
 
 

) وھي خامس اكبر Hesseفرانكفورت باللغة االلمانیة معنھا على نھر الماین ، وھي اكبر مدینة في والیة ھسن (
 ، وھي اكبر مركز مالي في القارة االوروبیة . 750,000مدینة في المانیا ، ویبلغ عدد سكانھا حوالي 

 
یتدفق نھر الماین وسط المدینة وعلى شمال  توجد المدینة القدیمة ، اما في الجنوب من تدفق ھذا النھر فیوجد 

 رصیف المتاحف .
، من جراء الحرب العالمیة الثانیة ، حیث طال الدمار  1944لقد تعرضت المدینة القدیمة للتدمیر وذلك في عام 

 منھا ، ولكن اعید اصالحھا وترمیمھا مرة اخرى . 80%اكثر من 
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  فرانكفورت

 
Frankfurt am Main 

 



  
ودائما یتم اختیار مدینة فرانكفورت في 
المقدمة لكونھا المدینة المالئمة للعیش 

على مستوى العالم ، وتتمیز فرانكفورت 
بحیاتھا اللیلیة ، باالضافة لنخبة من 

 المتاحف الرائعة .
 
 

تعتبر فرانكفورت ھي االكثر تنوعا في 
المانیا من حیث المقیمین بھا ، وھم من 

جنسیات مختلفة ، اما أعلى نسبة من 
المقیمین االجانب في فرانكفورت فھم من 
االتراك ، لذلك یسھل العثور على الطعام 

 الحالل .
 
 

 اذا كانت رحلتك إلى فرانكفورت في فصل الصیف ، واردت اخذ سونا او استخدام حمام السباحة 
Titus Thermen. وھو یقع في مركز تجاري كبیر ، 

بالقرب من ھذا المركز التجاري ،باستخدام المترو ، رسوم    Nordwestzentrumیمكنك الذھاب إلى محطة  
 یورو . 10االستخدام لھذا الحمام بقیمة 
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 من اجل االسبا .    )Wiesbadenاما اذا كان لدیك الوقت الكافي فعلیك الذھاب  للمدینة المعروفة  فیسیادن (
 

 كیف یمكنك الذھاب لمدینة االسبا المذكورة ( راجع محطة القطار المركزیة ).
 

 -اذا اردت مشاھدة المزید من المتاحف فقد اخترنا لكم :
 
1-Explora 
 
 

وھو متحف لالوھام البصري والتصویر 
 3Dالفوتوغرافي باستخدام 

 ( االبعاد الثالثي ) . 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.explora.info 

 
2– Senckenberg 
 

 متحف التاریخ الطبیعي في المانیا 
 ھو ثاني اكبر متحف في المانیا ، ویحظي بشعبیة كبیرة خصوصا من قبل االطفال .

 
 www.senckenberg.de -لمزید من االطالعات :
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www.explora.info
www.senckenberg.de


 
اذا كنت من عشاق زیارة المتاحف ، 

وزیارة الثقافة والتعرف على حضارة 
الشعب االلماني ، فعلیك بزیارة ھذا 
الموقع للتعرف على اغلب متاحف 

 فرانكفورت .
 

www.kultur-frankfurt.de 
 

 -یوجد مكتبین للمعلومات السیاحیة :
 
 في محطة القطار المركزیة . -1
 في المدینة القدیمة . -2
 

یمكنك االستعانة بھا للحصول على 
 الكثیر من المعلومات المفید .

 
 القاھرة  -1بقي ان تعرف بان المدینة التوام لمدینة فرانكفورت ھي : 

 
 www.frankfurt-tourismus.de -لمزید من االطالعات عن مدینة فرانكفورت :
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