
 
جمیع مدن المانیا تقریبا من الروائع التي البد من 

تسلیط الضوء علیھا ، وھي تذكرنا بالمروج 
 الخضراء منقطعة النظیر .

 
 

تقع دوسلدورف في غرب المانیا ، وھي واحدة من المراكز االقتصادیة ، الواقعة على نھر الراین وعاصمة والیة 
 شمال الراین .
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تشتھر المدینة المذكورة بالحیاة اللیلیة والكرنفاالت 
والمستشفیات الشھیرة باالضافة للتسوق واالزیاء 

 والمعارض التجاریة .
 
 

وتعتبر دوسلدورف من المدن التي یسھل علیك اكتشافھا 
سیراً على االقدام ودون الحاجة الي وسیلة  من وسائل 

النقل العام ، فالمدینة القدیمة وشارع التسوق قریبین من 
بعضھم البعض ، كما یمكنك قضاء اوقات اكثر من رائعة مع 

متنزه نھر الراین ، والذي یعد من االماكن الشعبیة جدا 
 والجاذبة للسیاح .

 
 

باستخدام المحطة المركزیة للقطار في المدینة وكذلك 
باستخدام محطة القطار في المطار ،  یمكنك الذھاب إلى 

 جمیع مدن المانیا .
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للكباب التركي والدونر قصة لطیفة في  

دوسلدورف ، حیث یمكنك مشاھدتھ واضحا 
جلیا في المطاعم التركیة المنتشرة ھناك ، 

في المدینة القدیمة وبالقرب من مراكز 
التسوق ، فلم یعد قلقك في محلھ بخصوص 

 الطعام الحالل .
 
 
 

یوجد في محطة القطار المركزیة والبلدة 
القدیمة مكتب للمعلومات السیاحیة ، حیث 

یمكنك االستعانة بھ للحصول على معلومات 
مفیدة حول المدینة وكذلك بخصوص 

 الفنادق .
 
 
 

دوسلدورف ھي موطن القامة الكثیر من 
 الیابانیین ، لذلك ال تستغرب عند مشاھدة العدید من المطاعم ومحالت التسوق الیابانیة .
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 متحف غوتھ 



 1– Goethe Museum 
 -متحف غوتھ :

 
 عند الحدیث عن دوسلدورف البد من تسلیط الضوء على متحف رائع جدا البد من زیارتھ ، وھو متحف غوتھ ، 

 وھو عمید األدب األلماني الشاعر یوھان فولفغانغ فون غوتھ.
  

 ویحتوي على مجموعة من القطع االثریة المتعلقة بحیاة غوتھ وعملة .  18ھو منزل یعود للقرن 
 

www.goethe-museum.com 
 

 -باقي ان تعرف بان رمز مدینة  
 :211دوسلدورف ھو  

 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
 دوسلدورف -الموقع الرسمي لھیئة سیاحة 

www.duesseldorf-tourismus.de 
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