
 
ال زلنا نستمع لصوت اسمھان العذب عن مدینة فیینا ، وال زالت تحملنا الیھا ونحن في منازلنا ، وصوتھا الشجي 

 جعل من فیینا معشوقة منذ زمن بعید .
 فان حالفك الحظ بالذھاب الیھا فانت حتما محظوظ لمشاھدتھا ، تلك الطبیعة الخالبھ التي تنادیك في كل وقت 

 لیالي األنس في فیینا نسیمھا من ھوا الجنّة
ّ لھ رنّة سمعھا الطیر بكى وغنّى  نغم في الجو

 ال شك بان فیینا عاصمة النمسا ھي واحدة من اجمل المدن في اوروبا .
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 فیینا   

 
 

Vienna 

 



االغلبیة یطلقون علیھا مدینة الموسیقى او مدینة 
المقاھي وھي من المدن التي تترك في ذاكرة السائح 
الكثیر من الذكریات الرائعة التي تحثة على زیارتھا 

 مرة اخرى .
 

قرون    5   لقد بدأ تاریخ فیینا ربما من ذو اكثر من
قبل  تولد المسیح ، وعبر مراحل مختلفة من التاریخ ، 

وذلك عندما اختارت ساللة ھابسبورغ لال قامة بھا ، 
في ھذا الوقت اصبحت فیینا تتضح صورتھا وتزدھر 

 كدول الكبرى .
 

  6وقد استقر المقام بھذه الساللة في فیینا تقریبا ل 
 وبعدھا اصبحت النمسا جمھوریة .  1918قرون حتى الحرب العالمیة االولى وذلك في عام 

 
خالل ھذه القرون التي حكمت بھا ھذه الساللة تم انشاء الكثیر من المباني والحدائق في فیینا ، خصوص في اوائل 

 حیث اصبحت فیینا في اوجھ حالتھا المعماریة مع المعمارى باروك .    18القرن 
 

فھذا العام لم یكن من اعوام الحظ بالنسبة للنمسا ، حیث حاصرتھا القوة العثمانیة (االتراك )   1529اما في عام 
 ولكنھا لحسن الحظ لم تسقط في ایدیھم .
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والمحاوالت لتدمیر النمسا ھذا البلد الجمیل ظلت  
مستمرة ، مرة اخرى تعرضت النمسا من عام 

تعرضت للحصار وخالل ھذه   1809إلى    1805
المرات سقطت في قبضة نابلیون وتم تدمیر العدید 

 من اثارھا .
 

وقد تعرضت المدینة في الحرب العالمیة الثانیة 
للكثیر من التفجیرات وتعرضت للعدید من 

 الخسائر . 
 

وتعتبر فیینا من المدن السیاحیة السھلة جدا ، 
حیث تتمركز اكثر المناطق السیاحیة والتاریخیة 

ومراكز التسلیة والتفریح في منطقة المدینة 
) ، من ھذه  المنطقة Innere Stadtالقدیمة  (

یمكنك السیر على االقدام ومشاھدة ھذه  المعالم 
جمیعھا ، في حالھ كانت اقامتك بالقرب من المدینة 

 القدیمة او في قلبھا .
 

وتحتوي فیینا على العدید من القصور والمتاحف 
والعدید من المقاھي التاریخیة باالضافة للحدائق 

الرائعة والممتعة والتي تعتبر عالما بذاتھا لما فیھا 
من االستمتاع واالسترخاء معا ، فھي تجعل من 

 اوقاتك اكثر روعھ وجمال .
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 ملیون نسمة ، كما تعتبر مدینة فیینا المدینة التوأمة تونس العربیة .  1.18ویقدر عدد السكان في فیینا 

 
قلب المدینة القدیمة ھو مركز الجمال والفخامة وبالقرب منھ یقع دار االوبرا وھو من المباني الجمیلة جدا ، والتي 
یمكنك مشاھدتھا واالستمتاع باوقات رائعة في احضانھا ، فان كنت من عشاق الموسیقى وخاصة االوبرا فیمكنك 

 -الحصول على الكثیر من االطالعات بزیارة ھذا الموقع :
 

www.wiener-staatsoper.at 
 
 

