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لیس للجمال حدود وال للروائع نقطة 

بدایة ، فھاھیھ  مدینة میكونوس 
الیونانیة التي تشتعل جماال وفتنھ 

تتربع تحت خیوط الشمس الذھبیة 
وبین احضان البحر ، وتغمض عینیھا 

على زرقتھ الراقصة بین سحرھا 
 االخاذ وفتنتھا المثیرة .

 
 

 ھي زھرة   تتفتح في كل لحظة ،  وھي تاسرك كحضان ام  دافئ او محبوبة في احضان حبیبھا .
تسترسل االشعة الذھبیة لتعلن ظھور عروس في خدرھا فھي الصبا والجمال وھي الدفى  والفتنة ھي كل جمیل 

 یرتعش لمواجة  الجمال ویمد یدیھ لطلب السحر المسترسل الیھ .
 م. 372انھا میكونوس تلك المدینة االخاذة والواقعة ضمن  بحر ایجة ، والبالغ ارتفاعھا 

 

  

 میكونوس 
Mykonos 
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 انھا میكونوس تلك المدینة االخاذة والواقعة ضمن 

 م. 372بحر ایجة ، والبالغ ارتفاعھا  
 
 

للذھاب الیھا واالستمتاع بلحظات فریدة یلزمك كامیرا جیدة 
فھل وضعت ذلك في الحسبان ، فزیارة انشودة الجمال 

 میكونوس لیس باالمر الھین ابدا .
 
 

فھي جنة الغلب السیاح الذین ینشدون االسترخاء والراحة ، 
كما ان اغلب المشاھیر من فنانین وعارضى  االزیاء یحبذون 

 الذھاب الیھا .
 
 

وتعتمد جزیرة میكونوس على السیاحة وتعتبر واحدة من 
 اكثر جزر العالم شعبیة . 
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  Cycladesوتعتبر میكونوس واقعة ضمن مجموعة جزر 
وھذه المنطقة شاملة العدید من الجزر ، وفي الجزیرة سوف 

 . Cycladesتشاھد تصمیم المباني فجمیعھا 
 
 
 

حیث رفضت بلدیة میكونوس اعطاء احقیة بناء المبانى 
الشاھقة ، وسوف یبھرك اللون االبیض واالزرق الذي اعتمد 
في ھذه المدینة ، فھما ینطقان ویبعثان مزید من االسترخاء 

للفكر والعین ، فیعصفان بك إلى عالم مملوء  بكل ما یستحق 
 الحیاة .

 
 

  Horaیجب ان تعرف بان عاصمة میكونوس ھي مدینة ھورا 
، ولكن االغلبیة یطلق علیھا میكونوس (والمدینة التي تتطرقنا 

الیھا في القائد السیاحي شوف الدنیا والتي اشارنا الیھا باسم 
ولیست مكان اخر ،   Horaمیكونوس ھي نفسھا العاصمة 

 وتتجسد الحیاة في میكونوس في االزقة الضیقة .
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تعتبر میكونوس مناسبة لجمیع 
السیاح باختالف الفئات فھي 

 مناسبة للعائالت .
 
 

ومن االماكن المثیرة لالھتمام 
في میكونوس ھي فنیسیا 

    Veniceالصغرى
Little وھي تحتوي على

المقاھي والبیوت القدیمة ، 
ومن االشیاء المثیرة ایضا في 

ھذه المدینة ھو وجود 
الطواحین الھوائیة والتي یبلغ 

طواحین كانت تستخدم  7عددھا 
في طحن الحبوب ھي من اجمل 

المناظر التي تعطي صوركم 
بریق آخر یحمل سمات الماضي 

 و عبق التاریخ .
 
 
 
 

فال تنسى كامیرتك وال اعتقد 
بانك ترید ان یذكرك احد بذلك 

فالجمال الموجود ھو كفیل بان 
 یامرك بذلك.

وتبدأ اغلب الجوالت من مقابل 
 المیناء القدیم .

 
ان السیر في مدینة میكونوس

(انشودة الجمال ) یعطیك  
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ان السیر في مدینة میكونوس(انشودة الجمال ) یعطیك  
 انطباع اخر في منتھى الروعة واالستثناء .

 تمتع برحلتك في ظل انشودة الجمال . 
 

 افضل االوقات  للذھاب إلى میكونوس 
 

من افضل االوقات للذھاب إلى ھذه المدینة  الرائعة ھو من 
اول مایو إلى اول اكتوبر للسیاح ، اما من یولیو إلى 

اغسطس فیكون الزحام شدید جدا وموسم سیاحي في 
 اقصي ذروتھ  .

 
بالنسبة للھواء من یولیو إلى اغسطس وان كان الجو  

حارا اال ان رذاذ البحر یعطیك انتعاش اخر ویجعل الھواء 
 اكثر انتعاش .

اما اذا كنت تطمع في الذھاب في وقت معتدل جدا فانسب 
 . االوقات للذھاب من شھر مایو إلى سبتمبر 
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