
  
 

شتو تغارت مدینة المانیة ارتبط اسمھا مع 
عالم الرقي والفخامة في السیارات ، فھي مدینة شركات السیارات الراقیة مثل مرسیدس بینز وبورش ،وھي 

 عاصمة بـادن فـورتمبیرع
 ) Baden-wurttemberg . وھي مدینة عانت الكثیر من الدمار حتى اصبحت الیوم لما ھي علیھ ( 
 

 عند ذكرھا البد من ذكر التاریخ الذي خاضتھ ھذه المدینة من الحروب والدمار .
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بدات المدینة تنمو وتزدھر  19ففي نھایة القرن 

، ولكن سرعان ما عادت للدمار والخراب مرة 
اخرى من خالل الحرب العالمیة الثانیة ، والتي 
اتلفت ودمرت الكثیر من المعالم للمدینة الرائعة 

، واستطاعت المدینة المذكورة التخلص من 
نوبات الدمار للبدء من جدید ، واعادة االعمار 

 والحیاة فیھا من جدید .
 
 

وتعد شتو تغارت الیوم ھي واحدة من اكثر مدن 
المانیا ثراء ، وھي سادس اكبر مدن المانیا 

 الف نسمة . 600حیث یبلغ عدد سكانھا حوالي 
 
 

، وھو الشارع الرئیسي للتسوق كذلك ، والذي   Königstraßeویعتبر الشارع الرئیسي لمدینة المذكورة ھو  
ویمكنك ھنا مشاھدة   )Schlossplatzیبدأ من المحطة المركزیة للقطار حتى قلب المدینة عند ساحة القصر (

 العدید من المباني القدیمة والمعالم السیاحیة .
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 وھي من المدن االلمانیة القریبة من مدینة الحمامات الحراریة المعروفة بادن بادن .

 
ھناك اشیاء رائعة جدا للسیاح في مدینة شتو تغارت ، غیر الفخامة والرقي الذي تحتویة ھذه المدینة فیمكنك 
مشاھدة العدید من المطاعم التركیة ، وانت تسیر في المدینة مما یمكنك من قضاء اجازة تتسم بعدم القلق في 

 العثور على الطعام الحالل ، باالضافة لذلك تعد مدینة شتو تغارت من اكثر مدن المانیا أماناً .
 
 
 
 
 
 

یوجد مكتب المعلومات 
السیاحیة في المدینة 
المذكورة امام محطة 

القطار المركزیة ، حیث 
یمكنك االستعانة بھ 

للحصول على معلومات 
 وخرائط تعینك في رحلتك .
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Kunst Museum 

 متحف الفن 
 

من المتحف المثیر لالھتمام في شتو 
تغارت ، ویقع ھذا المتحف في قلب المدینة 

، اي من  2005، وقد تم افتتاحھ في عام 
 المتاحف الحدیثة .

 
 6صباحاً إلى الساعة  10یفتح من الساعة 

. ً  مساء
 یوم االثنین مغلق 

 یورو  6قیمة تذكرة الدخول 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.kunstmuseum-stuttgart.de 

 
 -بقي ان تعرف بان المدینة التوأم لمدینة شتو تغارت االلمانیة ھي :

 
 القاھرة  -1
 منزل بورقیبة ( تونس ) -2
 

 -لمزید من االطالعات عن مدینة شتو تغارت :
www.stuttgart-tourist.de 
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