
 
لیس جدیدا على المانیا بان نقول 
مدینة ھایدلبرغ مدینة في منتھى 

الروعة والجمال ، فطبیعة ھذه 
البالد الخالبة جعلت من مدنھا 

 جنة رائعة لناظرین الیھا .
 

ومدینة ھایدلبرغ االلمانیة من 
الجواھر التي نثرتھا المانیا على 
مساحتھا الرائعة ، حیث حضت 

 اغلب مدنھا بل جمیعھا بالجمال الطبیعة الخالبة الذي ال یقاوم .
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 ھایدلبرغ 
 

Heidelberg 

 



فمن الممكن ان تتردد في بعض االحیانا للسفر لبلد ما ، ولكن  
حتما لن یساورك ھذا التردد عند ذكر المانیا الواحة الغناء التي 

 تتمایل الطبیعة فیھا طربا وجماال .
 
 

تعتبر ھایدلبرغ ھي جوھرة بین الوجھات السیاحیة في المانیا 
ونصف ملیون یزورونھا سنویا ، فھي حقا وجھة  3واكثر من 

متنوعة الثقافة على الرغم من صغر حجمھا ، ویبلغ عدد سكانھا 
 نسمة . 150.000تقریبا 

 
 

لقد تعرضت ھذه المدینة الرائعة ، كمثیلتھا من المدن الرائعة 
حیث دمرت  1690للدمر من قبل الجیش الفرنسي وذلك في عام 

 المدینة باكملھا .
 
 

ولكن ا لظریف في االمر ھو على عكس الغالبیة العظمى من 
المدن االلمانیة التي دمرت في الحرب العالمیة الثانیة ، فقد بقیت 

 سلیمة  لم یطلھا اي دمار ، وھذا من حسن الحظ وسخریة القدر كذلك .
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وتعد ھایدلبرغ الیوم واحدة من مدن المانیا الممیزة بالرومانسیة مع العدید من االستعراضات ، فان رومانسیة 
ھایدلبرغ لتكاد تطغي على العدید من االماكن خاصة في وقت المساء ، ویمثل احمرار الشمس وتاھبة للغروب 

خط رومانسي اخر في ھذه المدینة ، حیث یرغب في مشاھدتھا الكثیرون ویصبحون اسرى لرومانسیة ال تقاوم 
 مع الغروب .

 
 

 تغرب الشمس لتعطي البعض منا حیاة اخرى ممزوجة بالكثیر من الروعة والجمال .
 

وتعد ھایدلبرغ موطنا القدم جامعة في المانیا وواحدة من افضل المستشفیات واكثرھا شھرة في اوروبا على مر 
 السنین ، فھي لیست مدینة رومانسیة فقط بل ھي مدینة تاریخیة یتنفس بین احضانھا العلم لیعلو .

 
 

لقد اجتذبت ھایدلبرغ العدید من الفنانین والمثقفین واالكادیمیین من جمیع انحاء اوروبا وتعتبر عاصمة الفكر 
 في المانیا ، فھي تشبة كثیر في الطرق مدینة كامبریدج واكسفورد .
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ویسھل علیك التجول بھا وزیارة اھم المعالم 
فیھا سیرا على االقدام ، ربما كان ھذا من 

الروائع لمشاھدتة ھذه المدینة فائقة الجمال 
 بالطریقة التي تطمح الیھا .

 
یمكنك بدء جولتك بالسیر على االقدام من 

والواقع في قلب  MarktPlatzمیدان  
 المدینة .

 
 

اما مقابل كنیسة روح القدس والواقعة في 
قلب المدینة كذلك ، فیمكنك مشاھدة نافورة 
ھرقل في منتصف المیدان ، حیث كان یتم 

 ربط المجرمین ھناك في العصور الوسطى .
 

 ونصف كم .1ویمتد على طول البلدة القدیمة  Hauptstrasseویعتبر الشارع الرئیسي للمشاة 
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 Hauptstrasse    شارع 



 
عند تسلیط الضوء على مدینة 

رائعة كھایدلبرغ البد من تسلیط 
الضوء كذلك على الطعام الحالل 
فیھا ، حیث یمكنك العثور علیھ 

بسھولة ویسر وذلك لوجود 
العدید من المطاعم التركیة حیث 

یمكنك االستمتاع بدونر كباب 
 التركي ، فالمطاعم التركیة 

 
 

تنتشر في ارجاء المدینة ، 
ویمكنك ھنا تناول وجبتك بكل 
اطمئان ، كما نود االشارة إلى 

 مطعم السلطانة المغربي
  )Soltana  (  والواقع بداخل

 وھو من المطاعم الجیدة جدا . Hipفندق 
 
 
 

لعشاق الثقافة  واللحظات الثریة ، نسلط 
 -الضوء على :

 
 
 Kurpfälzischesمتحف    

 
 
 

اذا كنت من المھتمین بتاریخ المدینة الرائعة 
ھایدلبرغ واالثار واللوحات والمنحوتات 

التاریخ بصفة عامة بكل ما یشملة من 
تفاصیل رائعة ، یحملك إلى عالم من التامل 

 فیما ماضي .
 
 
 

فان كانت طبیعتك تتوافق مع عشق التاریخ 
 فان ھذا المكان مناسب جدا لك .

 
 
 
 

 See Dunia - Heidelbergھایدلبرغ                                                -شوف الدنیا  

 

 

 



 
یوجد مكتب المعلومات السیاحیة ھایدلبرغ  

امام محطة القطار المركزیة ، ویمكنك شراء 
 بطاقة ھایدلبرغ  منھ .

 
 
 
 

بقي ان تعرف ان المفتاح المحلي للھاتف  
 06221لمدینة ھایدلبرغ ھو : 

 
 
 
 
 
 

 -لمزیدمن االطالعات عن مدینة ھایدلبرغ :
www.heidelberg-marketing.com 
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