
  
میامي ھي مدینة كبرى تقع جنوب والیة فلوریدا ، 

 ویطلق علیھا المدینة الساحرة .
 
 

عام مجرد مدینة تطغطیھا 100كانت میامي قبل 
المستنقعات وینتشر بھا البعوض ، فھل تستطیع 

 ان تتخیل ماذا حل بھا من انقالب ، فھي اآلن 
 

مدینة حدیثة تستقبل العدید من السیاح وھي وجھ سیاحیة ال یستھن بھا ، لقد بدأ ھذا التطور ،عندما بدأ في بناء 
خط السكة الحدیدیة ، تاله تطور سریع لم یكن في الحسبان ، فاتوال علیھا اصحاب المشاریع الضخمة خاصة 

شخص من اصحاب المشاریع الفندقیة ، وبحلول وقت قصیر اصبحت مكان سیاحي فرید  120الفنادق اكثر من 
 من نوعھ في الوالیات المتحدة .
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میامي  -میامي بیتش   
 

Miami Beach - Miami 



من السكان یتحدثون  65%ان  
اللغة االسبانیة في میامي ، في حین 
ان الجمیع یجیدون اللغة االنجلیزیة 

 كذلك .
 

 ان المفارقة الظریفة في االمر ،
 ھو اعتقاد الكثیرون بان 
 و) Miami  میامي  (    

 
)   Miami Beachمیامي بیتش (

ھي نفس المدینة ، ولكن في الحقیقة 
بان میامي بیتش ال تعني شاطئ 

میامي ، بل ھي مدینة اخرى 
منفصلة تماما ، وببلدیتین 

 منفصلتین ایضا .
 

جزیرة في خلیج بیسكین  17مدینة میامي ھي مركز تجاري واقتصادي ، اما میامي بیتش فھي تضم   
Biscayne Bay  جسور ،  4، وموقعة امام مدینة میامي ، وتتمثل حلقة الوصل بین میامي ومیامي بیتش في

 ویقصد االغلبیة مدینة میامي بیتش .
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 -اقسام : 3إلى  )   Miami Beachتنقسم میامي بیتش ( 
 
  )South Beachالشاطئ الجنوبي ( -1

 إلى اسفل . 23وحدوده من شارع رقم 
 
) حدودة   Mid Beachالشاطئ الوسط  ( -2

   63إلى شارع رقم  23من شارع رقم 
 
 إلى ماال نھایة .  63) تتمثل حدودة من شارع رقم    North Beachالشاطئ الشمالي ( -3
 

، وذلك بسب الشواطئ الجمیلة التي تحتویھا ،  South Beachوتعتبر المنطقة االكثر اقباال من قبل السیاح ھي 
والفنادق التي یصح علیھا القول تحف فنیة سواء في تصمیمھا او دیكوراتھا فھي فن راقي ناطق بذاتھ ، 

وتحتوي ھذه المنطقة على النوادي اللیلیة الشھیرة ، باالضافة لشجر النخیل والفلل الفخمة ویمكنك بكل راحة ان 
 تطلق علیھا الفلل الخیالیة ، فھي من اروع ما یكون .

 
 

 . Ocean Driveباالضافة إلى ھذا كلھ فھي تضم من االماكن المعروفة شارع لینكون وشارع 
 

 كان حدیثا عن میامي بیتش وھي االكثر شعبیة للسیاح ، واآلن نتطرق ببعض الحدیث عن مدینة میامي .
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 )Miamiمدینة میامي ( -2 
 

ال تتمركز المعالم السیاحیة الرئیسیة في 
 مدینة میامي في منطقة واحدة .

 
افضل طریقة لزیارة جمیع االماكن في 

مدینة میامي،  االستعانة بالجوالت 
 الحرة ( راجع الجوالت الحرة ) .

