
 
 
 

كان ملكة الریفیرا الفرنسیة ، لو رجعنا  بذاكرتنا للخلف 
قلیال ، كانت كان  مجرد قریة صغیرة للصیادي السمك ، 

بینما لو شاھدنھا اآلن ، مفاجاة لم تكن في الحسبان ، 
فقد اصبحت تلك المدینة الساحلیة التي یشار الیھا 

 .بالبنان 
 
 
 
 
 
 

 .وتعتبر واحد من المراكز االجتماعیة في اوروبا 
بجانب مھرجان كان السینمائي والذي اخذ من الشھرة 

الحظ الوافر ، في العالم باسره ، تشتھر مدینة كان 
بالفنادق الراقیة والمطاعم الفخمة ، باالضافة لتفضیل 

 .اغلب االغنیاء والمشاھیر االقامة في كان 
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كان مدینة محظوظھ جداً ، فیكفیھا بانھا من مدن الریفیرا الفرنسیة الرائعة ، وعلى الرغم من وجود مھرجان كان 
 .السینمائي ، فان ھناك العدید من المعالم التي البد من تسلیط الضوء علیھا 

 
 

، والمشي على امتداد   La Croisetteفال یخفي على عشاق السیاحة ومدینة كان بالذات ، روعة وجمال منتزه 
ھذه الحدیقة ، یعد احد الطموح التي یطمع بھا زوار مدینة كان ، فان حالفك الحظ اطلق قدمیك لالستمتاع بین 

 .احضان ھذه المنتزه الرائعة 
 
 
 

 وماذا عن البلدة القدیمة في كان 
Le Suquet   ان السیر على االقدام ،

في مثل ھذا المكان ، لھو شئ ممتع حقاً ، 
فانت تتعرف على معالم كان الریفیرا 

 .الجمیلة 
 
 
 

، ھو  من  Forvilleوسوق الفواكھ  
المعالم التي تنبض بالحیاة ، وان زیارتھ 

ال شك سوف یشعل فیك   النشاط 
والحیویة من جدید ، حیث یمكنك 

االستمتاع بمشاھدة كل ما ھو طازج 
ومثیر ، من الفواكھ والخضراوات وغیر 
ذلك ، ھذا السوق ھو االكثر شعبیة لدي 

 .السكان المحلیین في كان 
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   La Croisetteمنتزه 

    -  Le Suquetلبلدة القدیمة  ا 



، ان العطلة في كان ، ھي  عطلة صیفیة  Vieux Portان كنت تعشق الیخوت ، فیمكنك مشاھدتھا على میناء 
 .اوروبیة حقیقیة 

 
من االماكن المثیر جداً كذلك ، عند الحدیث عن الریفیرا الفرنسیة الفاتنھ كان ، جزر لرانس ، وھي االكثر شعبیة 

 .لدي الزوار ، الذین یحالفھم الحظ بزیارة كان 
 
 

حیث تتیح لھم ھذه الجزر االستمتاع 
بالوقت ، واالسترخاء وتامل الطبیعة 

راجع جزر ( الخالبة التي ال تقاوم ، 
 ) لرانس 

 
 

جمیع الفنادق لدیھا العدید من الجوالت 
 .إلى كان ، ملكة الریفیرا الفرنسیة 

 
 
 
 
 

اذا كنت من عشاق الفنادق التاریخیة ، 
فان كان تحتضن فندق كارلتون التاریخي 

، الذي یعبر عن شموخ الماضي ، 
وصمود الحاضر ، حیث یعود ھذا الفندق 

 . 1911التاریخي لعام 
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 .وھو یحضى بشعبیة كبیرة ، خاصة لدي نجوم السینما والمشاھیر ، ویعد مطعم الفندق وشاطئھ ھو االكثر شعبیة 

فان كنت تعشق الشواطئ والسواحل الراقیة ، فیتوجب علیك اضاعة اوقاتك الرائعة ، وھو اختیار احدى الشواطئ 
الخاصة بإحدى الفنادق الكبرى ، حیث الرقي والفخامة ، 

 .یورو   19وبقیمة 
 
 

 .متع نفسك على شاطئ من الفخامة والرقي 
 
 
 

ماذا بقي في جعبتك یا ملكة الریفیرا الفرنسیة ، بقي ان نسلط 
 ) غراس (   Grasseالضوء على 

للعطور ھیبة رائعة ، ال یقدرھا اال من عشق العطور ، وانزو 
 .في ھذا المكان ، تعتبر غراس ھي عاصمة العطور في العالم 

 
 
 

یورو   4دقیقة ، بسعر  25وتستغرق الرحلة بالقطار حوالي ، 
، والذھاب إلى عاصمة العطور بالحافلة ، ھو االفضل وذلك 

الن محطة الباص في غراس في وسط المدینة ، وبالقرب من 
 .مصنع العطور 
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 Grasse  -غراس  



 
  40، تنقلك إلى غراس ، وتستغرق من الوقت حوالي   600الحافلة رقم 

 .یورو   1.50دقیقة ، بسعر 
 
 

لدي كان ثالثة من مكاتب المعلومات السیاحیة ، وتوجد في االماكن 
 -:التالیة 

 
1– Palais des Festivals  
 ) .قصر المھرجانات (  

 
 
 .محطة القطار الرئیسیة  -2
 
 
 .  La Boccaامام سوق  -3
 
 
 

 -:لمزید من االطالعات عن مدینة كان  
www.cannes-destination.com 

 
 
 

بقي ان تعرف بان عدد السكان في مدینة 
 .الف نسمة   70كان ، یبلغ 

 
 
 
  493: رمز الھاتف للمدینة  

 
 
 
 
 

اجعل رحلتك القادمة ، إلى ملكة الریفیرا 
الفرنسیة كان ، واسعد انت واسرتك 

باوقاتك الرائعة التي  تفوح منھا رائحة 
 .  عطور غراس 
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   -  Palais des Festivalsقصر المھرجانات    

 قصر المھرجانات -مكتب المعلومات السیاحیة 

 كان إلى غراس :    600الحافلة رقم 

www.cannes-destination.com

