
مدینة رائعة تحتویك ، فھي مدینة ممزوجة بالعبق  العربي، كل ما في لشبونة تلك المدبنة المذھلة ، یدق علیك 
 .ابواب الطرب والحیاة ، لذكرى خالدة باقیة بین احضان ھذه المدینة 

 
 

تلك العالمات المعماریة العربیة التي تبعثرت 
بین احضان حروف ھذه المدینة ، البد انھا 

مثیرة لالھتمام بما حملتھ ، بین سطور 
 .جملھا 

 
 

تعرف لشبونة بمدینة السبعھ تالل ، وھي 
 . Tejoالتالل الواقعة شمال نھر 

 
 

تعد لشبونة كمدینة ھي واحدة من العواصم 
 .االوروبیة ، االكثر اثارة لالھتمام 
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 Lisboaلشبونة                                          



 
كانت  تحت سیطرة المسلمین ، ھذا ما جعل  1147من الذكریات التي ال تنسى ، ھو ان مدینة لشبونة في عام 

 .الكثیر من مالمحھا تبدو اسالمیة 
 
 

 ولقد وصل التاثر بمدینة لشبونة بالعرب ، بان ھناك العدید من االماكن الزالت اسمائھا عربیة، مثل
وتعني ) الحمھ ( كانت مستعمرة من قبل العرب وھي ) وھي اقدم منطقة  في لشبونة(   Al Famaمنطقة  

 ) .الفاما ( والتي اصبحت ) الینابیع الساخنة ( 
 

 .، وھي اكبر مدنھا  1256لشبونة  عاصمة مدینة البرتغال وذلك من عام 
 

 .دمر الزالزال مدینة لشبونة كاملھ تقریبا  1755في عام 
 
 

، یقع بالقرب من النھر ، وال یزال )  المیدان التجاري  -  Praca do Comercio(ملعب المدینة السیاحي  
 ).روسیو (    Rossioمعروفا باسم ساحة القصر ، اما بالقرب من المیدان التجاري ، فیقع میدان 

 
 .وھو یعتبر ایضا القلب النابض لمدینة لشبونة 
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   Rossioمیدان 



 
، من ھذا    Avenida da Liberdadeشارع 

 .المكان یمكنك مشاھدة لشبونة الحدیثة 
 
 

ان العدید من السیاح ال یمكنھم تصور زیارة لشبونة ، 
، حیث یصر االغلبیة على   28دون القیام بركوب ترام 

ذلك  ، فھو یاخذك إلى اماكن سیاحیة كثیرة ، ویمكنك 
 .من زیارة الكثیر من المعالم 

 
 
 

تعد لشبونة باالضافة إلى انھا مدینة التالل ، فھي كذلك 
مدینة جبلیة ، ولتتمكن من زیارة جمیع االماكن 

السیاحیة ، البد من االستعانة بالجوالت الحرة ، وھي 
 .توفر حافالت مریحة جدا 

 
 

 -:عند الحدیث عن مدینة لشبونة ،  البد  ان تطأ اقدامنا اماكن یجب تسلیط الضوء علیھا 
 
1– Mercado da Ribeira 
 
ھذه الصالة للطعام ، وھي تعد االكبر واالقدم واالكثر شعبیة في لشبونة  ، ھنا یمكنك ان تجد الفاكھھ الطازجة  

 .باالضافة للماكوالت البحریة 
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2– Brasileira 
 

تعشق القھوة ، ورائحتھا تعنى لك الكثیر ، إذن انت انسان راقي االحساس ، فالقھوة ھي شعور قبل ان تكون 
 مجرد شراب ، في مدینة لشبونة  ھناك مقھى یعد االكثر شعبیة في المدینة ، وقد افتتح ھذا المقھى في 

، انھ ممیز جدا وراقي بزخارفة الرائعة ،     1905عام 
 .وقھوتھ التي التقاوم 

 
 
 

كذلك من االشیاء او المعالم التي البد من االشارة 
 -:الیھا  

 
  Santa Justaمصعد  -3
 
 

،   1902ھو مصعد مثیر لالھتمام ، وقد افتتح في عام 
 .وھو یعتبر المصعد العام الوحید في المدینة 

 
 

، فھو  Viva Viagemاذا كانت لدیك بطاقة النقل العام 
 .مجاني 

 
 .یورو  2.60: اذا لم تكن لدیك ، قیمھ التذكرة 
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Mercado da Ribeira 



 -:آلن نسلط الضوء على المتاحف ، وقد اخترنا ھذا المتحف لالشارة ا
 
4– Museu Nacional de Arte Antiga 

 -:المتحف الوطني للفنون القدیمة 
 

لعشاق الفن ، وخاصة اللوحات التاریخیة 
، یحتوي ھذا المتحف على العدید من 
 .اللوحات التاریخیة من اسیا واوروبا 

 
 

 یورو  6: تذكرة الدخول 
 یوم االثنین مغلق 

 
 -:لمزید من االطالعات 

 
من لشبونة عن طریق القطار او الحافالت ، فانھا جمیعھا تبدأ حركتھا من ) مدرید ( اذا وددت الذھاب إلى اسبانیا 

 . Orienteمحطة القطار 

 
بداخل المیدان التجاري الذي سبق ذكره ، یوجد مكتب المعلومات 

، ھناك فروع اخرى للمكتب )Lisboa Askme(السیاحي الرئیسي 
 .السیاحي مصغرة ، في ارجاء المدینة وكذلك في المطار ومحطة القطار 

 
 
 

شرائھا من االفكار الصائبة ، ویمكنك   Lisboa Cardان بطاقة 
شرائھا من مكتب المعلومات السیاحیة ، واسعارھا كتالي مع اختالف 

 .المدة   
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 المتحف الوطني للفنون القدیمة 

  Orienteمحطة القطار 

http://www.museudearteantiga.pt/english


 
 

 -:لمزید من االطالعات 
 

 ) المملكة المغربیة ( بقي ان تعرف بان المدینة التوأم ، لمدینة لشبونھ ، ھي الرباط 
 

 www.visitlisboa.com:    مزید من المعلومات حول لشبونة 
 

 www.visitportugal.com:   مزید من المعلومات حول البرتغال 
 

 .عد نفسك لرحلة ساحرة ، لمدینة لشبونة 
 . رحلة موفقة وسھلة وممتعة 

 See Dunia - Lisbonلشبونة                                                              -شوف الدنیا  

 السعر  االمدة 

 یورو  19 ساعة  24

 یورو  32 ساعة  48

 یورو  40 ساعة  72

Lisboa Card 

http://www.visitlisboa.com/LisboaCard_UK.aspx
www.visitlisboa.com
www.visitportugal.com

