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 لترى الجمال والطبیعة الخالبة التي لطالما قرأت 
عنھا ، فعلیك زیارة مدینة میونیخ االلمانیة ، والتي 

تعتبر سرب من الجمال الطبیعي ، الذي یقذف بك بكل 
 . رفق إلى المتعة وقضاء اوقات رائعة فوق الوصف ویعجز عنھا الخیال 

 
 رحلتك إلى میونیخ تحمل بین طیاتھا كل المعاني الرائعة لقضاء رحلة سعیدة بكل المقاییس .

 
لعلك قد سمعت عن سندریال وعشت اجواء رائعة في طفولتك عند مشاھدتك لتك القصة ، والیوم یعیش ھذا الجو 

اوالدك ، فال تنس عند زیارتك لمیونیخ ان تزور قصر سندریال ، فھو اكثر روعھ وفخامة من تلك القصة التي 
 بقیت عالقة في االذھان إلى یومنا ھذا ، متجددة مع كل جیل وبطریقة اكثر جمال وروعة .

 

 
 مدینة میونیخ 

 
Munich 
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و قد مرت  12لقد بدأ تاریخ میونیخ في القرن 

بتاریخ ملئ بالصعود والھبوط ، مدینة میونیخ 
تحمل بین طیاتھا القدیم والحدیث معا ، وھي  

تحتفظ بالتراث القدیم ،اما اطرافھا فھي تحتفظ 
 بالحدیث والمعاصر .

 
 

وترجع اكثر اآلثار اھمیة واكثرھا غنى ، من 
 لودفیغ الثاني الناحیة التاریخیة الیام الملك 

 والذي اشتھر  (  بملك الحكایات ) .
 
 

من ھذه اآلثار التاریخیة ( قصر ولیندرھوف 
 . وقصر نونشفاتشتاین ) وھما یقعن بالقرب من میونیخ ، وھي من اآلثار التاریخیة للملك لودفیغ الثاني

 
 

وخالل الحرب العالمیة االولى والثانیة عانت میونیخ العدید من الخسائر والدمار ، ولكن سرعان ما تم إعادة 
 بنائھا مرة اخرى ، في اجمل وابھى صورة . 
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ھذا النھر یمر على   Isarنھر إیسار  
مدینة میونیخ لیعطیھا العدید من 

الجمالیات االضافیة ، ویجعلھا اكثر 
 سحراً وفتنة مما ھي علیھ .

 
 

لعل ھناك مقومات كبرى جعلت من ارض 
المانیا بلد صناعي یشار الیھ بالبنان ، 

ففي مدینة میونیخ یوجد اثنتین من 
الشركات الصناعیة الكبرى في المانیا 

)  B.M.Wوھي ، بي ام دبلیو ( 
 وسیمینز .

 
 

لیس ھذا كل ما یمیز میونیخ الواقعة في 
 المانیة  وثالث اكبر مدنھا ، فھي مركز جید جدا خاصة  لالدوات  الطبیة ، وكذلك الریاضیة .

 
 یمكنك القول بان مدینة میونیخ تنقسم إلى قسمین القدیم والحدیث .
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،  Altstadtالقسم القدیم والتاریخي یتجسد في 

وھي قلب المدینة القدیمة ومیدان مریم العذراء ، 
اما اطراف ھذا المیدان فتوجد الفنادق والمراكز 
السیاحیة والمطاعم ومحالت الھدایا كذلك ، كما 

یمكنك السیر على االقدم من ھذا المیدان إلى ساحة 
، بالقرب من المحطة   Karlsplatzكارلزبالتز 

المركزیة في میونیخ ( وتنطلق اغلب الجوالت في 
 مدینة میونیخ من ھذا المیدان .

 
 

لوجود العدید من المسلمین في میونیخ ، فالعثور 
 على الطعام الحالل سھل جدا .

