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لعل  لیس للجمال عنوان ، بیدا ان المانیا ھي عنوانا مطلقا لجمال ال  یقاوم وطبیعة تنثر الوانھا بین 

 االرض والسماء .
 

ان برلین ھي عاصمة جمھوریة المانیا االتحادیة 
وھي احدى والیاتھا الستة عشر ، و اكبر مدنھا 

من حیث عدد السكان حیث یبلغ عدد سكانھا 
 ملیون نسمة . 3,50حوالي 

 .   2012عاما في  775لقد اكملت برلین     
وھي تعتبر  قطعة حیة من التاریخ فقد مر بھا 

الكثیر من االحداث ، فبعد الحرب العالمیة 
اصبحت برلین تعاني الكثیر من الدمار ، لكنھا 
استطاعت سریعا الوقوف من جدید والقیام من 

 تحت الردم لتبدأ من جدید .

 بر لیــــــــن                          
 

     Ber l in 
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لقد اشتھرت برلین  بحائطھا ، حیث قامت الحكومة بانشاء ھذا الحائط خالل الحرب الباردة وذلك في 
 وھو ما عرف بحائط  برلین .  1961عام 

بھذا اصبحت  مقسومة إلى جزئین جزء غربي یتبع المانیا الغربیة واالخر شرقي یتبع المانیا 
 الشرقیة .

حیث تم توحید االلمانیتیین  1989لقد ظلت المانیا على ھذا الحال حتي سقوط الحائط  وذلك في عام 
 واختیرت برلین كعاصمة لھا .  1990في عام 

نھا  مدینة الفن الراقي واالبداع والثقافة ، وتكثر  بھا ا
المتاحف ویمكن القول بانھا مدینة متنوعة فھي تطرق 

 ابواب  اغلب الفنون والثقافات .
دولة مختلفة بجنسیات مختلفة  190یقیم بھا اكثر من  

واقوام مختلفة كلھا تقیم تحت سقف ھذه المدینة الرائعة 
 برلین .

 
اذا كنت تطمح وتطمع في مشاھدة ھذا الجمال االخذ فال بد 

ان تقضي بھا اسبوع على االقل ، فھذه المدة تعطیك فرصة 
ولو ضئیلة في مشاھدة مدینة تعد في منتھى الروعة 

والجمال ، من جمیع النواحي سواء السیاحیة او الثقافیة  
،او  الترفھیة كالحدائق وغیرھا باالضافة للمستشفیات ذات 

الصیت الذائع والخبرة العالیة وال ننسى الطعام فھو من 
 االشیاءالممیزة في برلین . 
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ان من االشیاء الجمیلة في برلین والتي ھیئتھا الطبیعة 

لتكن فخا جمیال یدعوك لالسترخاء واالستمتاع ، ھو 
)  یطوف ھذا النھر بین SPREEوجود نھر السبري (

ارجاء مدینة برلین فیمكنك اخذ قسط من االستمتاع 
 النھري والتجول بین ارجائھا وفي احضان ھذا النھر . 

 
 انظر خریطة برلین . 

 

  

لیس ھناك ادني قلق اذا لم تكن تجید اللغة 
االنجلیزیة في برلین ، فال یوجد الكثیر 

من متحدثي ھذه اللغة ، ومعظم 
 المتحدثین من فئة الشباب .

نتمنى لكم اوقاتا سعیدة بین احضان 
 برلین وطبیعتھا الخالبة . 
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والتي تعتبر قلب برلین حیث تتمركز العدید من االماكن السیاحیة والتسوقیة    Mitteمنطقة 
 وكذلك الفنادق .

اذا اردت الخروج من الفندق المقیم بھ  الواقع في ھذه المنطقة فانك سوف تشاھد عالم مثیر اخر 

ینتظرك في الخارج من مقاھي ومطاعم ومراكز 
تسوق باالضافة للحدائق ، ننصحك دائما بوضع 

كارت الفندق المقیم بھ في جیبك او حقیبة الید في 
حالة الخروج فھذا افضل لك . یوجد في برلین 

مجموعة كبیرة من المھاجرین االتراك في 
Kreuzberg   االغلبیة من االتراك یقیمون ھناك ، وان كانت ھذه المنطقة لیست سیاحیة فقط

 اشرنا الیھا اذا راودك الحنین لطبق من الكباب  التركي فیمكنك الذھاب إلى ھناك . 
ویعتبر من  -" Shehitlikان العالمة الممیزة في برلین ھي وجود افضل مسجد وھو مسجد "

 اجمل المراكز االسالمیة . 
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 في اواخر الحرب العالیة الثانیة حیث اصبحت برلین تتنفس رائحة الدمار المنتشر في جمیع ارجائھا .
 اعلن رئیس البلدیة في برلین مخاطبا العالم  : یمكنكم مشاھدة برلین الخر مرة بھذه الصورة .
 وبدا معركتة مع االصالح والتعمیر حتي استطاعت ان تخرج من تحت الردم برلین جدیدة . 
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توجد العدید من 
المھرجانات في المانیا ، 
مثل مھرجان الموسیقى 
ومھرجان برلین للجاز 

وكذلك مھرجان 
استعراضات الحب 

ومھرجات تمام كوطن 
باالضافة إلى مھرجان 

برلین الدولي لالفالم 
وھناك كذلك مراثون 

 برلین .
 
 
 
 
 

Karneval Der Kulturen 
 

یعتبر ھذا المھرجان من 
اكثر المھرجانات حیویة 

حیث یقام في شھر 
یونیو ، یقوم االلف 

الممثلین لیعبروا عن 
ثقافة ،  70اكثر من 

وتستمر تادیة الرقصات 
والعروض على طول 
شوارع الكروزبیرغ، 
وتقدم العروض على 

خشبة المسرح كما 
خصصت خشبة اخرى 

لالطفال للتعبیر عن 
فرحھم في ھذا 

 المھرجان . 
 /www.karneval-berlin.deلمزید من االطالعات :           

 . 20مایو إلى  17ایام وفي الغالب یكون من  3یستمر   

 مھرجانات  الثقافات 
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 الرفاھیة في المانیا 
لعلك تطمع في رحالت خاصة ملیئة بالرفاھیة في المانیا 

 ؟؟؟؟
ھي تدعوك لتعد اكتشاف نفسك وقدرتك ، فان الطبیعة 

الخالبة التي تحملك في جو من صفا الذھن والروح ،ھي 
نفسھا ما تدعوك لالستمتاع باحساس عمیق من االسترخاء 

والراحة ، كما تساعد المنتجعات والفنادق الكبرى على مساعدتك للوصول إلى الرفاھیة 
 واالسترخاء .

 
 فان كانت الرفاھیة ھي مقصدك فان المانیا عنوانا لذلك . 

 

  

 الرفاھیة في المانیا 

  

 
 برلین

 النمسا 

 فرنسا

 ھولندا

 بالجیكا 

 خریطة المانیا 

 

 المانیا 


