
 بودا بست (عروس اوروبا )
 

لقبت بودا بست بعروس اوروبا 
وباریس شرق اوروبا ، وفي 

الحقیقة ھي مدینة من اروع وابدع 
 ما یكون .

 
 

یقصدھا الكثیر من السیاح لروعتھا ، ومشاھدة المباني الرائعة التي تحتضنھا تلك المدینة ، باالضافة للمعالم 
 التاریخیة .

 
 یتركب اسم ھذه المدینة من قسمین یفصل بینھم نھر الدانوب ، وھما قسم بودا وقسم بست .

 
 ما یمیز كل قسم ھو ، قسم بودا یتمیز باآلثار التاریخیة ، اما قسم بست فھو قسم حدیث وعصري .
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 بودا بست 
 

Budapest 



  
عند قسم بودا البد من ذكر تل 

القلعة وتل غالیرت ، اما 
المناظر التي سوف تشاھدة 

لمدینة بودا بست من االعلى 
فھي حتما مذھلة جدا ، 

خاصة ان كانت في اوقات 
 المساء المتاخرة .

 
 
 

تحتوي بودا بست على العدید 
من المتاحف والمباني 

التاریخیة الرائعة ، باالضافة 
للجسور المختلفة ، وتقدم 

جوالت في نھر الدانوب ، تمكنك ھذه الجولة من رؤیة ھذا النھر بصورة اخرى تحبس االنفاس وتبعث فیك 
 الحیویة واالستمتاع باوقاتك الرائعة .

 
 

 وتشتھر بودا بست بالحمامات الحراریة والینابیع المعدنیة ( راجع الحمامات الحراریة ) .
 

یمكنك االستمتاع باوقات صحیة في بودا بست من خالل تجربة تلك الحمامات ، ویمكنك العثور علیھا في الفندق 
المقیم بھ احیانا ، او بالقرب من الفندق المقیم بھ ، وتتوفر ھذه الحمامات في بعض الفنادق ، نتمنى ان یحالفك 

 الحظ باالقامة في إحدى الفنادق التي تقدم ھذه الخدمة .
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تجربة الحمامات الحراریة حتما ومن دون شك ھي عالم 

 اخر اكثر روعة وصحة مما تتوقع .
 
 

ان مدینة بودا بست ھي صدیقة لعشاق المشي والسیر 
على االقدام ، حیث ال یتوجب علیك استخدام المواصالت 

 لمشاھدة معالم بودا بست السیاحیة .
 
 

من الضروریات التي البد من زیارتھا عند زیارتك لمدینة 
بودا بست ، ھو نھر الدانوب حیث تضيء الجسور 

 باالنوار لتعطي منظر خالب لھذا النھر .
 
 

باالضافة لذلك تقدم بودا بست جوالت بالسفینة في نھر 
الدانوب وھي من الجوالت الرائعة واالكثر شعبیة ، في 

 اوقات المساء  .
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لعل المباني الرائعة التي تحتضنھا مدینة بودا بست من  
االشیاء المثیرة لالھتمام ، باالضافة للحدیقة المركزیة 

(حدیقة فاروش لیجت ) فھي من روائع االماكن السیاحیة 
 التي یتوجب علیك زیارتھا في بودا بست .

 
في الدلیل السیاحي الشامل (شوف الدنیا )  تم ذكر اغلب 

 االماكن السیاحیة في بودا بست .
 

ولكن اذا اردت معرفة المزید عن االماكن السیاحیة في 
 -ھنغاریا علیك بزیارة الموقع الرسمي لمدینة ھنغاریا :

www.gotohungary.com 
 
 

 اما في حالة اردت مشاھدة والتعرف على العدید من 
 -المتاحف علیك بزیارة الموقع التالي :

www.budapestinfo.hu 
 

 نتمنى لكم رحلة رائعة في احضان عروس اوروبا . 
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