
 
جمال اخر مختلفة من نوعة في الرنكا الجمیلة ، فكل ما بھا 
 یشدك الیھا ، ویدعــوك لقضاء اوقات رائعة من االسترخاء .

 
 

ان مدینة الرنكا تتمیز بھدوءھا ، ویحق علیھا القول بانھا من 
 المدن التي توحي لمزید من االسترخاء التام .

 
 Finikoudesعند الحــدیث عن الرنكــا البــد من تسلیــط الضــوء على قلبھــا النابض وھو شــارع 

( فونیكودیس ) ( الرنكا النزھة ) ، وھو عبارة عن شارع واسع وعریض تحیط بھ االشجار من كل جانب ، كما 
یحتوي على العدید من المقاھي والمطاعم ، باالضافة لمحطات الحافالت ، وتتمركز جمیع المعالم تقریبا في 

 اطراف ھذا الشارع .
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ان السیر على االقدام واحتساء فنجان من 

القھوة او تناول احدى االطباق التي تروق لك 
من االشیاء الضروریة ، التي یتوجب علیك 

عملھا ، وذلك لقضاء اوقات رائعة بین احضان 
 ھذا المكان .

 
 

ان جمیع المعالم التاریخیة والسیاحیة 
والتسویقیة یمكنك مشاھدتھا سیرا على االقدام  

في ھذا الشارع ودون الحاجة للمواصالت ، 
فاالستمتاع بتناول فنجان من القھوة ھو دون 

شك من الروائع التي سوف تجنیھا في ھذا 
 المكان .

 
 
 
 
 

عند سیرك على االقدام واقترابك من المیناء في 
ھذا الشارع ، سوف تشاھد العدید من السفن 
وھي تتجھ إلى البحر ، یمكنك اختیار جولتك  

البحریة المناسبة ، من خالل الحجز المسبق مع 
 احدى ھذه السفن .

 
 
 
 
 
 

ان قلب الرنكا النابض ، 
یحتوي على الكثیر ، في وسط 

ھذا الشارع یمكنك العثور 
على محطة الباص التي تتجھ 

لمدن اخرى في قبرص ، 
 وكذلك  المتجھة  إلى المطار .
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اذا كنت من عشاق التاریخ 
والمتاحف فیوجد العدید من 
المتاحف في الرنكا ویمكنك 

 االستمتاع بوقتك .
 
 
 
 
 
 
 
 
1– Pierides 
 

 المتحف االثري 
یحتوي ھذا المتحف على مجموعة من الحفریات واالثار 
التاریخیة لمدینة قبرص ، والتي تم االحتفاظ بھا في ھذا 

 المتحف .
 
 

یقع ھذا المتحف مقابل مكتب المعلومات السیاحیة لقبرص ، 
 وبالقرب من میناء الرنكا .

 
 
2– Municipal Cultural Centre 

 المركز البلدي الثقافي 
 

منازل تعود الیام النفوذ البریطاني  5ھو عبارة عن 
، وتحتوي ھذه المنازل والتي اصبحت متحف للعدید 

 من الفنون .
 یقع ھذا المتحف بالقرب من میناء الرنكا .

 
في اطراف المسجد الجامع یمكنك العثور على 

 الطعام الحالل .
 

 -اذا اردت المزید عن مدینتي قبرص والرنكا :
www.visitcyprus.com 
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