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ال تكفي (الكلمات) في وصف باریس...وال  المشاعر...وال  القصائد....قصائد 
 باریس مدینة  االنوار  ،  الحب والشوق

لیس كل االشیاء عادیة اذا اعتدت مشاھدتھا ،  انت امام معلم یشع كل دقیقة 
بمعاني اخرى تجذبك الیھ ، انھ برج ایفل تلك الصورة الرمزیة للعشاق ومحبي الرومانسیة والحیاة ، برج ایفل 

 الذي یتوھج بالحیویة في عیون من یراه .
 
 

 فالیصمت العالم ولتتحدث العیون  فحدیثھا  امام  ھذا البرج حدیث ذو شجون .
 

مترا ، یعد  324) ، یبلغ ارتفاعة حوالي  مارس -دي-شامب(   Champ de Marsیقع برج ایفل في میدان 
 برج ایفل من اشھر االبراج في العالم ، كما یعد تصمیما خرافیا لحقبة زمنیة قد مضت .

 

  

 برج ایفل 
 

Eiffel Tower  
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ان المثیر في امر ھذا البرج ھو ان الشخص نفسھ 
الذي ابدع في تجسیم تمثال الحریة ، ھو من جعل 

لیل باریس یبدو مختلفا بوضع برج ایفل على 
 ارضھا  .

 
 

اما االسم الذي اطلق على البرج فھو مقتبس من 
 اسم ھذا المبدع الخرافي غوستاف إیفل 

 )Gustave Eiffel. ( 
 
 

،  1887لقد بدات اعمال االنشاء في ھذا البرج عام 
. وقد افتتح البرج 1889لتنتھي جمیع األعمال في 

 .1889رسمیاً  
 
 

 100وقد انشاء ھذا االبداع للذكرى السنویة 
لالنقالب الفرنسي ، ھناك ارواح  تبث الجمال وھي 

 في وسط النار .
 

لم یكن االمر ھین على االغلبیة من سكان فرنسا فقد 
لقي ھذا الجمال اصابع تشیر الیھ  باالزالة ، وایادي 

 تتھم  صاحبة بعدم االبداع  .
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یتغیر كل شيء عندما نرى بان ھناك امورنا ال نحبذھا ھي اطاللھ المور اخرى جمیلة وھذا ما حدث مع ھذا 
 البرج .

 
 باختصر لقد كان ھذا البرج ھو المساعد الروحي للبث التلیفزیوني ، وبذلك ھدى  الغضب في ازالتھ  .

 
عام كاطول بناء في العالم ، وھذا انتصار ساحقا لفن اكثر خرافیة ، حتي عام  41لقد  احتل  الصدارة خالل 

 حیث جاء برج كرایسلر في نیویورك .  1930
 

اللیل یعني اشیاء كثیرة لمحبي السھر في 
اي ظرف ، فما بالك اذا كان لیلك مع برج 
ایفل حتما ھنا سوف تعیش لحظات حالمة 

 مع رومانسیة خاصة جدا .
 

ان اضواء برج ایفل الذھبیة التي تعبر 
عن ھویة ممیزة ، حیث یمكنك مشاھدة 

 كیلو متر . 80ھذه االنوار على بعد 
 

الى االن توافد على برج ایفل اكثر 
ملیون ، فقد قاموا بزیارتھ  200من 

 وقضاء اوقات فریدة بین احضانة .
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جمیع طوابق البرج الثالثة یمكنك الوصول الیھا عن طریق 
 المصعد الكھربائي .

 
 
 

طوابق ، الطابق االول والثاني  3و یتكون برج ایفل من 
متروك لك الخیار في الوصول الیھما عن طریق المصعد 

 الكھربائي او الساللم العادیة .
 
 
 

یكتمل ھذا  الجمال بوجود مقاھي ومطاعم في جمیع 
الطوابق الثالثة ویمكنك من  أعلى البرج  مشاھدة  باریس 

 في صورة بانورامیة رائعة.
 
 
 

اذا كنت قد اشتریت تذكرتك عن طریق االنترنت فال 
 یستوجب علیك االنتظار في صف التذاكر .  
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 -اشیاء نذكركم :

 
یفتح في ایام الشتاء من شھر یولیو 

صباحا إلى  9إلى سبتمبر من الساعة 
 منتصف اللیل . 12
 

 السعر یشمل جمیع الطوابق الثالثة .
 یورو . 14للبالغین 
سعر التذكرة   24إلى 12من سن  

 یورو . 12,50
سعر    11إلى   4االطفال من سن 

 یورو . 9,50التذكرة  
 

اما اذا كنت ترید فقط الذھاب إلى 
 -الطابق الثاني فاالسعار كتالي :

 یورو  8,50بالغین 
 یورو  7سعر التذكرة      24إلى   12من سن  

 یورو  4سعر التذكرة     11إلى  4االطفال من سن 
 

 -لمزید من االطالعات :
 

www.tour-eiffel.fr 
 
 

وان كان لیس ھناك داعي لذلك فبرج ایفل معلم 
مضيء لیال ونھار من شدة االبداع ، فلن 

 تحتاج لخریطة ترشدك الیھ . 
 

البد  من تغیر المصعد الكھربائي اذا اردت 
الذھاب للطابق الثالث ، ویكون ھذا التغیر 

 من الطابق الثاني . 
 

مقابل برج ایفل یوجد نھر السین ، یمكنك 
الذھاب على الجسر للوصول للحدیقة 

المقابلة لبرج ایفل ، فالوصول إلى باریس 
لیس الكل یصدقة فھي مدینة االنوار 

والعشق ، فال تنسى ان ترضى ذاتك باجمل 
الصور الخیالیة مع معلم یعد من نسج 

 الخیال لما بھ من روعة واستثناء . 

 

 محطة المترو:
 

Champ de Mars - Tour Eiffel  
 

 

 

 