وھناك حدیقة في منتھى الروعة والجمال وھي 
تقع بالقرب من دار االوبرا وقصر الھوفبررغ 

ھذه الحدیقة كما   Burggartenوھي حدیقة 
سبق ان اشرنا بان فیینا تحتوي على حدائق 
عالم قائم بذاتھ من ھذه الحدائق ھذه الحدیقة 

 التي نشیر الیھا ، 
 
 

وھي واقعة في قلب المدینة القدیمة حیث 
تحتوي على اجمل االشجار والمجسمات ، 
ویمكن للسائح والمقیم قضاء اوقات رائعة 

وممیزة بین احضانھا ، وتحمل بین طیاتھا ھذه 
 الحدیقة مفاجاة مثیرة جدا وھو وجود دار الفراشة االمبراطوري بداخلھا .

 
 مساء .   5صباحا إلى   10یفتح دار الفراشة االمبراطوري من الساعة 

 یورو    6الدخول 
 

www.schmetterlinghaus.at  
 

ھذه بعض المتاحف التي اخترناھا لك في 
 فیینا الجمال 

 
1– Heeresgeschichtliches 

 متحف التاریخ العسكري 
 

   5صباحا إلى    10یفتح یومیا من الساعة 
 مساء 

 یورو 6سعر التذكرة للبالغین : 
 

 لمزید من االطالعات 
www.hgm.at 
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 2– MAK 

 
 متحف الفنون التطبیقیة 

 من متاحف الفن التي تحتویھا فیینا .
 

 االحد مغلق 
 

 یورو  6سعر التذكرة للبالغین :
 مساء    6صباحا إلى  10یفتح من الساعة 

 
www.mak.at 

 
 
 
 
 
3– Sigmund Freud 

 متحف فروید 
 

فیینا ھي مدینة االب ولعالم النفس فروید ، وقد اصبح 
 منزلھ حالیا كمتحف صغیر یزدحم بالزوار .

 
 مساء    6صباحا إلى    10یفتح یومیا من الساعة 

 یورو    9سعر التذكرة للبالغین 
 

 لمزید من االطاعات 
www.freud-museum.at 

 
 
4–  Naturhistorisches Museum 
 

 متحف التاریخ  الطبیعیة 
من المتاحف المثیرة للشباب وھو یقع مقابل قصر 

 الھوفبورغ .
 

 مساء    6:30صباحا إلى    9یفتح من الساعة 
 یورو   12قیمة التذكرة 

 
 لمزید من االطالعات 

www.nhm-wien.ac.at 
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من المباني الرائعة والمثیرة  -5 
 لالھتمام في فیینا 

 
Parlament 

 مجلس النمسا للبرلمان 
 

ھذا المبنى  الرائع والذي یحملك 
إلى عالم اخر من الخارج ، فان 
عصفت بك نفسك لمشاھدتھ من 

الداخل فیتوجب علیك الذھاب مع 
جوالت لمشاھدتھ واالستمتاع 

 بالنظر إلیھا .
 

 لمزید من االطالعات 
www.parlinkom.gv.at 

 
 
كذلك من المباني الممیزة  -6

 والتي یتوجب علیك مشاھدتھا 
 

Rathaus 
 دار بلدیة فیینا 

 
 

من المباني الرائعة جدا كما 
 یمكنك زیارتھا ومشاھدتھا 

 الدخول مجاني .
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اكثر المناطق واالماكن في فیینا للفئة 

سنھ الدخول مجاني   19العمریة اقل من 
، لذلك ذكرنا في الدلیل السیاحي الشامل 
شوف الدنیا سعر تذكرة الدخول للبالغین 

 ، نكرر في اغلب االماكن .

 

 

عند وصولنا لنھایة ھذه الرحلة معكم في فیینا الجمیلة ال  
  -تسعنا إال ان نقول :

 
 دي فیینا روضة من الجنة یسعد لیالیكي یا فیینا

 
ّ لھ رنّة سمع لھا الطیر بكى وغنّى  نغم في الجو

www.parlinkom.gv.at



