
 
للجمال حدیث اخر ، وللطبیعة زوایا اخرى ، تنفجر وتتبعثر مع 
إشراقة كل یوم ، طرابزون الساحرة التي ظللتھا  الطبیعة ، بكل 

رقة ولطف ، فھي تتمایل راقصة في كل اتجاه ، لتعرب عن 
 .حسنھا االخاذ 

 
 

تقع مدینة طرابزون على ساحل البحر االسود ، في شمال شرق 
 .تركیا 

 
 

وكانت تقع على طریق الحریر التاریخي ، وقد تمتعت ھذه المدینة 
بوجود عدة ادیان ، ولغات وثقافات ولعدة قرون ، كانوا یعیشون 

 .مع بعضھم البعض 

 See Dunia - Trabzonطرابزون                                                              -شوف الدنیا  

 
 Trabzonطرابزون                                                         



 .ویحیط مدینة طرابزون الجبال الخضراء ، والمناظر الجمیلة 
 

، ویقع مكتب المعلومات السیاحیة لمدینة طرابزون ،   Atatürk Alanıویعتبر قلب المدینة ھو ، ساحة اتاتورك 
 .في ساحة اتاتورك ، وھو افضل مكان للحصول على اى معلومات تحتاجھا ، وھو یقع خلف فندق نور 

 
 
 

ان افضل طریقة للتنقل داخل المدینة ھي الدلموش 
 .لیرة تركیة  1.75وبقیمة ) الحافالت الصغیرة ( 
 
 
 

ان السفر من اسطنبول إلى طرابزون ، باستخدام 
 18الحافلة  امر صعب للغایة ، حیث یستغرق حوالي 

 .ة ساع
 
 

لذلك یفضل اغلب الزوار والمسافرین استخدام الطائرة 
 .، للذھاب من اسطنبول إلى طرابزون 
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ویمكنك عن طریق طرابزون الذھاب إلى باتومي  
في جورجیا ، عن طریق الحافالت ، حیث یستغرق 

ساعات، بجوالت من شركات  4من الوقت 
Ulusoy  وMetro دیھا حافالت یومیة حیث ل. 

 
 
 
 

من االمكان التي البد ان تشاھدھا عند زیارة ، 
 ) .راجع الدیر ( طرابزون ھي دیر سامیال 

 
 
 
 
 

یاتي الكثیر إلى طرابزون لالستمتاع بالھواء النقي 
، االراضي الخضراء التي تدعو لالسترخاء ، لذلك 

 ) .راجع اوزنغول ( فھم یفضلون زیارة اوزنغول 
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 بحیرة اوزنغول



 
 
 

ھناك بعض المساجد التاریخیة في مدینة طرابزون ، واقعة 
 في طریق السوق القدیم ، حیث یمكنك مشاھدة

 Çarşı Camii-1839 ) -جامع السوق (  
 .كن رائع في رحلتك إلى طرابزون ، كروعة ھذه المدینة 

 
 
 
 
 

Atatürk Mansion 
 ك قصر اتاتور

 
کم من  5یقع قصر اتاتورك على بعد 

ز المدینة ، وھو عبارة عن قصر مرک
طوابق ، یتمیز القصر  3مؤلف من 

بلونھ االبیض الساحر ، ویعود القصر 
، یمتاز باطالالتھ الجمیلة ،    1903لعام 

ومنظرة الرائع ، ان افضل طریقة 
للذھاب الیھ ، ھو االستعانة بالجوالت 

 .الیومیة 
 
 
 

 .لیرة تركیة   2قیمة الجولة 
 
 
 

Kalender Lokanta Ve Kafe  
 مطعم ومقھى  كلندر

 
بالقرب من متحف طرابزون یوجد ھذا المطعم 

الذي یضم مقھى ایضا ، وھو مكان جید جداً 
 ، ربما تتسال ما ھذا ،  Menemenلتجربة 

 
بیض مخلوط مع الطماطم ( ھو عبارة عن 

 Gözleme،او یمكنك تجربة ) والفلفل 
 ) .ة عن محشوة الكریب المالح ھو عبار( 
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 جامع السوق

 ك قصر اتاتور



 -:ولعشاق الحمامات التركیة القدیمة 
 

Meydan Hamami 
 
دیھا عدد قلیل من الحمامات التركیة القدیمة ، ویقع بالقرب من ساحة ل

 .اتاتورك ، نظیفة جدا وخدماتھا جیدة 
 

 .المكان منفصل ، بالنسبة للجنسین 
 

ً  8صباحاً ، إلى الساعة  8یفتح یومیاً ، من الساعة   .مساء
 

 .لیرة تركیة  25التدلیك مع الحمام ، بسعر 
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Gözleme Menemen 