 
اذا كنت تود زیارة مدینة میامي ، 

وباالخص مركز المدینة (
Downtown فاالفضل ، استخدام (

  Metro Moverمترو : 
 ).   Metro Mover( راجع مترو 

 
اذا كنت مقیما في میامي فانك سوف تجد العدید من الجوالت المختلفة ، سواء عن طریق الفندق المقیم بھ او 
عن طریق مكتب المعلومات السیاحیة ، فقط نود تذكیرك في حالة اردت الذھاب إلى مدینة اوالندو وھي مدینة 

فانھ من الصعب علیك الذھاب الیھا عن طریق الجوالت  )Disney landقریبة من میامي توجد بھ دیزني الند (
 ساعات ولالیاب بالمثل ، فاالفضل الذھاب الیھا بطائرة .  5، حیث یستغرق من الوقت بالحافلة للذھاب 
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Metro Mover  



 -لیس كل ھذا ما لدي میامي الرائعة : 
 

 -فاذا كنت من عشاق الفن ، علیك بزیارة :
 
1– Wynwood Art District 
 

ھذا المكان لعشاق الفن ، حیث یقع في منطقة 
Wynwood  في مدینة میامي ، حیث یوجد العدید

من المعارض والمتاحف ، ویمكنك االستمتاع ھناك 
 بمشاھدة الرسم على الجدران 

)Wynwood Walls فھو فن راقي وذو ،(
 مستوى اخر من الفن .
 www.wynwoodmiami.com  -لمزید من االطالعات :

 
 
2– Jungle Island 
 

 حدیقة الحیوانات 
 ماذا عن االطفال في میامي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال كل عائلة تصطحب اطفالھا ، فان كانت رحلتك 
القادمة إلى میامي وكان لدیك اطفال ، فحتما ھذا المكان 
ال یجب ان یسقط سھوا ، فھو من اروع االماكن لالطفال 

 ، حدیقة حیوانات ممیزة ورائعة جدا .
 

 www.jungleisland.com -لمزید من االطالعات :
 

 -من االشیاء المثیرة ایضا في میامي :
 
 Spa  -سبا    –3
 

تشتھر میامي بھذا الفن الراقي الذي یداعب 
الشعور و یغدق علیھ الكثیر من االسترخاء ، 

والخروج خارج منطقة التغطیة ان صح القول ، 
حیث الروتین یسیطر على كل شئ في حیاتنا ، ھي 

من دون شك باھظة الثمن ، خاصة لدي الفنادق 
نجوم ، انت تستحق ان تغمض عیناك في  5من فئة 

 كل عام مرة ، فمتع نفسك .
 

  200~400$تتراوح االسعار مابین 
من اشھر الفنادق ذائعة الصیت  لھذا الفن الراقي 

  Mandarin Orientalسبا ، فندق 
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www.wynwoodmiami.com
www.jungleisland.com


ما عالقتك مع الجزر ، ال یوجد خصام  
حتما ، فالجمیع یحب ان یكون ضمن 

 -رحلتة الذھاب إلى إحدى الجزر :
 
 Key Westجزیرة -4
 

ھي واحدة من االماكن المثیرة لالھتمام ، 
االفضل الذھاب الیھا عن طریق الجوالت ، 

تمكنك ھذه الجزیرة من مشاھدة الجسور 
 الطویلة على البحر من خالل الجوالت .

 
 

 لمزید من االطالعات عن
 Key West  :- www.fla-keys.comجزیرة  

 
 
 
 
لعشاق القھوة دائما نصیب ، فان كنت منھم ، فان قھوة  -5

Cortadito  ( كورتادیتو ) وھي قھوة اسبریسو شعبیة ، في جنوب
 فلوریدا ومیامي . 

 
 

 -بقي ان نذكر :
 
6-Art Deco Welcome Center 
 

ھناك مكتب معلومات سیاحیة  واقع في 
الشاطئ الجنوبي ، وھو مفید جدا حیث 

یمكنك الحصول على معلومات كثیرة عن 
المدینة المذكورة باالضافة لمعلومات عن 

 الجوالت السیاحیة .
 

لمزید من االطالعات عن میامي ومیامي 
 -بیتش :

www.miamiandbeaches.com 
 

 -لمزید من االطالعات عن والیة فلوریدا :
www.visitflorida.com 

 
 نتمنى لكم رحلة موفقة . 
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