
  See Dunia - Parisباریس                                                 -شوف الدنیا  

 
 

دائما لفظ قصر یحملك إلى  الرفاھیة والجمال واالبداع ، كل القصور التاریخیة ذات طابع استثنائي خاصة في 
 ذلك الوقت .

 
 ان الجمال یرى بكل شفافیة ، فھو الشيء الذي یعبر عن ذاتة . 

 
یعد قصر فیرساي أشھر بناء في الفن الكالسیكي الفرنسي ومن أشھر القصور الفرنسیة التي تشھد على روعة .

 المعمار الفرنسي ، وھو واحد من اكبر القصور واكثرھا فخامة ورفاھیة في العالم . 
 
 

  

 قصر فیرساي 
 
 

Château de 
Versailles 
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كیلو متر جنوب غرب مدینة باریس ، حیث یقع ھذا  25ترجع تسمیتھ بھذا االسم لمدینة فیرساي التي تبعد 
 القصر ھناك  .

 
لویس . وانتقل الملك 1682شید القصر في فیرساي من 

 . الرابع عشر

لقد تم تصمیم ھذا المبنى على  ید ثالثة من العباقرة  في 
النقاشة والمعمار ،  اضیف لھذا القصر العدید من االشیاء 

 االضافیة .

 

و دون شك بان التصمیم  لصالة المرایا استثنائي تماما ، 
 صالون الضیافة والعشاء .

وكذلك مكتبة لویس الرابع عشر جمیع النقوش 
 والمجسمات استثنائیة في العالم . 

 

الف عامل وعسكري كانوا یعملون لیتم انشاء ھذا  30
 القصر .
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 لقد كان ھذا القصر ملھما لقصور اخرى استولت على االفكار المطروحة بھ .

 لقد سجل ھذا القصر في منظمة الیونسكو.

حدث االنقالب في فرنسا لیتحول  1789لقد استمر ھذا القصر بیدة القدرة المطلقة لسالطین فرنسا حتى عام 
 مقام السالطین من ھناك ،و قد  اشتھر ھذا القصر بحفالت السھر التي ال تنتھى .
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ان حدائق قصر فیرساي تعد واحدة من اروع الحدائق في 
العالم ومصمم ھذه الحدیقة آندرة لونتر ، للقصر حدیقة 

رائعة تملئھا النوافیر، ولھا عمال كثیرین مخصصین فقط 
لالعتناء بالمسطحات الخضراء واألزھار. ودائماً أو على 
األغلب في القصور تكون الحدیقة الخاصة بالقصر خلف 

مبنى القصر،  وفي فیرساي تمتد الحدیقة على مساحة 
 ھكتار.  80شاسعة ما یقارب 
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 اشیاء نذكركم بھا :

 
 یفتح یومیا عدا االثنین مغلق 

 9صباحا إلى  6:30یفتح من الساعة 
 مساء .

 
 یورو  25قیمة التذكرة للبالغین 

 لالطفال مجاني 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.chateauversailles.fr 

 
 
 
 

 -كیف یمكنك الذھاب إلى قصر فیرساي :
 

سوف تجد في الفندق الذي سوف تقیم بھ الكثیر من الكتیبات عن الجوالت إلى قصر فیرساي ، یمكنك االتفاق 
 مع احدھا وان كانت غالیة قلیال ولكن سوف تكون اكثر اطمئنن . 
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یجب علیك الحجز 

 قبلھا بیوم . 
 
 

اكثر الجوالت 
ساعات  4تستمر 

 70والسعر یبدا من 
یورو شامل جمیع 

 الخدمات .
 
 
 
 
 
 

اذا كنت ترید الذھاب وحیدا فلیس ذلك باالمر الصعب یمكنك الذھاب بمترو 
 )C)RER  باریس مسار  

  Versailles - Chantiersاخر محطة لمسار القطار : 
 

دقائق  10سوف تشاھد الجمیع یتجھون إلى القصر وخالل 
 سوف تكون امام القصر .

قم بشراء تذكرتك عن طریق االنترنت تجنبا لالنتظار في 
 صف التذاكر وازدحامة خاصة في فصل الصیف .

بداخل القصر یوجد مطعم ولكنھ 
غالي جدا وربما ال یروق لك الطعام  
لذلك احرص على اخذ طعامك معك 

 وتناولة ھناك . 

اذا كنت تطمع في مشاھدة حدائق 
القصر جمیعا ، فانك تحتاج لمزید من 

 الوقت . 

االفضل شراء تذكرة القطار 
ذھاب وایاب من شباك التذاكر ، 

 یورو . 6-7ویبلغ سعرھا تقریبا 

یوم االثنین مغلق ، بینما یتمیز بایام ازدحام 
االحد  -واخرى عادیة ایام االزدحام ھي السبت 

 الثالثاء -
اما یوم االربعاء والخمیس والجمعة فھي ایام 

 جیدة جدا لزیارة ھذا القصر .

 

 

 
Versailles - Chantiers  ( C ) 

 


