
 
تختلف احادیث القصور بإختالف عصورھا ، 

بید ان جمیعھا تنم عن الفخامة واالبھھ التي ال یمكن ان یكون لھا مثیل ، فحدیث القصور حدیث ال یمل ابدا ، 
 حدیث تغطیھ الروعة والجمال من كل الجوانب .

 
 عند الحدیث عن مدینة ھایدلبرغ البد من زیارة قصر ھایدلبرغ وتسلیط الضوء علیھ .

ھذه القلعة من القالع الشھیرة في المانیا وقد اصیب اكثر من نصف ھذه القلعة بالخراب ، تقع ھذه القلعة على 
 متر فوق اعلى تل من المدینة ، حیث یمكنك مشاھدتھا وھي تھیمن على المدینة . 86بعد 

 See Dunia - Heidelbergھایدلبرغ                                                -شوف الدنیا  

 

 

 

 قصر ھایدلبرغ 
 

Schloss Heidelberg 



 
تعد ھذه القلعة على الرغم من الخراب 

الذي اصابھا ، اال انھا المكان االول 
للرومانسیة خاصة في وقت المساء ، 
عندما تضاء االنوار ویطل علیك نھر 

نیكار متالءالء فتان مع جمال ھذه 
 القلعة .

 
 

ھنا یمكنك مشاھدة تماثیل االباطرة 
والملوك على جدران القصر ، انھ یعطیك 
الوقت واللحظات لمشاھدة إطاللة راقیة 
كرقي المكان حیث تشاھد البلدة القدیمة 

والنھر في ان واحد باطاللة من اروع ما 
 تكون .

 
یمكنك في ھذه الزیارة مشاھدة متحف 

الصیدلیة الذي یحتویھ ھذا القصر ، حیث 
یمكنك مشاھدة وضع االدویة في تلك 
االوقات وكذلك یمكنك مشاھدة طریقة 

 عرض الصیدلیة .
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كما یتیح لك ھذا المكان مشاھدة اكبر برمیل للنبیذ في 
العالم ، ان وجود حدیقة رائعة في القصر ھي من 

الروائع التي تجعلك تتنفس الھواء في جو من الفخامة 
واالبھھ ، كما تحتوي الحدیقة على تماثیل ونوافیر 

 ویمكنك التجول بھا سیرا على االقدام  .
 

 33من المحطة المركزیة للقطار واتخاذ خط الحافالت 
واتخاذ السكة الحدیدیة  Bergbahnإلى المحطة 

 المعلقة إلى القصر.
 

تشمل التذكرة السكة الحدید والقصر ومتحف 
 الصیدلیة .

 
 یورو  6للذھاب واالیاب : بقیمة 

یوجد مرشد للجوالت الیومیة بداخل القصر  ، یتواجد 
 مساء  4صباحا إلى الساعة  11من الساعة 

 یورو   4قیمة الجولة 
مساء .                6صباحا  إلى  8یفتح یومیا من الساعة 

 ال تنسى كامیراتك 
  www.schloss-heidelberg.de -لمزید من االطالعات :
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www.schloss-heidelberg.de

