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لالثریاء وجھة نظر خاصة جدا وممیزة بالنسبة 

 للسیاحة .
 

وموناكو إمارة السیاحة لالثریاء ، فاھال وسھال بكم في 
 إمارة  الثراء والفخامة .

 
 تعتبر إمارة  موناكو ھي الثاني  من حیث المساحة  بعد الفاتیكان ، وتعد البلد االكثر كثافة سكانیة في العالم .

 
 موقعھا الفرید النادر الممیز جعل منھا اسطوره االثریاء ، حیث تقع في جنوب فرنسا .

 
موقعھا على البحر المتوسط اعطي المكان اكثر ھدوء ورومانسیة باالضافة لمحاذاتھا للریفیرا الفرنسیة والتي 

جعلت من ھذا الجمال والطبیعة الساحرة تلھب  القلوب ، وزیادة على ذلك غیاب الضرائب عن ھذه االمارة  اعطي 
 الكثیر من الممیزات التي تجعلھا جنة للسیاح االثریاء .

  

 موناكو         
Principauté de Monaco 
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موناكو امارة یحكمھا الحكم الملكي ، وقد عرفت 
موناكو في العالم باسرة لكثرة االحداث التي مرات  

 بالعائلة الحاكمة .
 

 6تنقسم إمارة  موناكو بمساحتھا الصغیرة إلى 
 مناطق 

 اكثرھا شھرة ھي العاصمة مونت كارلو .
إمارة  موناكو على الرغم  من انھا بلد مستقل اال 

 ان عملتھا ھي الیورو .
 
 

اذا اردت الذھاب إلى إمارة موناكو عن طریق 
فرنسا (باریس ) فال یتم التدقیق في جواز سفرك 

 كثیر ا .
 
 

لعل اكثر االشیاء التي جعلت من مونت كارلو 
مشھورة عالمیا ھو وجود  دور القمار (الكازینو )  

 ). 1باالضافة لوجود سباق السیارات (الفورمیوال 
 یذھب  البعض  الیھا لیشاھد كیف یقضي االغنیاء عطالتھم الممیزة . 

كیلو متر ،  بیدا ان الكثیر من االثریاء یذھبون إلیھا بالیخوت   30، ویبعد ھذا المطار عن موناكو حوالي 
 الخصوصیة .

بمجرد رؤیة ھذه الیخوت الفخمة على سطح البحر ، سوف ینتبك شعور اخر فرید من نوعة فانت تراھا 
 كالقصور على سطح البحر ، منظر یاسرك ویشیر الیك عن مدي ثراء ھذه المدینة  .
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ان اقرب مطار إلى موناكو ھو 
مطار مدینة نیس الفرنسیة ، 
ویبعد ھذا المطار عن موناكو 

كیلو متر ،  بیدا ان  30حوالي 
الكثیر من االثریاء یذھبون إلیھا 

 بالیخوت  الخصوصیة .
 
 

بمجرد رؤیة ھذه الیخوت الفخمة 
على سطح البحر ، سوف ینتبك 
شعور اخر فرید من نوعة فانت 

تراھا كالقصور على سطح البحر 
، منظر یاسرك ویشیر الیك عن 

 مدي ثراء ھذه االمارة   .
 
 

اذا كانت زیارتك لمدینة نیس الفرنسیة فیمكنك الذھاب مع الجوالت السیاحیة إلى موناكو ، حتما  للمشاھدة ، 
 فال تتصور اشیاء ابعد من ذلك .

 -لمزید من االطالعات :
www.vlsitmonaco.com  

 

 


