
  
القصر الذي سوف نتحدث عنھ االن ھو 

قصر الصیف لزوجة االمبراطور التي 
كان یطلق علیھا سیسي ، وقد تم بناءه 

 وھو من القصور الرائعة جدا ، والتي تعتبر عالمة ممیزة في فیینا .  1696في عام 
 

 وقد تم ادراجة ضمن منظمة التراث العالمي الیونسكو .
 

غرفة ، والذي یمكنك مشاھدتھ   1441وتشمل تقریبا اغلب الجوالت في مدینة فیینا ھذا القصر والمتكون من 
 غرفة وھي فاخرة وذات خصوصیة تشع بالفخامة وتنم عن الثراء .   40من غرف القصر ال یتجاوز 
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 قصر الشونبرون

 
Schönbrunn Palace 

 



  
ویزین ھذا القصر وجود  

حدیقة فسیحة جدا وتحمل 
في طیاتھا كل انواع الجمال 

بحروفة وعباراتة ، فھي 
 من الروائع التي ال تصدق .

 
 
 

وتعتبر ھذه المنطقة 
الساسعة الخاصة بالقصر 

والتي زینت باالزھار 
والنوافیر ، من اروع ما 

یكون خاصة في ایام 
 الصیف .

 
 
 

كما انھا لعشاق المشي من االفكار الصائبة جدا ویمكنك التقاط اروع الصور الشخصیة والعائلیة بین احضان ھذه 
 الحدیقة الرائعة .

 
 

 یورو   11.50غرفة ھو للبالغین    40الدخول للحدیقة مجاني ، سعر التذكرة لغرف القصر المتمثلة في 
 یورو    8.50سعر تذكرة الدخول    18إلى  6للفئة العمریة مابین 

 یفتح یومیا ، وھو حالیا عبارة عن متحف .
 

 قصر الشونبرونلمزید من االطالعات عن قصر 
www.schoenbrunn.at 
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 وتحتوي الحدیقة على بیت النخیل .

 یورو     4سعر تذكرة الدخول الیھ 
 

ومن ملحقات القصر حدیقة الحیوان 
والتي تعد من اقدم حدائق الحیوان في 

  1752العالم وقد تم انشائھا في عام 
نوع من   500وھي تحتوي على 

 الحیوانات المختلفة .
 
 

سعر تذكرة الدخول لحدیقة الحیوان 
 یورو   6.50للبالغین 

 یورو    8لالطفال : 
 الدخول مجاني   سنوات   4دون سن 

 
 لمزید من االطالعات 

www.zoovienna.at 
 
 

 كما یحتوي المكان على متحف 
 

Wagenburg 
 
 
 
 
 

یحتوي ھذا المتحف على 
العدید من العربات التي 

االلف كیلو ،   5تزن 
ویحتوي تصمیمھا على 

الكثیر من الذھب كما 
یحتوي على العدید من 

االدوات والمالبس 
الخاصة بزوجة 

 االمبراطور سیسي .
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 ویوجد في الجزء االخر من القصر  
 

Gloriette 
 

متر   20وھو عبارة عن بناء معمارى قدیم ویمكنك السیر برتفاع 
بساللم العادیة ال یوجد مصعد كھربائئي فان كنت ممن یعشقون 
 المشي وذو جسم ریاضي فیمكنك ذلك واال فال داعي للمجازفة .

 
اما في االعلى یمكنك مشاھدة اروع المناظر واكثرھا جماال لمدینة 

 فیینا .
 

كما یحتوي المكان على النوافیر الجمیلة باالضافة لمقھى رائع 
 جدا .

 
 یورو   3، سعر التذكرة للبالغین    Georgetteلدخول قصر 

 یورو   1.50لالطفال 
 انظر خریطة فیینا . 
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