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 كاتدرائیة نوتردام تعني كاتدرائیة العذاء 

البد من انك قد سمعت ھذا  االسم  قبل ذلك ، ھذا االسم الذي تم 
 االشارة الیھ الكاتب  فیكتورھوجو في رؤیة   (احدب نوتردام ) .

 
عام ، ویطغي علیھا حالیا  900لقد اكملت ھذه الكنیسة ما یقارب 

 طابع المتحف ، عن كونھا كنیسة ودار للعبادة . 
 

وتعتبر ھذه الكنیسة اكبر كنیسة في باریس ، كما یعتبر ھذا 
 المبنى  تحفة فنیة قائمة بذاتھا .

 تقع كنیسة نوتردام على نھر السین في قلب باریس .
 

 اما تاریخ ھذا المبنى  الرائع فیعود إلى العصور الوسطي . 
 

ملیون زائر ، یتوافدون  10یعتبر ھذا المكان المكتسح الرسمي للسیاح في فرنسا ، حیث یشھد توافد اكثر من 
 لمشاھدة ھذا البناء بطابعة التاریخي .

 

 

 كنیسة نوتردام 
 

Notre Dame  
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ان النقوش والرسومات المنحوتة في 
جدرانھا اعطت جماال خاص لھذه 

الكنیسة ، باالضافة إلى المبنى المشار  
الیھ كماكان  رئیسي في رؤیة  الكاتب 

االستثنائي،  باالضافة  إلى المالمح 
 التاریخیة الطاغیة  على المكان .

 
یخص ھذا المتحف مدینة باریس 
بجناح كامل لتاریخ مدینة االنوار  

 (باریس ) . 
 

كما یحتوي على نوافذ الجوري 
نوافذ ممیزة جدا  3(الورود الحمراء ) 

وتعد استثنائیة ومن العجائب في 
 العالم .

 
 

بداخل الكنیسة یوجد متحف متعلق 
بھذه الكنیسة ، ان باریس مدینة 

تستھوي الجمیع وتحملھم على نسمات 
 من الرومانسیة الحالمة .
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 422لذلك اذا كنت ترى نفسك من عشاق المغامرات الخفیفة فیمكنك الصعود إلى االعلى في الكنیسة عن طریق 

من الساللم ، تنفس بعمق عند الوصول الن ھناك إطاللة سوف تھز مشاعرك عن مدینة باریس ، فعش ھذه 
 اللحظة بعمق .

 
طن ( جرس عمانوئیل ) ، في حالة انك اردت الذھاب إلى  13في االعلى سوف تشاھد جرس عمالق یبلغ وزنھ 

اعلى الكنیسة فیجب اوال الذھاب إلى الشارع الجانبي للكنیسة ومن ثم الذھاب إلى اعلى ،  ھذا الطریق فقط 
 یوصلك  إلى االعلى في الكنیسة المذكورة . 
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عند الذھاب بالسفینة إلى نھر السین في الجوالت 
النھریة یمكنك مشاھدة ھذا المبنى  كنیسة نوتردام 
واخذ صور یعجز الزمان عن وصف مدى االبداع 

 الممزوج بھا .
 -اشیاء نذكركم بھا :

 مساء  8صباحا إلى  7تفتح من الساعة 
 الدخول مجانا 

 -لمزید من االطالعات :
 

www.cathedraledeparis.com 
 -اشیاء لطیفة :

مقابل كنیسة نوتردام توجد دائرة برونزیة ذات قلب 
دائري ذھبي ، في وسط ھذه الدائرة اذا وضعت قدمیك 

 تكون قد وضعت قدمیك في وسط (قلب ) فرنسا  .
 فاذا حالفك الحظ بالذھاب ھناك اقتنص فرصتك بالتصویر لیدرك العالم بانك وسط فرنسا .

 فماذا بعد قلب فرنسا !! 

 
للذھاب إلى اعلى الكنیسة البد من  

 یورو . 8شراء تذكرة بقیمة 

 

 

1 - Cité 
2 - St-Michel Notre Dame 

 

 

 كنیسة نوتردام 

Cité  محطة 

St-Michel Notre Dame 
 محطة المترو


