
   
یعتبر ھذا القصر من اروع واجمل القالع 

)  ، ھذا التصمیم الرائع Fussenفي العالم (
ربما ال یستطیع احد نسینھ ، فقد وضعتھ 

دیزني الند كعالمة للقصة المشھورة 
 (سندریال ) ، فعشاق سندریال یجب ان یتعرفوا على القصر الذي اتخذ لھذه الحكایة الباقیة في االذھان .

 
 ) . Fussenویقع ھذا القصر في منطقة خضراء رائعة في اطراف میونیخ وھي مدینة فوسین ( 

 
،   1882وقد بلغت تكلفتھا مبالغ باھظة  ، وتم االنتھاء من بناؤه في عام   1869وقد تم بناء ھذه القلعة في عام 

 وقد بناه  الملك بودفیغ الثاني المشھور بملك الحكایات ، وقد وافتھ المنیة قبل اكتمال ھذا القصر .
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 قصر نویشغانشتاین 
 

Schloss Neuschwanstein 

 



من خالل جمیع النوافذ الموجودة في ھذا  
القصر یمكنك مشاھدة االطراف الخضراء الرائعة 

 لھذه المدینة .
 

ومن الروائع التي احتواھا القصر ھي غرفة النوم 
 وقاعة العرش . 

 
اذا كنت من عشاق التصویر الفوتوغرافي وتود 
التقاط صور رائعة لھذا القصر ، فیمكنك السیر 

  Marienbruckeقلیال ثم الصعود على الجسر 
 والتقاط اروع الصور لھذا القصر .

 
 

لمشاھدة داخل القصر البد من االستعانھ بالمرشد 
السیاحي بداخل القصر ، ولذلك فعلیك معرفة 

االوقات التي یتواجد بھا المرشد السیاحي للشرح 
 والتوضیح .

 
لیست بالطبع بجمال القلعة المذكورة    Hohenschwangauبالقرب من ھذه القلعة توجد قلعة اخرى ھي 

 ولكنھا جیدة للمشاھدة ، كما یمكنك الذھاب الیھا بالعربات .
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 یورو .  5سعر العربة  
 
 
 

افضل الطرق لمشاھدة قصر لیندھوف 
وقصر نویشغانشتاین ، ھو االستعانة 

بالجوالت المحلیة من مدینة میونیخ ، كما 
توجد جوالت متعددة اغلبھا تشمل ھذه 

القصور فعلیك اختیار ما یناسبك من 
 الجوالت من الفندق المقیم بھ .

 
 
 
 

تذكر بان تذكرة دخول القصور وكذلك اوقات المرشد السیاحي بداخل القصور باالضافة إلى ان ھذه االماكن یصعب 
علیك الوصول الیھا بمفردك ، فمن االفضل لك االستعانة بالجوالت السیاحیة المحلیة لمشاھدة القصور المذكورة ، 

 والتي تمثل تراث زاخر لمدینة میونیخ االلمانیة .
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 -اسعار الجوالت :

 
 دوالر امریكي للقصرین المذكورین آنفا ، غیر شاملة تذكرة دخول القصرین . 52تذكرة الباص تقریبا حوالي 

 یورو . 22ویمكنك شراء تذكرة لدخول القصرین من داخل الباص ان وددت ذلك وھي بقیمة 
 

یورو تقریبا ( شاملة تذكرة   130اما اذا كنت تود الذھاب بالجوالت الخاصة ، من الفندق المقیم بھ فلكل شخص 
 القصور ) .

 
 Karstadt)  مقابل المتجر المتنوع Karlsplatzاكثر الجوالت للقصرین تبدا انطالقھا من ساحة كارلزبالتز (

ً .  7صباحاً إلى  الساعة   8:30وتبدأ الجوالت في الساعة   مساء
 

نذكر بانھ في الصیف خاصة یصعب الحصول على تذاكر لزیارة القصور لذلك یتوجب علیك االستعانة بالجوالت 
 السیاحیة .

 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.neuschwanstein.de 
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