
 
 

بادن بادن اسم یلمع ویناظر الطبیعة الرائعة الخالبة التي  تشتھر بھا المانیا ، فالمباني العتیقة تزید من روعة 
ھذه المدینة ،المباني ذات العمران الفرید ، كما ھناك نقطة مضیئة جعلت من بادن بادن یشار الیھا بالبنان اال 

 وھي الحمامات الحراریة الصحیة التي اشتھرت بھا بادن بادن منذ عصور الرومان .
 
 
 
 
 

لقد اجتذبت ھذه المدینة العالم 
لوجود المیاه العالجیة لدیھا ، 

لقد اجتذبت العائلة المالكة 
واالغنیاء والمشاھیر على مر 

السنین ، وكان ممن ادرك 
روعة ھذا المكان اوبا 

وبسمارك والملكة فیكتوریا 
 والقت ھذه المدینة اعجابھم  .
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تمتاز الغابة السوداء في مدینة بادن 
بادن بالمباني والفلل ذات الطرح 

العمراني الممیز المحاط بالفخامة 
 والمنتشر على سفوح الجبال .

 
 
 
 

وتتمیز ھذه المدینة بوجود مقاھي 
في الھواء الطلق ومحالت انیقة 

وحدائق بكر رائعة ، بالقرب من نھر 
 )Oosاوس (

ان مدینة بادن بادن تحتوي على 
العدید من المحالت الصغیرة الجمیلة 

 وفروع لبعض الماركات العالمیة .
 باالضافة لوجود كازینو یعد االجمل في العالم . 
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ان من االشیاء المثیرة لعشاق 
الحلویات والشوكوالتة في 

 بادن بادن علیك بزیارة
 
 

حیث  Café Konigمقھي  
یقدم الشوكوالتھ اللذیذة 

 باالضافة للكعك ، 
 
 
 
 
 
 

 .   Rumpelmayerكذلك من االماكن الرائعة لعشاق الحلویات ، حلویات 
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 Café Konig مقھي    

 Rumpelmayer   حلویات  



 
، والذي تم بناؤه  Trinkhalleمن االشیاء التي من الضروري تسلیط الضوء علیھا في بادن بادن ، ھو بناء 

متر من اللوحات الجداریة  90وھو عبارة عن غرفة للمضخة یحتوي المكان على رواق طویل ، و 1839في عام 
 والتي اعتمدت على االساطیر المحلیة .  19التي تعود للقرن 

 
 
 
 
 

ینصح البعض باخذ زجاجة 
معاك لملئھا بالمیاه المعدنیة 
العالجیة للتناولھا ، ویمكنك 
في ھذا المكان ان تجد مكتب 
المعلومات السیاحیة الخاص 

 بمدینة بادن بادن .
 
 
 

لمزید من االطالعات لمدینة 
 -بادن بادن :

 
www.baden-baden.de 
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 Trinkhalle 

 

 مكتب المعلومات السیاحیة بادن بادن 

www.baden-baden.de


  
یبلغ عدد السكان في مدینة بادن بادن حوالي 

 . نسمة  55.000
 

 : 07221اما الرمز   للمدینة 
 

من المتاحف التي نوصى بھا لعشاق الفن في مدینة 
 -بادن بادن :

 
 Frieder Burdaمتحف الفن  -1
 

 -لمزید من االطالعات :
www.museum-frieder-burda.de 

 
 

بقي ان تعرف بان بادن  تعنى یستحم وذلك 
الحتوائھا على الحمامات الحراریة لذلك فقد كررت 

 مرتین .
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www.museum-frieder-burda.de

