
 
ھامبورغ من الوھلة االولى عند ذكرھا ، یتبادر الیك 

انھا مدینة في المانیا او من المدن الكبرى فیھا ، ولكن 
في الحقیقة ھي تحفة اثریة ومدینة ثریة جدا من مدن 

 المانیا .
 
 

فھي بوابة المانیا إلى العالم ، كما انھا ثاني اكبر مدینة 
ملیون نسمة ،  1.8فیھا ، ویبلغ عدد سكانھا حوالي 

 وھي واحدة من اھم المواني في اوروبا والعالم .
 
 
 

ان مدینة ھامبورغ ھي مدینة ذات صیت ذائع في 
 المانیا والعالم باسره ، فھي ذات خلفیة تجاریة وھي ما بنیت بھا المدینة في القرون الماضیة .
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ان طابعھا التجاري الذي اشتھرت بھ المدینة ھو احد 
اسبابھا للشھرة ، بل جزء ال یتجزء منھا ، فطبیعتھا 

الخالبة ھي قسم اخر لجذب عشاق ھامبورغ الیھا 
فھي محاطة بثالثة انھار باالضافة لوجود العدید من 
القنوات المائیة التي كانت من ضمن عوامل الجذب 

 السیاحي الیھا .
 
 

فھي مشابھ بذلك كل من البندقیة وامستردام ، ما زاد 
في روعة مظھرھا الطبیعي ھو وجود بحیرة الستر 

 الجمیلة التي تتوسط المدینة .
 
 

 فال تستغرب ان وجدت العدید من الشركات ممن یقدمون جوالت بالقوارب في ھذه الطبیعة المائیة الفیاضة .
 
 

للجمال ال بد من وجھ اخر ماساوي  جدا ، وھذا ما حدث مع المدینة الجمیلة ھامبورغ فقد تعرضت المدینة للدمار 
خالل الحرب العالمیة الثانیة وقد نال الدمار المیناء بكثیر من الخراب ، مما اسفر عن ذلك مقتل عشرات االالف ، 
وتشرید ما یزید على ملیون شخص بال ماوي ، وقد اعید بناء جزء كبیر من المدینة ، ھكذا ھي المدینة الجمیلة 

 التي تتسم بالصمود ، فالدمار ال یعنى لھا اال زیادة في االزدھار .
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من الشوارع التي البد من تسلیط الضوء  
 علیھا في مدینة ھامبورغ ،

 
، ھذا  Mönckebergstraßeھو شارع  

الشارع یعد القلب النابض للمدینة ، فھو لیس 
فقط مكان رائع للتنزه وقضاء اوقات رائعة بھ ، 

بل ھو شارع التسوق الذي البد من المرور 
علیھ وزیارتھ ، فھو من الشوارع الجمیلة جدا 

 حیث حظى بخاصیة وجود البحیرة حولھ .
 
 
 
 

ان من االشیاء الرائعة ھو تجمع العدید من المطاعم التي تقدم الطعام الحالل ، مثل المطاعم التركیة واالفغانیة 
 واالیرانیة واللبنانیة ، كل ھذه الممیزات في مدینة ھامبورغ بالطبع سوف تجعلك اكثر راحة في رحلتك .

 
 
 

ان كنت من عشاق السیر على االقدام فیمكنك ان تمارس ھوایتك ھذه ،في المشي في البلدة القدیمة ومشاھدة 
العدید من المباني والمعالم الرائعة بھا ، فھناك العدید من االماكن التي نشیر الیھا حتى تتمكن من زیارتھا ان 

 شئت ، فھي بالطبع من االماكن التي تستحق العناء في ھامبورغ .
 
 
1– St.Nikolia 

 كنیسة القدیس نیكوالي 
 
 
 

ھذه الكنیسة تعد الیوم نصبا تذكاریا 
ضد الحروب ، فقد طال الخراب ھذه 
الكنیسة في الحرب العالمیة الثانیة ، 
لمزید من المتعة یوجد مصعد ینقلك 

متر ، من خالل ھذا  75على ارتفاع 
االرتفاع یمكنك مشاھدة المدینة 

بصورة اكثر شفافیة وروعة ، فھناك 
مناظر ال ندرك جمالھا اال على ارتفاع 

 شاھق .
 

 یورو  4قیمة تذكرة الدخول : 
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 كنیسة القدیس نیكوالي 



2– Hafen City 
 ھافن سیتي 

 
 

ھو اكبر مشروع في اوروبا للتنمیة وھو 
حي  جدیدة یقع في منطقة المیناء القدیمة 

، اذا كنت من عشاق كل ما ھو جدید ومثیر 
في المعمار ، فان ھذا المكان حتما ھو 

 مقصدك ومبتغاك .
 
 
 
 

اذا كنت من عشاق الثقافة وزیارة المتاحف ، واالطالع على ثقافة الشعوب ولزیارة المزید من المتاحف ، 
 -نذكرلك :

1– Hamburg Museum 
 

یتحدث ھذا المتحف عن تاریخ مدینة 
 1839ھامبورغ ، وقد تم افتتاحھ في عام 

، ھذا المتحف ان صح القول ھو لعشاق 
التاریخ ، حیث یضم العدید من االثار 

 الخاصة بمدینة ھامبورغ .
 
 

لمزید من االطالعات عن المتحف 
 -المذكور :

www.hamburgmuseum.de 
 
 
2– Kunsthalle Hamburg 
 

ھذا المتحف ھو دعوة صریحة لعشاق 
الرسم ، وھو یقع في ثالثة مباني متصلة 

ویقع وسط المدینة القدیمة ، لقد تأسس في 
، وھو یضم بین احضانھ سبعة  1850عام 

 قرون من الفن االوروبي .
 
 

لمزید من االطالعات عن المتحف 
 -المذكور :

 
www.hamburger-kunsthalle.de 
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من االشیاء الرائعة كذلك التي البد من تسلیط الضوء 
 -علیھا في ھامبورغ ھو :

 
Chilehaus 

 منزل شیلي
 

من المباني المعماریة الفریدة من نوعھا ، ھذا 
المنزل الذي عرف باسم منزل شیلي ،وقد اطلق علیھ 

ھذا االسم رجوعا للتاجر االلماني  الذي كون ثروتھ 
 من خالل تجارتھ في شیلي .

 
 . 1924-1922یرجع بناء ھذا المنزل لعامي 

 
 انظر الخریطة .

 
 

للتذكیر یوجد مكتب للمعلومات السیاحیة في محطة 
 القطار المركزیة .

 
 -لمزید من االطالعات زیارة الموقع الرسمي لمدینة ھامبورغ :

www.hamburg-tourismus.de 
 نتمنى للجمیع رحلة موفقة في مدینة ھامبورغ .
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