 
عند السیر على االقدام في اطراف المدینة القدیمة ، یمكنك مشاھدة العدید من اآلثار التاریخیة وباالضافة لكنیسة 

 .  Hofgartenوقوس النصر والبوابة القدیمة ، كما یمكنك مشاھدة  قصر الحدیقة الملكیة 
 
 

 وتشتھر مدینة میونیخ بالمتاحف المختلفة والمتعددة ، كما تشتھر بمراكز التسوق الرائعة .
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 لمزید من االطالعات عن مدینة میونیخ  
www.muenchen.de 

 
 

لمشاھدة المزید من المراكز السیاحیة ومراكز التسلیة ، فقد قمنا باختیار البعض منھا بطریقة مختصرة فقط 
 للمعرفة ومزید من االطالع .

 
من االماكن التي ننصح بمشاھدتھا في میونیخ ولمزید من االطالعات واالماكن الرائعة لھذه المدینة ، فقد اخترنا 

 -لكم بعض االماكن التي نتمنى ان تنال اعجابكم ، ونطرحھا بصورة سریعة للمعرفة فقط وزیادة المعلومات :
 
1– Munchener Tierpark Hellabrunn 
 

حدیقة حیوانات في میونیخ وھي جمیلة جدا ورائعة ومثیرة 
 لالھتمام . 

ً   6صباحاً إلى الساعة    9تفتح یومیا من الساعة   مساء
 یورو.  14قیمة تذكرة الدخول للبالغین 

 یورو . 4لالطفال 
 U3– Thalkirchenللذھاب الیھ  : 

 
 www.hellabrunn.deلمزید من االطالعات  : 

 
 لعشاق كرة القدم وخاصة بایرن میونیخ  -2

Allianz Arena 
 
 

 یتمیز ھذا المدرج بتصمیم معماري رائع جدا .
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.allianz-arena.de 

 
 
 اوبرا والیة بافاریا  -3

Bavarian State Opera 
 

ھذا المبنى من المباني القدیمة وتقدم العدید من البرامج 
 المختلفة لالوبرا .

 
 Max-Josephتقع في میدان 

فان كنت من عشاق ھذا الفن الراقي فما علیك اال زیارة 
 www.staatsoper.deھذا الموقع : 

 

 

 

 

www.hellabrunn.de
www.muenchen.de
www.allianz-arena.de
www.staatsoper.de
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 متحف بافاریا الوطني  -4 
Bayerisches Nationalmuseum 

 
 

ھذا المتحف القدیم الذي یحتوي بداخلھ على جمیع اآلثار التاریخیة 
الخاصة بوالیة بافاریا ، خاصة جمع الفلكلور الخاص بھذه الوالیة ، 

 فان كنت من عشاق الفلكلور فیمكنك زیارة ھذا المتحف الرائع .
 

صباحاً إلى    10یفتح یومیا عدا یوم االثنین مغلق ، یفتح من الساعة 
ً .   5الساعة   مساء

 یورو .  5قیمة تذكرة الدخول 
 

 لمزید من االطالعات  : 
www.bayerisches-nationalmuseum.de  

 
 
 لعشاق اآلثار المصریة الفرعونیة  -5

 متحف الدولة للفن  المصري
  Egyptian Museum 

 
فقد جاء المستكشفین االلمان بالعدید من القطع 
االثریة من مصر ، وتم وضعھا في ھذا المتحف 

، وھو متحف ببناء عصري وحدیث ، من 
المتاحف الرائعة والمعبرة عن الحضارة 

المصریة العریقة ،  فان كنت من عشاق ھذا 
الثراء الرائعة للحضارة المصریة فعلیك 

 بزیارتھ .
 

یفتح یومیا عدا یوم االثنین مغلق ، یفتح من 
ً  6صباحاً إلى الساعة  10الساعة   مساء

 یورو.   7قیمة تذكرة الدخول 
 

 www.smaek.deلمزید من االطالعات  : 
 
 

 

 

 

 
 لمزید من االطالعات عن مدینة میونیخ

  
www.muenchen.de 

www.muenchen.de
www.smaek.de
www.bayerisches-nationalmuseum.de

