
 
 القصر الملكي الھوفبورغ

  الھابسبورغ عائلة 
  

 
 

ھذا القصر یمثل الثقافة والتراث والفن النمساوي ،لقد كان مجرد قلعة من القالع القدیمة ومع مرور الوقت 
 وتعاقب القرون اصبح من اجمل قصور اوروبا .

عام   600كان اقامة حاكم النمسا خاصة عائلة الھابسبورغ ، والتي حكمت النمسا   1918إلى   1273من عام 
 حیث كانت تقیم ھناك .
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، اما   اما الیوم فقد اختلف الوضع حیث اصبح جزء ال یتجزء من القصر ھو المقر الرسمي لرئیس الجمھوریة 
 الباقي منھ فقد اصبح متاحف ومكتبھ ومركز للمؤتمرات وغیر ذلك .

 
یقع ھذا القصر الرائع في المدینة القدیمة ، حیث یسھل على السائح مشاھدة جمیع معالم فیینا السیاحیة 

 والتاریخیة من ھذه المنطقة .
 
 

بعض االقسام لھذا القصر یمكنك شراء تذكرھا واحدة لھا ، اما البعض االخر فیتوجب علیك شراء تذاكر منفصلة 
 لكل قسم .

 
 

 شقق االمبراطور 
Kaiserappartements  

 
 
ھذا القسم من االقسام المھمة التي یجب ان تشاھدھا عند  زیارة ھذا  

القصر ، حیث تنعم جمیع الغرف بالفخامة والثراء في االثاث 
 واالكسسوارات .

 
 

   Vienna  -See Duniaفیینا                                                                           -شوف الدنیا  

 

 



  
 

كما یمكنك مشاھدة متحف 
Sisi  سیسي  ، وھذا المتحف

یتحدث عن حیاة  زوجة 
امبراطور النمسا والتي عرفت 

باسم سیسي واسمھا 
(الیزابث ) حیث یحتوي 
المتحف جمیع مالبسھا 

وادواتھا الشخصیة وھي تتمیز 
بالترف والفخامة التي تعبر 
عن الثراء في ذلك الوقت ، 
 المتحف مثیر لالھتمام جدا .

 
 
 
 

لیس ھذا كل شيء یمكنك مشاھدتھ في ھذا القسم فیمكنك مشاھدة مجموعة الفضیات االمبراطوریة من ادوات 
 مائدة واواني وغیرھا ، تحملك ھذا المناظر عندما تشاھدھا إلى مقدار الثراء الفاحش في ذلك الوقت .
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 سعر التذكرة للدخول ھذا القسم من المتحف  
 یورو   11.50بالغین : 

 یورو  5  سنھ   18سنوات إلى   6االطفال من عمر 
 مساء    6صباحا إلى  9یفتح یومیا من الساعة 

 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.hofburg-wien.at 

 

 
Neue Burg Museums 

 
 ثالثة متاحف في مجموعة واحدة داخل قصر الھوفبورغ ، وھي متنوعة ومختلفة 

 المتحف االول لالدوات الموسیقیة القدیمة  -1
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www.hofburg-wien.at


 المتحف الثاني لالدوات الحربیة واالسلحة في القرنین الخامس عشر والسادس عشر -2 
  

 )Ephesos -اما المتحف الثالث فھو لالثار القدیمة والمتالقة بمدینة (اوسس القدیمة  -3
 ویرجع مصدر اغلب ھذه االثار للسلطان تركیا الذي قدمھا كھدیة للنمسا .

 یفتح ھذا المتحف من االربعاء إلى االحد .
 

   6صباحا إلى    10من الساعة 
 مساء 

   14الدخول للمتاحف الثالثة بسعر 
 یورو 

 لمزید من االطالعات 
www.khm.at 

یوجد بداخل ھذا القصر حدیقة 
 ومقھى رائع جدا .
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