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 ولد ھذا المتحف لتخلید عالم البحار ، ولتعریف الناس ما یحتزنة البحار من حیوانات ونباتات .  

لعل الحدیث عن الكائنات البحریة یاخذك إلى عالم منفصل تماما عن ما انت فیھ فھو عالم شفاف رائع مملوء 
 باالحداث والكائنات المثیرة .

 
، لیس متحفا عادیا بل اكواریوم فرید من نوعة ،  1910یعد ھذا المتحف البحري القدیم والذي انشاء في عام 

 حدیثا تم تصمیم ھذا االكواریوم لیكون محیطا طبیعیا ولیس احواض لالسماك أو منظر تقلیدي .
 

الف نوع من  6ویعد انجازا عالمیا ومن اكبر احواض االسماك في العالم واكثرھا تمیز ، حیث یحتوي على 
 االسماك المختلفة و العدید من االحیاء البحریة .

 
 

 متحف علوم المحیطات والكائنات المائیة 
 

Musée Océanographique 
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تم اختیر موقعا فریدا لھذا المتحف حیث یقع مقابال للبحر مما 
 جعلھ أكثر  طبیعي  مما ھو علیھ .

 
 

یحتوي بداخلة مع ھذا الجمال النادر لطبیعة بحریة خالبة على 
مطعم ، فتصور تناولك لطعامك مع كائنات في منتھى الروعة 

والجمال ، ومنظر طبیعي اكثر منھ تجسم لالسماك في احواض 
مختلفة االحجام ، فان بعض التلقائیة والطبیعیة تعطیك احساسا 

 متناغما مع ھذا المتحف .
 
 

محل الھدایا التذكاریة الذي یحتوي علیھ ھذا المتحف یعطیك 
 فرصة ماسیة لذكریات مائیة بحریة ومحیطیة لالبد .

 
،  2– 1یمكنك الذھاب إلى الیھ  عن طریق استخدام باص رقم 

 فالرجاء ان تخبر  سائق الباص عن وجھتك .
 
 

االشیاء الجمیلة والنادرة دائما یتزاید الجمال علیھا لیرسو بالقرب منھا ، وھذا ھو حال ھذا المتحف حیث یقع 
 بالقرب منھ قصر الحد الملوك  فیمكنك مشاھدة ھذا القصر وزیارتھ كذلك .

 

 

 



 See Dunia - Monacoموناكو                                                                        -شوف الدنیا 

 
وھي تاسرك   Villeتسمي ھذه المنطقة 
 باطاللتھا الخالبة .

 
 -اشیاء نذكركم بھا :

صباحا إلى  10یفتح یومیا من الساعة 
 مساء . 6
 
 
 

 یورو للبالغین  14قیمة التذكرة 
 یورو  10إلى  6لالطفال من 

كما یمكنك شراء تذكرة واحدة لمشاھدة 
 یورو .  19المتحف والقصر بقیمة 

 
 
 
 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.oceano.mc 

 
 

 انظر الخریطة .
 
 
 

 
 

ھذا المتحف یبدا مسیر قطار موناكو  مقابل
  Azur Express Trainالسیاحي 
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 متحف علوم المحیطات 
Musée Océanographique 

Palais du Monaco 
 قصر موناكو 

 كنیسة موناكو
Monaco Cathedral 


