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تقع مدینة آغرا بالقرب من نیولھي فھي تبعد عنھ بحوالي 

ساعتین بالقطار ، وقد اشتھرت مدینة آغرا لوجود اروع المعالم 
 في العالم بھا ( تاج محل ) .

 
 1628إلى عام 1526وقد اعتبرت آغرا  عاصمة للمغول من عام 

، وقد تم اضافة العدید لمدینة آغرا واطرافھا من المعالم   
 التاریخیة في ھذه الفترة .

 
وقد اختار بابور وھو اول امبراطور مغولي آغرا كعاصمة لھ ، 

، ویعرف عن المغول حبھم في ابراز     1526بعد فتحھا في عام 
االثار التاریخیة ، فقد كان السلطان اكبر شاه مشھور بذلك حیث 

 
 

 Agraآغرا                   
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، اما حفیدة شاه جھان   Fatehpur Sikriقام ببناء مدینة 

فھو صاحب االبداع االستثنائي الذي اسر العالم باكملھ ، حیث 
 قام ببناء رائعتھ (تاج محل )لزوجتھ الراحلة ممتاز محل .

 
 

اصبحت آغرا تحت السلطة البریطانیة ، وبعد  1803وفي عام 
استقالل الھند اصبحت ھذه المدینة ضمن والیة اوتار 

 برادیش .
 

وقد تم ضم ثالثة اثار من مدینة آغرا إلى التراث العالمي 
 لمنظمة الیونسكو 

 تاج محل  -1
 قلعة آغرا  -2
 فاتح بور سكري  -3
 
 

ویفضل العدید من السیاح الذھاب إلى آغرا ثم العودة إلى دلھي 
 في نفس الیوم .
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اما القلة التي تفضل البقاء لعدة ایام في آغرا فھي  
 تطمع في االرتواء من الرمز الخالد تاج محل .

 
ویقل وھذا القول حقیقة جلیھ ال یستطیع احد ان ینكرھا 

، ال تكتمل السیاحة في الھند اال بمشاھدة تاج محل 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذا كنت توافق على ما یقل فالیك افضل االوقات من 
 اشھر السنة لمشاھدة ھذا االبداع الخالد 

 من شھر مارس إلى نوفمبر افضل الشھور
 لمشاھدة تاج محل  

 شھر دیسمبر الجوا ضبابي والبرودة شدیدة 
 اما  ابریل ومایو ویولیو فالجوا حار جدا 
 من اواخر یولیو إلى اكتوبر الجو ممطر 

اما افضل شھرین وھما انسب االشھر لمشاھدة تاج 
 محل فھما مارس ونوفمبر 

 
لمزید من االطالعات ، زیارة الموقع الرسمي للمعلومات 

 أوتار برادیشالسیاحیة  بوالیة 
www.up-tourism.com 

 

 


