
 
 

دن الرائعة التي تستحق  تسلیط الضوء علیھا ، امر االماکن والم
شاق جدا وصعب ، فلیس ھناك اروع من ملكة الریفیرا الفرنسیة 
، لیس ھناك ما ھو اروع وال اجمل من نیس ، اسم رائع كروعة  

 .كینونة ھذا المكان الذي یضج بالطبیعة الشاردة ، بین احضانھ 
 
 
 

ذات الشعبیة الكبیرة ، خاصة   مدن الریفیرا وتعتبر نیس من 
للعطالت الصیفیة ، وذلك خصوصا من  شھر یولیو إلى  

 .اغسطس ، یكون المكان مزدحم جداً 
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نیس مدینة تدعو للمشي واالستمتاع بالشواطئ الرائعة ، فالشواطئ والمباني الرائعة كلھا دعوة صریحة لالستمتاع 

 .، بطقس وجمال ھذه المدینة الفاتنة 
 

 .ویقطن في قلب ملكة الریفیرا نیس ، االغنیاء والفنانین  والمشاھیر  
 

وال شك بان قلب مدینة نیس ھو المنتزه االنجلیزیة ، وبالمشي نحو میناء نیس والذي یمر بالمدینة القدیمة ، ومن 
 .ظر الرائعة للمدینة والبحر مع الشالالت والمنا   Colline du Châteauثم حدیقة التل 

 
 

الریفیرا الفرنسیة والواقعة في شرق فرنسا ، من 
اشھر مدنھا نیس وھي على قائمة جبل الجمال 
الشامخ بالطبیعة التي یعجز عنھا الوصف ، 

 .واالخر كان وتولون 
 
 
 

وتشتھر الریفیرا بطقسھا المعتدل والمنتجعات 
 .السیاحیة الرائعة 
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 .لعل ھذه من اھم المعالم التي تمیز مدینة نیس ، ملكة الریفیرا الفرنسیة 

 
من  930 كم من كان ، و 33كم من موناكو ، وتبعد  20ولدي نیس مواصالت جیدة لجمیع مدن المنطقة ، وھي تبعد 

 .باریس 
 

 -:وتتمیز نیس باالضافة لجمالھا االخاذ ، بكثرة متاحفھا الفنیة والتي معظمھا مجانیة ، ونذكر من اھم ھذه المتاحف 
 
1– Musée des Beaux-Arts 

 :لة متحف الفنون الجمی
 

یقع في منزل رائع كان سابق المیرة االوكرانیة ، 
 Dufy - Rodinوفي المعرض العدید من اللوحات 

 ) و الفنان دوفي  -الفنان رودان ( 
 

 یوم االثنین المتحف مغلق 
 الدخول مجاني 

 
 
 

 www.musee-beaux-arts-nice.org -:لمزید من االطالعات 
 
 -): Grasse (ذلك عند الحدیث عن مدینة نیس ، البد من تسلیط الضوء على غراس   ک
 

وتعتبر غراس عاصمة العطور في العالم ، فال یخفي على احد بان روعة العطور الفرنسیة ، حكایة اخرى من 
دقیقة من نیس ، وافضل وسیلة للذھاب الیھا ، ھو االستعانة  90االبداع الالمتناھي ، وتبعد ھذه المنطقة حوالي 

بالجوالت المحلیة ، وعادة ما تتضمن ھذه الجوالت زیارة مصنع العطور ، ھذا شئ ال یقاوم بالطبع خاصة لعشاق 
 .العطور ، ومن منا ال ینتمي إلى ھذه المجموعة الراقیة 

 
 

في ھذه الزیارة الرائعة ، ال تنسي شراء 
عطر مناسب لمن تحب كھدیة ، فلیس 

ھناك اروع وال اجمل من العطور كھدایا ، 
 .رائحة جمیلة لذكرى اكثر جمال 

 
 

ومن اقدم صناع العطور ھو 
Fragonard   ك تنقل 500، الحافلة رقم

 إلى غراس ، وتستغرق من الوقت حوالي 
 .دقیقة  90

 .تتمثل حركة الحافلة كل ساعة 
 .یورو  1.50:  بسعر 

 See Dunia - Niceنیس                                                             -شوف الدنیا  

 لة متحف الفنون الجمی

 غراس

www.musee-beaux-arts-nice.org


 -:نسلط الضوء على الجولة التالیة للجوالت ة بالنسب
 

Train Tours 
 

دقیقة ، حیث تاخذك إلى اغلب  45ك جولة من وسط المدینة بواسطة قطار صغیر ، تستغرق ھذه الجولة حوالي ھنا
 .المواقع السیاحیة االكثر شعبیة في مدینة نیس 

 انظر  خریطة
 

 .دقیقة  30یومیاً ، تتمثل حركة القطار كل 
 یغادر القطار من المنتزه االنجلیزیة 

 یورو  5: اطفال     -یورو   10: بالغین   -السعر للجولة  
 

مكاتب للمعلومات السیاحیة في نیس وھي في  3ھناك 
 -:االماكن التالیة 

 مطار -1
 محطة القطار - 2
 Promenade des Anglais -المنتزه االنجلیزیة  -3
 

 www.nicetourisme.com: لمزید من المعلومات حول نیس
 

 .ة الف نسم 35بقي ان تعرف ، بان مدینة نیس یبلغ عدد سكانھا حوالي 
 493: ورمز الھاتف لمدینة نیس ھو 

 
 .ة الریفیرا الفرنسیة نیس ، تستحق الزیارة ، فجعل رحلتك القادمة الیھا ملک
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