https://www.theherbert.org/


فيهية  أبرز األنشطة التر

(Coventry Spy Mission Treasure Trail)مهمة الحصول عىل الكت   •

.لعبة شيقة للحصول عىل الكت   •

كت   وتحريك العقل•
.نشاط رائع للت 

ي المباراة•
 
.من يجد الكت   يفوز ف

The Coventry Treasure Trail starts ،CV1 5AB: العنوان•

•

يمركز  • (Coventry Sports and Leisure Centre)للرياضة كوفنتر

يمركز  • .للرياضات المختلفة والمرح لألطفالكوفنت 

ي المياه•
 
حلق ف .يضم مسابح و أنشطة الت  

وبات للعائالت• .يوجد مطعم لتقديم الطعام والمرس 

£3تبدأ من : سعر التذكرة•

Fairfax Street, Coventry, West Midlands, CV1 5RY, England: العنوان•

(The ballroom climbing wall) تسلق حائط غرفة الكرة •

.لعبة تناسب جميع األعمار•

.هي عبارة عن تسلق الحائط واالستمتاع بلعب الكرة•

.لديهم طاقم جيد لتدريب األطفال•

Book ticketمختلفة و للحجز : سعر التذكرة•

Ironmonger Row, CV1 1LZ: العنوان•

https://www.treasuretrails.co.uk/things-to-do/west-midlands/coventry
https://coventrysports.co.uk/centres/coventry-sports-and-leisure-centre
https://www.ballroomclimbing.co.uk/
https://www.ballroomclimbing.co.uk/


ر كويست • (Laser Quest Coventry)لتر 

ر وهي لعبة شيقة و ممتعة جدا• .لعبة اللت  

.يستخدمون فيها المسدسات وتكون من خالل فرق يتنافسون فيما بينهم•

Pricesيمكنكم االطالع عىل رابط الموقع £ 5مختلفة تبدأ من : سعر التذكرة•

Watch Close, Coventry, CV1 3LN: العنوان•

(Planet Ice Coventry)كوكب الثلج •

حلق عىل الجليد• .لعبة الت  

.تقام فيها العديد من المناسبات والعروض•

ات تعليم االطفال• .يوفرون دروس ومحاض 

£2مختلفة تبدأ من : سعر التذكرة•

Coventry, West Midlands: العنوان•

(Horse Riding Holidays)ركوب الخيل •

.ركوب الخيل الذي يعتتر واحد من أهم األنشطة الرياضية•

ي الناس من جميع أنحاء العالم اىل  •
ييأن  ي هذا المكانكوفنت 

 
.لركوب الخيل ف

Ticketsتكون مختلفة يمكنكم االطالع عليها من خالل : سعر التذكرة•

10Hartridge: العنوان• Walk, Coventry CV5 9LF, UK

•The wave ( مدينه مائية)

لقات واأللعاب المائية • ي المملكة المتحدة، وعدد كبت  من المت  
 
.الحديقة تتمت   بوجود أكتر حمام سباحة بأمواج ف

ه عىل •
ي الهواء برسعة 6يحتوي المتت  ّ

 
لقات جديدة، أحدها يجعل المشاركي   يسقطون ف ي الساعة، كما أن كل لعبة منها لها 12مت  

 
 ف
ً
ميال

ات ضوئية، بينما لعبة  "The Crestar"مزايا الصوت والضوء، مثل لعبة  ي تتمت   بوجود تأثت 
محاطة بالكامل بأقسام  "The Cascade"الت 

ة من األضواء الملونة .كبت 

ي الحديقة المائية، تسىم •
 
 ف
 
.حيث تنخفض األرضية من أسفل لتغرق روادها برسعة "The Torrent"إن أكتر األلعاب رعبا

New Union St, Coventry CV1 2PS: العنوان •

http://www.laserquestcoventry.co.uk/
about:blank
https://planet-ice.co.uk/locations/coventry/
http://www.hoofin-about.co.uk/
http://www.hoofin-about.co.uk/booking-conditions/


JAM JAM BOOMERANG INDOOR PLAY, 
PARTY AND LAZER VENUE

.منطقة العاب أطفال مغلقة •

 Unit 3a Middlemarch: العنوان •

Business Park, Woodhams Road, 

Coventry CV3 4FX



من أبرز المطاعم الحالل     
مطعم البدر في مدينة كوفنتري

.مطعم مأكوالت لبنانيه

High St, Coventry CV1 5RE 31: العنوان 

Habibi   

.مطعم مأكوالت الشرق األوسط

Far Gosford St, Coventry CV1 5DY 142: العنوان

Sultan Restaurant & Takeaway 

مطعم مأكوالت تركية

Far Gosford St, Coventry CV1 5EA 95-94:العنوان

Antalya Restaurant

.مطعم مأكوالت تركية

Walsgrave 124:العنوان Rd, Coventry CV2 4AX

Mindi House ( مطعم حضرموت للمندي)

(األرز المندي) مطعم مأكوالت يمنيه وعربية 

Hood St, Coventry CV1 5PX:العنوان

Taksim Restaurant

.مطعم مأكوالت تركية 

Stoney Stanton Rd, Coventry CV1 4FT 243:العنوان 

Falafel Corner Uk

مطعم فالفل

1NE, 32 Broadgate, Coventry CV1 1NE 



:مطاعم مأكوالت هندية

Turmeric Gold .award winning 

Indian 

restaurant                                                                                                              

Spon St, Coventry CV1 3BB 166:العنوان

My Dhabba

Lower Holyhead 3-1:العنوان Rd, Coventry CV1 

3AX 

Nashaa

Longford Rd, Coventry CV6 6DR 154: العنوان

3 Five 1 Restaurant

مطعم باكستاني

Stoney Stanton Rd, Coventry CV6 5DS 351:العنوان

The Farmhouse

215 Beechwood Ave, Coventry CV5 6HB

:   مطاعم وجبات سريعة

German Doner Kebab

Royal Grill



Cafe Italia

Trinity St, Coventry CV1 1FJ 11-9: العنوان

Caffè Nero

Lower Precinct, Coventry CV1 1DX: العنوان

Costa Coffee

The Precinct, Unit 35-37, Coventry CV1 1DD: العنوان

Coffee#1

Friargate, Coventry CV1 5RR 1: العنوان

Finney's

Warwick Row, Coventry CV1 1EY 25: العنوان

Creams Coventry

1 Swanswell St, Coventry CV1 5FZ

Esquires Coffee

 Transport Museum, Millennium Place, Coventry CV1: العنوان

1JD

بكوفنتري مختلفهفي أماكن الكافيهاتيوجد فروع ألغلب : مالحظه 

ريفي كوفنتالكافيهاتبرز أ



:تقبلوا تحيات فريق العمل

فوزية الزهرة 

سلوان عيسى                    غادة العتيبي 

حصة الشغدلي 

March 2020


