
لعل من االشیاء التي تشغل البال قلیال في السفر ، خاصة ان كان دون اطالعات ھو این یمكن العثور على 
 المطاعم والمقاھي في ھذه البلد ؟؟؟؟؟؟؟

في إمارة  موناكو یمكنك العثور على العدید من المطاعم والمقاھي على  اطراف الكازینو ، فوجود العدید منھا 
 یجعلك اكثر  راحة في اختیار ما یناسبك منھا .

اال اذا كنت قلق بشان الطعام الحالل فانھ من االفضل لك االقامة في مدینة نیس الفرنسیة ، حیث تتیح لك العدید 
 من الخیارات في ھذا الموضوع .

 

 
 Café & Foodالمقاھي والمطاعم               

 



 See Dunia - Monacoموناكو                                                                           -شوف الدنیا 

 
 
 

سوف نذكر بعض من المقاھي والمطاعم التي تعد االفضل 
في موناكو ، ولدیك الحریة في اختیارھا او اختیار اخرى 

 تروق لك .
 
 
 
 
 
 

 -المقاھي :
 

1– Café de Paris 
 

من المقاھي القدیمة والمشھورة في ارجاء العالم ، یقع 
مقابل كازینو مونت كارلو ، وقد تم افتتاحة في عام 

، مجرد الجلوس في ھذا المقھى  یعطیك شعور اخر 1911
، فتتناول قھوتك مع إطاللة في منتھى الروعة 

والثراء الحالم ویعلقون على ھذه االطاللة بانھا 
الف دوالر ، فھل سیكون  10,000تسوي اكثر من 

ھذا المبلغ من نصیبك معنویا ، اذا حالفك الحظ 
 بالذھاب الیھ .

 
الشك بان ھذا المكان لیس رخیص ولكن ذو جودة 
عالیة ، ویمكنك تناول قطعة من الكیك واالستمتاع 

 اكثر بوقتك .
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 -المطاعم :

 
ال شك بان موناكو یوجد بھا العدید من 

المطاعم لمختلف الشعوب  ، ولكن ھناك 
مطاعم اخرى ربما كانت غالیة ولكنھا ذات 

 جودة عالیة وتتمتع بالفخامة .
 
 
 

من ھذه المطاعم والتي نود 
 -االشارة  .الیھا :

1– Joel Robuchon 
 

یعد ھذا المطعم من المطاعم المشھورة في 
 مونت كارلو .

 

2-Le Louis xv - Alain Ducasse 
 غالي وذو جودة عالیة . -ھذا المطعم من المطاعم القدیمة وھو فخم ومشھور ایضا 
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3– Mandarine 
 
 

من المطاعم العصریة الجدیدة وھو یقدم اطباق 
 غالي  -سریعة وعصریة 

 
 
 
 
 
4– Casino Supermarket 
 

اذا كنت مغرما او ترید تناول وجبة سریعة أو 
سندویش او البیتزاء فیمكنك شراء ذلك من 

 كازینو سوبر ماركت یقع مقابل المیناء .
 

 انظر الخریطة . 
 

 نتمني لكم اوقات ممتعة . 
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