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Sanssouci 
  Potsdamبالقرب من برلین الجمیلة ، توجد ھناك مدینة صغیرة ھي ؛

ان ھذه المنطقة مشھورة بوجود الحدائق البھیجة وكذلك القصور الراقیة ، انھا تحتوي على الكثیر من القصور 
 .   Sanssouciوالحدائق ، اال ان الكثیر من الناس یزورونھا طمعا في مشاھدة 

 
ھناك احادیث رائعة تغطي ھذا المكان ، فتجعلة حدیث الذكریات الماضیة والحاضرة 

 Frederickالملك فریدریك فان 
ھذا الملك لھ بصمات واضحة وجلیة في ھذا المكان ، حیث انة قد قام ببناءه لقضاء  

االجازات  وكان اقصي تفكیرة وامنیاتھ ان تكون اجازة بدون ھم ، لذلك اطلق على 
القصر ھذا االسم الذي یعني بال ھم او بدون ھم ، یمكن للعین ان تشاھد معني ھذه 

 الحكمة ، كما یمكن للجسم لمس ذلك بكل بساطة . 

  

 

Sanssouci    قصر 

 

 

Potsdam 
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لقداشتھر الملك  فریدریك بحب الفالسفة ، وكان معروفا بان 
كان ضیفا للملك على    Voltaireالفیلسوف الفرنسي فولتیر  

 الدوام .
 

ان ھذا القصر المشار الیھ  یحتوي على حدیقة في منتھى 
الروعة والجمال ، فبین اشجارة النظرة تتوسط نافورة اعطت 
لھذا المكان قیمة اخرى وجمال اخر ، وفاضت علیھ الكثیر من 

الرومانسیة واالسترخاء ، اال انھا لیست كل شيء في ھذه 
الحدیقة فوجود العدید من المجسمات اعطي نوعا من الفخامة 

لھذه الحدیقة ، اما المفاجاة والمذھل في االمر ھو وجود مقھى 
لتناول الشاي الصیني واالستمتاع باوقات في منتھى 

 الرومانسیة واالسترخاء.

 

 من اجمل واروع االماكن في حدیقة  ا لقصر   مقھى الشاي الصیني ،فھو ابداع واسترخاء معا  . 

 

FREDERICK THE GREAT 



ان الثقافة ال تتجزاء من 
ھذا القصر حیث وجود 

مكتبة ثریة بداخلة ، 
وللموسیقى نصیب اخر 

ووجود غرفة خاصة لھا 
واالستمتاع بمقطوعات 

موسیقیة تتداخل بھا 
 االحاسیس . 

ان صالة ھذا القصر 
التي تم تسویتھا باحجر 
المرمر ھي جمال اخر 

یظفي قطعة خیالیة على 
قصر یعد من اروع 

 القصور واكثرھا جماال . 
 اشیاء نذكركم بھا 

 یغلق القصر یوم االثنین  -1
یوجد قصر اخر في ھذه الحدیقة وھو  -2

Babelsberg –Film Park  
 انظر الجوالت السیاحیة في برلین 

 
  www.potsdam-tourism.com  لمزید من االطالعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لھذا القصر عدد محدد من الزوار الراغبین 
بزیارتة یومیا ، لذلك ننصحك بالذھاب مع 

الجوالت السیاحیة لتتمكن من رؤیة سنفونیة 
حالمة لقصر لم یستطع الزمان طي جمالة 

 الفائق . 

 یعتبر ھذا القصر تابع للتراث العالمي لمنظمة الیونسكو . 

 

 
Berlin   برلین 

Potsdam - Sanssouci 

 



 

Schloss Sanssouci  قصر 

 مقھى الشاي الصیني 

 القصر الجدید 
Neues Palais 

 

Neues Palais                  القصر الجدید 


