
 
 
 
 
 

 عند الحدیث عن مدن المانیا ، البد من رؤیة المروج الخضراء التي تأسر المكان وتغطیة .
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 Cologneكولن                        كولونیا                                

 



ان مدینة كولن األلمانیا ذات المروج الخضراء التي  
تجعلك في استرخاء كامل ھي مدینة رائعة وجمیلة 

 باالضافة لذلك .
 

تعد كولونیا رابع اكبر مدن المانیا ، وواحدة من المدن 
 الكبرى في اوروبا .

 
من المعالم الرائعة لھذه المدینة والواقع على جانبي نھر 

 Altstadtالراین في الجزء التاریخي والبلدة القدیمة 
وكولونیا دوم والتي تعتبر رمز ومعلم ممیز لمدینة 

 كولونیا االلمانیة .
 

وتعد جامعة كولونیا واحدة من اقدم الجامعات واكبرھا في 
 اوروبا .

 
قبل  38لقد استقر الرومان في ھذه المدینة في سنة 

المیالد ، حیث یمكنك ان ترى المواقع واآلثار الرومانیة 
 جلیة وواضحة في قلب مدینة كولونیا والبلدة القدیمة .

 
باالضافة إلى انھ یمكنك مشاھدة الكنائس القدیمة التي بنیت على انقاض  الرومانیة القدیمة ، وتعتبر واحد ة من 

 ، امام كنیسة دوم كالونیا  . Gross St Martinاكبر الكنائس  ھي كنیسة  
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ان مدینة كولونیا من المدن الرائعة التي یسھل 
علیك التجول بھا ، ویوجد بھا العدید من مراكز 
التسوق ذات الجودة العالیة ، واالفضل من ھذا 

واالكثر تمیز لھذه المدینة األلمانیة الساحرة ھو 
وجود العدید من المستشفیات ، ذائعة الصیت 

 وذات الشھرة العالیة .
 
 

ان كونیا الرائعة ھي موطن ألكثر من ثالثین 
متحف   ومئات من صاالت العروض ، ویمكنك 

الحصول على جمیع المعلومات على الموقع 
 -التالي :

www.museenkoeln.de 
 

ان المباني والمعمار فن راقي لالھل الذوق الرفیع جدا ، فان كنت من عشاق فن المعمار الفرید والممیز ، فیمكنك 
 .  Rheinauhafenزیارة حي 

 
 

 ان شعب كولونیا شعب ودود ومریح وھو یرحب بالسیاح من شتى بقاع العالم .
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 Rheinauhafen 

 

www.museenkoeln.de


 
ال تقلق بشان الطعام الحالل في كولونیا ، وتنقص  بھجتك في االستمتاع  

برحلتك ، فان مركز المدینة یحتوي على العدید من المطاعم التركیة التي تقدم 
الطعام الحالل ، من الشاورما ( الدونركباب  التركي )  والفالفل والكثیر من 

االطباق التي سوف تساعدك على الحصول على المزید من الحیویة لمشاھدة 
 كولونیا المعطرة .

 
 

تتوفر قطارات للذھاب إلى كل من دوسلدورف وبون وھي من المدن االلمانیة ، 
 وتتجھ إلى المدینتین المذكورتین عدة مرات في الیوم .

 
 

في كولونیا ویمكنك من خالل االستعانة بھذا القطار الذھاب إلى جمیع مدن المانیا  ICEكما یتوفر القطار السریع 
 االخرى .

 
 
 

اذا كانت رحلتك مع 
عائلتك ولدیك اطفال ، 
فربما بل حتما سوف 

یكون من االفكار الصائبة 
ھو زیارة حدیقة 

الحیوانات في مدینة 
كولونیا ، حیث یمكنك 

االستعانة بالقطار 
 الخاصة للذھاب الیھا من امام 

 
 

 Zoo Expressكولونیا دوم ، وھذا القطار ھو 
من المحطة المركزیة للقطار یمكنك الوصول إلى 

 ،  18حدیقة الحیوانات ، من محطة المترو خط 
U-Zoo/Flora . 

 
 
 

 تفتح الحدیقة یومیاً على مدار السنة .
ً  6صباحاً إلى الساعة  9تفتح من الساعة   مساء

 یورو . 17قیمة التذكرة للبالغین : 
 یورو . 8لالطفال : 

 
 www.koelnerzoo.de -لمزید من االطالعات :
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www.koelnerzoo.de


ونسلط الضوء قلیال على الجوالت المائیة الرائعة في  
 -مدینة كولونیا :

خالل شھر مایو إلى اكتوبر تقدم العدید من الشركات 
جوالت بالقارب في النھر ، دون شك بانھا جولة رائعة 

تمكنك من مشاھدة المدینة بصورة وطریقة اخرى تروق 
 لك اكثر فاكثر ، تستغرق الجولة ساعة واحدة .

 
یمكنك الحصول على القارب فقط بجوار جسر 

Hohenzollern . 
 

 -قیمة التذكرة للجولة المائیة حوالي  :
 یورو . 8للبالغین : 
 یورو . 4لالطفال : 

 
یوجد امام كولونیا دوم مكتب للمعلومات السیاحیة یمكنك 
 االستعانة بھ للحصول على الكثیر من المعلومات المفیدة .

 
 

 لمزید من االطالعات عن المدینة الرائعة المعطرة كولونیا :
www.cologne-tourism.com  
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