
 
للمدن السویسریة جمال اخر ، یاسر القلوب ، ومدینة برن ھي عاصمة 

سویسرا االخاذة ، وھي الرابعة حیث عدد السكان بین مدن سویسرا ، حیث 
 .الف نسمة   1500یبلغ عدد سكانھا حوالي 

 
 

اما اللغة الرسمیة التي یتحدث بھا السكان ، فھي االلمانیة باالضافة للغة 
 .االنجلیزیة  بشكل جید  

 
 
 

تم ضم البلدة القدیمة الواقعة في وسط برن ، لمنظمة   1983في عام 
 .التراث العالمي الیونسكو 
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وتعد برن من بین اغلي عشر مدن في العالم ، للحصول على 
افضل جودة للحیاة ، وھي اقدم المدن  االوروبیة ، حیث تعود 

 . 12اصولھا للقرن 
 
 

ویسحرك في برن تناغم القدیم والحدیث ، حیث تظھر لك 
 .كلوحة فنیة متناغمة  مع بعضھا البعض 

 
 

 من الشخصیات العامة والعبقریة ، والتي یتوجب تسلیط 
 -:الضوء علیھا ، لكونھا عاشت فترة في برن 

 
Einstein-Haus 

 منزل اینشتاین
 

لقد عاش العبقري اینشتاین في ھذه المدینة لبعض الوقت ، 
 .حیث یمكنك زیارة شقتھ الصغیرة الموجودة ھناك 

 
ً ، إلى الساعة مسا  5للزیارة ، من الساعة  ً مسا  10ء  ء
 .فرنك   6: قیمة التذكرة للدخول 

   www.einstein-bern.ch   -:لمزید من االطالعات  
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 منزل اینشتاین

www.einstein-bern.ch


  
كذلك من الروائع التي البد من تسلیط 

الضوء علیھا ، في حالة وددت زیارتھا 
 -:في برن 

 
Kunstmuseum 

 -:حف برن للفنون الجمیلة مت
 
 

وھذا المتحف دعوة صریحة لعشاق الفن 
، وقد تم انشاء ھذا المتحف في عام 

، وھو یعد من اقدم متاحف الفن   1879
 .في سویسرا 

 
 .فرنك  7: قیمة تذكرة الدخول 

 
 -:لمزید من االطالعات 

www.kunstmuseumbern.ch 
 
 

ة الرائعة ، باالضافة لرحالت إلى من الرحالت البحری
 .بیرینز اوبوالند ، التي یمكنك االستمتاع بھا 

 
 

 Bernese Oberland )  -  تبدأ )   بیرینز اوبوالند
من برن وتشتھر ھذه الرحال ت بالمناظر الجبلیة 

والمناظر الطبیعیة الخالبة ، فان كنت من عشاق الطبیعة 
 .یمكنك ، االستمتاع بھذه الرحالت 
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 -   Kunstmuseumمتحف برن للفنون الجمیلة   

    Jungfraujoch -جبل 

www.kunstmuseumbern.ch


،    Jungfraujochاذا كنت من عشاق الجبال السویسریة الرائعة الشامخة ، وطبیعة اوروبا المذھلة ، فان جبل 
 .من االماكن الرائعة لمشاھدة االبداع وشموخ الجبال 

 
 

للحصول على مزید من 
االطالعات ،  من مكتب 

 المعلومات السیاحیة برن ، 
 
 
 
 

والواقع في محطة القطار 
 )یفتح یومیاً ( المركزیة 

 
 
 

www.bern.com/en 
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