
 
تعد سنترا ھي الوجھة  المثالیة للعطالت  ، على 
مدى ستة قرون لملوك البرتغال ، وھي تبعد عن 

 .كم  28مدینة لشبونة بحوالي 
 
 
 

تضم المدینة المذكورة العدید من القصور التاریخیة 
والمعالم االثریة ، باالضافة للحدائق ، والقالع التي 

تعود لحكومة االعراب  ، وتصنف على انھا من 
 .المواقع التراث العالمي للیونسكو 

 
 
 

انھا من المناطق الشعبیة جدا لدى السیاح ، 
 .ویمكنك زیارتھا بسھولة اثناء اقامتك في لشبونة 
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 Sintraسنترا                                                   

 



 
اماكن الجذب السیاحي في مدینة سنترا ،  

 -:مختلفة ومتعددة ، نذكر اھمھا 
 
1– Palácio da Pena 

 قصر بینا 
 
 

ھو عبارة عن مبنى امتزج بھ اسالیب مختلفة 
من الطرز المعماري ، فھو طرح ابداعي مثیر 
لالھتمام ، واالكثر اثارة في ھذا المعمار ، ھي 

تعود ( تلك الجدران مع االقواس المغاربیة 
حیث اضفت مناظر رائعة ) للعمارة المغربیة 

على ھذا المبنى ، لقد تم بناؤه في منتصف 
، وھو القصر الصیفي للعائلة  9القرن 

 .الملكیة 
 

 .یفتح یومیاً 
ً  8صباحاً ، إلى الساعة  9:30من الساعة   .مساء

 .یورو   14: قیمة التذكرة 
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2– Palácio Nacional de Sintra 
 القصر الوطني 

 
ھو القصر السابق لمدینة سنترا ، ویعود  للفترة االسالمیة ، وبعد استعادتھ اصبح مقر صیفي للعائلة الملكیة 

 .البرتغالیة 
 

 .ان من الروائع التي یضمھا ھذا القصر ، ھو غرفة البجعة ، فقد غطي السقف  البجع ذات االطواق الذھبیة 
 

 .كما توجد بعض الغرف وصالة واسعة ، وارضیة من الفسیفساء االسالمي 
 

 .تقریبا  16الزال القصر على حالة تقریبا ، منذ القرن 
 

 .من الروائع التي تستحق المشاھدة ، فال تبخل على نفسك بذلك ، ان كانت رحلتك القادمة للشبونة 
 

 .یفتح یومیاً 
ً  7صباحاً ، إلى الساعة  9:30من الساعة   .مساء

 .یورو   10: قیمة التذكرة 
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3– Castelo dos Mouros 
 القلعة المغاربي  

 
للفن المعماري المغربي جمال اخر ، فھو راقي وذو فخامة 
عالیة ، ویعبر عن ذوق راقي ورفیع ، نسلط الضوء على 

ھذه القلعة ، المكان راقي واثري للجذب السیاحي في مدینة 
 .سنترا 

 
، من قبل المسلمین  10لقد بنیت ھذه القلعة في القرن 

 .للدفاع عن المدینة 
 

خالل ھذه القرون خضعت  للعدید  من التغیرات ، ولم یقلل 
 .ھذا التغیر من جمالھا وروعتھا في شئ 

یوجد كذلك بداخل القلعة متحف صغیر ، وتحتوي ھذه 
 .المدینة الصغیرة على حدائق ایضا 

 
 .كون على موعد مع القلعة المغاربي عند زیارتك سنترا  

 
 یفتح یومیاً 
ً  8صباحاً ، إلى الساعة  9:30من الساعة   .مساء

 .یورو   8: قیمة التذكرة 
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  - Queluzكویلوز  



ھذه ھي المعالم االھم في سنترا ، باالضافة إلى ھذا فھي تحتوي على العدید من المتاحف المثیرة لالھتمام ، 
 .والحدائق الراقیة ، كل ھذه المعالم ترقد بین احضان ھذه المدینة الصغیرة 

 
 
 

 -:یمكنك الذھاب الیھ 
 

من   Rossioھناك قطار من محطة ٌ
مركز مدینة لشبونة ، وتتمثل حركتھ 

دقیقة ، ویستغرق من الوقت  30كل 
 .دقیقة   45
 
 

 .یورو   4.50للذھاب واالیاب ، بسعر 
 
 

 ) لیوم واحد ( كما ان ھناك العدید من الجوالت من لشبونة ، إلى مدینة سنترا 
  

 www.Parquesdesintra.pt/en -:لمزید من االطالعات 
 

 ) المملكة المغربیة ( اصیلة  -الجدیدة  -:ان المدن الشقیقة لمدینة سنترا ، ھي 
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