
 
 

انسبروك ھي عاصمة تیرول ویبلغ عدد سكانھا حوالي 
 الف نسمة . 120

 
مما جعلھا خامس اكبر مدن النمسا ، عند انتقل االمبراطور ماكسیمیلیان االول بالط االمبراطور إلى انسبروك 

 ، اصبحت المدینة مركزا سیاسیا وثقافیا لدول  اوروبا  . 1490وذلك في عام 
 
 

تتمتع انسبروك بقلب نابض یحمل بین احضانھ الماضي والحاضر ، وذلك یلمس من خالل المباني العمرانیة والتي 
 تعود للعصور الوسطي والمباني الحدیثة العصریة الموجودة في قلب المدینة .

 

     See Dunia - Innsbruckانسبروك                                                 -شوف الدنیا 

 
 

 Innsbruckانسبروك                  

 



  
 

وتقع انسبروك في وادي واسع بین الجبال العالیة ، ال 
شك بان ھذا الموقع زاد من جمالھا واعطاھا المزید 

من الحسن ، حیث تعزف سیمفونیة الجمال في 
الصیف بالمناظر الخالبة للطبیعة البھیھ التي تكسوھا 

، اما في الشتاء فان العزف مختلفاً تماماً ، حیث 
 تكسو الثلوج ارجاء المدینة كاملة .

 
 
 

تعتبر انسبروك لما تتمتع بھ من جمال فائق ، ھي من 
 المدن الرائعة للعطالت واالسترخاء .

 
 
 

من االشیاء الرائعة التي كسبتھا ھذه المدینة بمیزاتھا 
الشتویة ، ھو احتضان االولمبیاد الشتویة وذلك في 

 . 1976و  1964عامي ، 
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كذلك من االمور الرائعة في 
ھذه المدینة ، ھو انھ یمكنك 
السیر على االقدام في البلدة 

 القدیمة واالستمتاع بمعالمھا .
 
 
 

تتمركز الحیاة في انسبروك في 
 Maria-Theresienشارع 

، فھو القلب النابض بالحیاة 
لمدینة انسبروك وتتمركز بھ 
مراكز التسوق ویعد الشارع 

 الرئیسي للمدینة .
 
 

 اذا كانت اقامتك ما بین یومین إلى ثالثة ایام او ما یزید ، فاننا نوصیك بشراء بطاقة انسبروك .
 

في حالة اردت مشاھدة المزید من معالم انسبروك ، فاننا اخترنا لك بعض االماكن الرائعة التي تساعدك لمشاھدة 
 اغلب معالم المدینة المذكورة .

 
 
1– Alpen Zoo 

 حدیقة الحیوانات 
 
 

الشك بان حدیقة الحیوانات من االماكن 
التي یعشقھا الصغار والكبار ، فالفئة 

االولى تستمتع بالتعرف على الحیوانات 
، اما الفئة االخرى فانھا تنتقل من ھذا 

 المكان إلى ذكریات الطفولة .
 
 

توجد العدید من الحیوانات وھي تابعة 
لھذه المنطقة ، كما یوجد في الحدیقة 

 صقر ذھبي .
 

اذا كان لدیك بطاقة انسبروك فان 
 الدخول مجاني .

 
 www.alpenzoo.atلمزید من االطالعات : 
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 2– Tiroler Landes museum 
Ferdinandeum 

 متحف مقاطعة البترول 
 غالیري الفن 

 
 

اذا كنت من المھتمین بالفن والنقش و الرسم 
 النمساوي ، فان ھذا المكان مقصدك .

 
اذا كان لدیك بطاقة انسبروك فان الدخول 

 مجاني .
 
 

 -لمزید من االطالعات :
 www.tiroler-landesmuseen.at 

 
 
 
 
 

، للذھاب إلى انسبروك ، یستغرق  Westbahnhofاذا كان قدومك من فیینا  فعلیك  استخدام القطار من محطة 
 ساعت وعشرین دقیقة . 4الوقت من فیینا إلى مدینة انسبروك حوالي 

 
 

لمزید من االطالعات عن 
المعالم السیاحیة االخرى في 

انسبروك علیك بزیارة الموقع 
 -التالي :

 
 
 

الموقع الرسمي لھیئة 
 -السیاحة في انسبروك :

 
www.innsbruck.info 
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