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 التي تعد قلب برلین .  Mitteیقع ھذا المیدان في قلب  

وھو یعتبر من اكبر میادینھا ، حیث یقع في المانیا  الشرقیة سابقا ، سمي بھذا االسم تكریما المبرطور 
 روسیا الكسندر االول لزیارتھ إلى برلین ،ھناك العدید من االشیاء  یمكنك مشاھدة في ھذا المیدان  .

تم انشاء اول ساعة في العالم   1969في عام 
یمكن من خاللھا مشاھدة توقیت مدن العالم وھي 

World Time Clock   . 
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دقیقة    30متر ، یوجد بھ مطعم متحرك ،  یتحرك  كل  368یصل ارتفاعة إلى 

 باالضافة لإلطاللة  رائعة لمدینة برلین  .
 

 
 

  

 كما توجد نافورة یطلق علیھا اسم الصداقة بین الشعوب .

   
 TV Fernsehturmبرج التلیفزیون                                  
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 اشیاء نذكركم بھا 
 یورو  11قیمة التذكرة للبالغین 

 یورو  6لالطفال 
 صباحا .  12 ~صباحا  9یفتح  یومیا من الساعة 

 19وقیمتھا   VIPاحیانا یجب علیك االنتظار في الصف لشراء تذكرة الدخول ، اال إذا كانت  لدیك بطاقة 
 یورو فال یلزمك ذلك . 

 

 

  

 

 

 مبني البلدیة 
 

یقع ھذا المبني في میدان الیكسندر 
Alexander Platz  وھو عبارة

عن مبني قدیم اشتھر بلونة االحمر ، 
كما توجد العدید من  المقاھي 

 والمطاعم على جانبي  ھذا المیدان . 

Berlin Welcome Card  یمكنك استخدام بطاقة برلین الترحیبیة 
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 متاجر مشھورة في میدان الیكسندر 
من المتاجر المتنوعة المشھورة 

Galeria Kaufhof  
 
 

 
Sea Life Berlin 

  
ھو عبارة عن اكواریوم (احواض لالسماك ) حیث 

یحتوي على العدید من انواع االسماك من مختلف دول 
 العالم ، وھو یقع بالقرب من میدان الیكسندر .

www.visitsealife.com/berlin 
 -اشیاء نذكركم بھا : 

 یورو للبالغین .  17.50قیمة التذكرة 
 لالطفال یورو .  12.50

 

استمتع بوقتك ھنا ففي جوانب ھذا 
المتجر العدید من مراكز التسوق 

باالضافة للمقاھي والمطاعم المتنوعة 
 اجعل وقتك حافل بما ھو مثیر . 

یقع ھنا .      Alexa  مركز 
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Radisson Blu Hotel  
 

في صالة ھذا الفندق یمكنك رؤیة ناقلة 
االسماك وھي تعتبر االكبر في المانیا ، 
شيء مثیر تجعلك تجلس في حالة تامل 

لھذا الجمال الرباني الذي وضع لیزید من 
 روعة ھذا الفندق وجمالة . 

 
 یقع ھذا الفندق في میدان الیكسندر .

یمكنك مواصلة السیر حتي الوصول إلى 
جزیرة المتاحف ، ومن ثم الذھاب للفندق 
المذكور اعالة ، وتناول فنجان من القھوة 

مع رؤیة ھذا المنظر الرائع ، االشیاء 
الرائعة دائما تجد ابتكارات تزید من 

 روعتھا . 
 

 انظر خریطة برلین . 
 

 

 
 برج التلیفزیون 
TV Tower 

 قبة برلین 
Berlin Dom 

 ساعة العالم 
World Clock 

 جزیرة المتاحف 
Island Museum 

Sea Life Berlin 

 مبني البلدیة 
Berlin City Hall 

Alexander Platz    خریطة ساحة 

AlexanderPlatz  محطة 

Radisson Blu  فندق 


