
 
 

من المدن االوروبیة الرائعة ، ذات الجمال الفتان 
والذي الیقاوم ، حیث الروائع واالبتسامة تطل 

 .علیك في ھذه البالد 
 
 
 

بروكسل ھي عاصمة بلجیكا ، حیث اصبحت 
  1992بروكسل عاصمة االتحاد االوروبي في عام 

، ومنذ ذلك الحین طرأ العدید من التغیرات على 
 .مالمح ھذه المدینة 

 
 
 

فھي خلیط رائع جانبا إلى جانب  ، حیث القدیم 
والحدیث واالغنیاء والفقراء ، والمباني الرائعة 

التي تعتبر االجمل في اوروبا ، باالضافة للعدید من 
 .المقاھي 
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ثلث سكان بروكسل من جنسیات مختلفة ، كما ان ھناك العدید 

من المسلمین من شمال افریقیا ، لذلك من السھل ان تجد 
 .الطعام الحالل في المدینة 

 
 

یعتبر قلب المدینة ھو المیدان الكبیر ومعظم االماكن التاریخیة 
والسیاحیة ھي تقع في مركز المدینة ویسھل زیارة اكثر المعالم 

 ) .الصبي المتبول (    Manneken Pisشھرة ، وھو 
 
 

 باالضافة إلى ھذا فان مدینة بروكسل ھي مدینة المتاحف 
 .ایضا ، وھي تضم متاحف لجمیع االذواق 

 
 

نذكرك بان معظم المتاحف یوم االثنین مغلقة ، اذا كنت تود 
زیارتھا من االفضل شراء بطاقة بروكسل ، وسوف نوضح 

 -:السعر والمدة لھذه البطاقة في الجدول المبین ادناه 
 

 
 

 
 -:لمزید من االطالعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعر  المدة 

 یورو  22 ساعة  24

 یورو  30  ساعة  48

 یورو  38  ساعة  72
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    Manneken Pisالصبي المتبول        

 

 Brussels Card     -بطاقة بروكسل      

http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/minisite_brusselscard.do


 -:من المعالم التي البد من تسلیط الضوء علیھا عند ذكر مدینة بروكسل 
 
 الجامع الكبیر  -1
 
 

الجامع الكبیر بروكسل ، یقع في حدیقة جمیلة 
، وبالقرب من مركز Cinquantenaireوھي 

 .المدینة وھو بناء مثیر لالھتمام 
 
 

 -:للذھاب الیھ من 
 Schuman: محطة المترو 

 
 
 Centre Belge De la Bande Dessinéeمتحف      -2
 

یعرف عن البلجیكیین حبھم للمرح والكومیدیا ، 
 .وھذا المتحف ھو متحف فرید للفكاھة 

 6صباحاً ، إلى الساعة  10یفتح یومیاً من الساعة 
 ً  .مساء

 
 .یورو 10  قیمة تذكرة الدخول  

 
 -:لمزید من االطالعات 

www.comicscenter.net/en 
 
 
 لعشاق الفن والرسم  -3

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

 المتحف الملكي للفنون الجمیلة في بلجیكا  
 

یضم ھذا المتحف مجموعة غنیة من اللوحات 
 .الرائعة 

 .یفتح یومیاً، عدا یوم االثنین مغلق 
 

ً  5صباحاً ، إلى الساعة  10من الساعة   مساء
 یورو 8  قیمة تذكرة الدخول  

 
 -:لمزید من االطالعات 

www.fine-arts-museum.be 
 Parcمحطة مترو : للذھاب الیھ 
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 لعشاق الشوكوالتة  -4
 

حتما ان ھذا المتحف ھو المفضل لدي االغلبیة منا 
، فالشوكوالتة لیست كلمة بل ھي كل المشاعر 

 .الرقیقة تتجسد بین طیاتھا 
 

فان كنت من ضمن مجموعتنا وعاشق للشوكوالتة 
 -:، فعلیك بزیارة 

 
 

 متحف الكاكاو والشوكوالتة 
Musée du Cacao et du Chocolat 

 
فھو یضم كل شئ وددت معرفتة عن تاریخ 

الشوكوالتة ، ذلك التاریخ اللذیذ الذي یغمرنا 
 .بالسعادة 

 
 یفتح یومیاً ، عدا یوم االثنین مغلق 

 یورو   6: قمة تذكرة الدخول 
 یقع بالقرب من المیدان الكبیر 

 
 

 www.mucc.be -:لمزید من االطالعات 
 
 

 ولعشاق العلوم الطبیعیة 
 
 المؤسسة الملكیة البلجیكیة للعلوم الطبیعیة  -5

Musée des Sciences Naturelles 
 

یضم ھذا المتحف اكبر مجموعة من الدیناصورات 
 .في اوروبا 

 
 .یفتح یومیاً ، عدا یوم االثنین مغلق  

  6صباحاً ، إلى الساعة   10یفتح من الساعة 
 ً  مساء

 یورو   7: قمة تذكرة الدخول 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.naturalsciences.be 

یمكنك الوصول الیھ ، خالل عشر دقائق سیراً على 
 .  Maalbeekاالقدام من محطة المترو 
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نذكركم بان مكتب المعلومات السیاحیة المركزیة یقع 
 )المیدان الكبیر ( في قاعة المدینة 

 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.visit.brussels/en 

بروكسل مدینة تستحق الزیارة ، ال تجعلھا اخر 
 .خططك السیاحیة 

 
 .نتمنى لكم رحلة موفقة في بروكسل 
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