
 
للقصور حكایات ال تمل مھما رویت ، فھي معنى للفخامة 

والرقي ، وعند الحدیث عن قصور میونیخ تلك المدینة 
الرائعة ذات الطبیعة الخالبة فال بد من ذكر قصر 

نیمفینبورغ والذي یعد اساس السیاحة في میونیخ ، 
فلیس ھناك معنى لزیارتك میونیخ مالم تزر ھذا القصر 

 الذي یطل علینا بحلة من الفخامة واألبھة .
 
 

، ومع مرور السنوات والقرون ، اتسعت مساحتة وطرأ علیھ العدید من   1664لقد تم بناء ھذا القصر  في عام 
 التغیرات ، ویعد ھذا القصر كمقر صیفي لملوك والیة بافاریا .
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سنة وذلك في عام  350لقد اكمل ھذا القصر 

، ویقع ھذا القصر في منطقة ھادئة جدا   2014
في میونیخ ، ویزھو باالشجار وبحیرتیین 

 رائعتین .
 

 الدخول لحدیقة القصر مجاني .
 

یقع ھذا القصر وسط مبنین ، اما في الداخل فیوجد 
)  Schonheiten Galerieمعرض الجمال (ٍ

یحتوي ھذا المعرض على صور النساء الالتي  
 اعجب بھن الملك ، وكان لھن دور في حیاتھ .

 
 

ومن ضمن ھذه النساء صور ھیلین بنت االسكافي وتلك الحكایة الجمیلة التي اوقعت الملك في اختیارھا ، فقد 
كانت ھیلتن تقوم بعمل الدمى من اجل اطفال  القصر ، ولكن كان الحظ بین ثنایا ھذه الدمى ، حیث شاھدھا الملك 

 وتزوجھا ، فاصبحت من زوجات الملك .
 

 كما یحتوي القصر على ( عربات االحتفاالت ) وھي من المتاحف المثیر لالھتمام ، ورائعة جدا .
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كما یحتوي القصر على غرفة صینیة ، وغرفة للنوم 

كذلك ،وھذه الغرف بالطبع لیست كالغرف العادیة 
التي اعتدت مشاھدتھ  في حیاتك ،بل ھي من اروع 

ما یكون واكثر فخامة وثراء مما تتصور، اما متحف 
التاریخ الطبیعي والذي یحتوي علیھ القصر كذلك 

 فھو مثیر لالھتمام خاصة لالطفال .
 
 
 

قطعة من   1000اما متحف الخزف والمحتوي على 
 200اآلثار المختلفة والتي احتفظ بھا الملك خالل 

 سنة ، ھي تستحق ان تشاھد فعال لما فیھا من الغنى والرقي التاریخي .
 
 

 كما یحتوي المكان على مطعم ومقھى ومحل للھدایا التذكاریة .
 

اغلب الجوالت في مدینة میونیخ تشمل ھذا القصر ، في حالة اردت 
من ساحة كارلزبالتز   17الذھاب بمفردك ، فعلیك باستخدام ترمو رقم 

)Karlsplatz. ( 
 
 

   6صباحاً إلى الساعة  9یفتح یومیاً من الساعة 
 ً  مساء

 
 

یورو للبالغین ،   11.50قیمة التذكرة للدخول 
(شاملة جمیع المتاحف التي تم االشارة الیھا 

 باالضافة للقصر ).
 

 یورو.  9لالطفال 
 دخول الحدیقة مجاني كما ذكرنا سابقا .

 
 
 

 -لمزید من االطالعات : 
www.schloss-nymphenburg.de 
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