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القھوة السحر الذي غز قلوب الكثیرین ، فما من بلد اال اخذت 
القھوة من قلوب شعبھا عشق خاص لھا واستمتاع نادرالخصوصیة 

 بتناولھا .
 
 

یمكنك القول بان باریس مدینة المقاھي ، وسوف تدرك ذلك عند المشي في شوارعھا الكبرى مثل الشانزلیزیة 
 والشوارع االخرى .

 
 

 ان المقاھي المنتشرة البعض منھا تاریخیة والبعض منھا یرتدھا اھل الفن واالدباء .
 
 

  

 Cafesمقاھي                     
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اما البعض االخر فقد میزة موقعة االستراتیجي ، ویستمتع رواده 

 بمشاھدة الحیاة في باریس على طبیعتھا .
 

 
 ان االماكن السیاحیة في الغالب تكون ذات اسعار مرتفعة .

 
 

یتحسس بعض الفتیات الخلیجیات من الجلوس في المقاھي  في مدینة النور بالعباءة ، ال ضرورة لھذه 
 الحساسیة بل االمر عادي جدا وطبیعي .

 
 

نسلط الضوء على بعض المقاھي وذلك لعشاق القھوة 
 -واالستثناء :
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1– Café Marly  
 

ما یمیزة موقعة فھو یقع في حدیقة 
متحف اللوفر ومقابل الھرم الزجاجي 

، لدیھ إطاللة رائعة واستثنائیة 
 باستثناء المكان الواقعة بھ .

 
 

الجلوس في ھذا المقھى  ال یعطیك 
طعم اخر لتناول القھوة فقط ، بل 

یعطیك فرصة لمشاھدة اجناس 
 مختلفة من البشر .

 
2– Le Dome  
 

،   1898افتتح ھذا المقھى في عام 
لقد كان رواد ھذا المقھى  االدباء 

واھل الفن والمشاھیر ، لم یكتفي ھذا 
المقھى بتقدیم القھوة اللذیذة بل 

اضافة الیھ میزة فریدة اخرى ، وھي 
 االطباق البحریة التي یقدمھا .

 
في نفس المنطقة توجد عدة مقاھي 

قدیمة ، كلھا اشیاء تشجعك على 
 زیارة ھذا المقھى .
 -اشیاء نذكركم بھا :

یمكنك الذھاب بالمترو من محطة 
Vavin  

 
3– Nespresso Boutique 

شارع الشانزلیزیة عالمة ذات 
افضلیة في باریس ، فان كنت من 

عشاق المقاھي ، واحسست بالتعب   
وانت في ھذا الشارع فاننا ننصحك 

بھذا المقھى الرائع ، ارتشاف فنجان 
من القھوة بھ ینسیك تعبك ویعید لك 

 حیویتك من جدید .
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
یمكنك الذھاب بالمترو من محطة  

George V 
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 4 – Les Deux Magots  
 

مقھى تاریخي اخر كان  من رواده 
 بیكاسو .......

یحمل بین طیاتھ اسماء تاریخیة كان 
 لھذا المقھى شرف التواجد بھ .

یقدم قھوة جیدة ممزوجة برائحة 
 العبقریة والفن .

 
 -اشیاء نذكركم بھا :

یمكنك الذھاب عن طریق المترو من 
 محطة

 Saint-Germain-des-Prés 
 انظر الخریطة 

 
Café de Flore - 5 

 
ھذا المقھى یقابلة في الشارع المقابل 

 مقھى 
Les Deux Magots 

وھو یعتبر من افضل المقاھي في 
باریس ، وھو من المقاھي القدیمة ، 

 كما ان اغلب  المشاھیر كانوا رواده .  
 

یمكنك الذھاب عن طریق المترو من 
 محطة

 Saint-Germain-des-Prés 
 انظر الخریطة 

 
 
5– Le Fouquet's 
 

 شارعمقھي قدیم معروف جدا في 
، ارتشف قھوتك على الشانزلیزیة 

 طبیعة  وحیویة باریس .
 
 

 اشیاء نذكركم بھا : 
 

یمكنك الذھاب بالمترو من محطة  
George V 
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Café de Flore  

Les Deux Magots  

Café Emporio Armani 

Saint-Germain-des-Prés 
 محطة المترو


