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جزیرة فینیسیا الحالمة ، تقع شمال ایطالیا وتطل على البحر االدریاتیكى  ، تعد من المدن االستثنائیة ، لیست في 

 ایطالیا بل والعالم باسرة .
 

 لقد اطلق علیھا العرب قدیما اسم البندقیة ، االسم الذي ظل مرتبط في اذھانھم بجمال وروعة فینیسیا الحالمة . 
 ملیون سائح كل عام فقط لمشاھدة فینیسیا . 3لعل لھذا الحلم حقیقة واقعة وھو توافد اكثر من 

 

  

 
 فینیسیا 

 
Venezia 
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تتكونة فینیسیا   من عدة جزر متصلة مع بعضھا 
 117عن طریق جسور ، ویقدر عدد جزرھا   

 جزیرة .
 
 

فینیسیا الحالمة تعتبر من اھم مدن ایطالیا على 
االطالق ، حیث یمیزھا الھدوء الذي یبعث في 

النفس شيء من الراحة بالبعد عن الروتین ، فال 
سیارات والمواصالت الوحیدة ھي السفینة وكذلك 

السیر على االقدام ان ھذا لشيء رائع یجعل النفس 
 في حالة انتعاش واقبال على الحیاة .

 
 

 االروع من ذلك ھو حجم ھذه المدینة الذي تمكنك من رؤیتھا كاملة سیرا على االقدام .
 

لعلك لم تدرك معنى ان تسیر جانبا إلى جانب مع التاریخ ، حالة خاصة تنتابك وفریدة من نوعھا فانت معتاد 
 على قراءة التاریخ ولیس السیر في احضانة .

 
 

 انھا تجربة راقیة تلك التي تخوضھا في فینیسیا الحالمة .
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التراث العالمي للیونسكو ، لقد كانت فینیسیا 
ضیفة علیھ بكل تفاصیلھا فقد ادرجت مدینة 

 فینیسیا كاملة إلى ھذه المنظمة .
 
 

فینیسیا مدینة زاھیة بحلة حالمة ، فھي باقیة كما 
، وھي المدینة التي اختار  1161ھي منذ عام 

 ماركو باولو منھا نقطة رحلتة  .
 
 
 

وھي اول میناء یصل اوروبا بالشرق للتجارة  ، 
لقد كان للحظ دورا قویا في اعطاء فینیسیا ھذه 

االھمیة الكبیرة فھي مشھور باكبر مھرجان 
واكثر المھرجانات جمال وھو كرنفال االقنعة ، 
الذي یحملك لعالم اخرى محاط بالجمال قبل كل 
 شيء لیعبر عن محیط مدینة فینیسیا الحالمة .

 
 

ھذه الجزیرة تتعرض الرتفاع المیاه في كل عام 
إلى االعلى لمدة ساعات معدوة فقط ثم تعود 

 المیاه كما ھي .
 
 

ھذا االرتفاع ال یتزامن مع االیام السیاحیة ، فال تقلق لذلك واكمل تھیؤ نفسك لرحلة سعیدة بین احضان مدینة 
 حالمة كفینیسیا .

 
 

 6تنقسم فینیسیا إلى 
مناطق ومن اھمھا واكثرھا 

شھرة للسیاحة والتاریخ 
 .   San Marcoھي 

 
 

عندما تبدا السیر في 
فینیسیا وحیدا یمكنك 

مشاھدة اكثر من عالمة 
 Sanتزفك إلى سان ماركو 

Marco    . فال تقلق لذلك 
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كما ان ھناك كنیسة مشھورة تحمل نفس االسم وھي كنیسة 
San Marco    

تحتوي فینیسیا على العدید من القنوات ، وتتمیز بوجود قناة 
باللغة االنجلیزیة ، وتتمركز اكثر    Cكبیرة على شكل 

 الجسور المعروفة في ھذه القناة .
 

ال یتبع الجمال غیر الجمال ، وھذا ما یحدث مع فینیسیا 
الحالمة ، حیث تحاط اطرافھا بالعدید من الجزر الجمیلة كذلك 

 وھي :
 

Burano 
Murano 

Lido  
 

ال شك بان فینیسیا تحفة غارقة في احضان التاریخ فھي لم 
تترك جانبا تاریخیا اال ارتشفت من  جوانبھ ، فتحتوي على 
العدید من المباني التاریخیة والكنائس والمتاحف المختلفة 

 والمتنوعة ذات الطابع التاریخي الخالد .
ان الذین یعشقون الفن والثقافة والعمران تھمس لھم فینیسیا 

 اقتربوا فاني احمل تاریخ خالد وروائع ال تنسى .

 

 



  See Dunia -Veneziaالبندقیة                                                                  -شوف الدنیا 

 -لمزید من االطالعات :
 

www.visit-venice-italy.com 
en.turismovenezia.it 

 انظر الخریطة . 
 نتمنى لكم رحلة موفقة .

 

 

 


