
  
للجمال حدیث ال ینضب ، ھذا الحدیث غالبا ما 

یوصلنا إلى المدینة الذھبیة (براغ ) ، ان مدینة 
براغ ھي واحدة من المدن القدیمة في اوروبا وھي 

مثیرة لالھتمام ، بمبانیھ االثریة التاریخیة ، 
وتحتفظ بعض المدن في براغ بالمباني التاریخیة 

 القدیمة والتي یعود تاریخھا للقرون الوسطى .
 

، ویرجع ذلك لكثرة  وتعرف بالمدینة ذات المئة برج
االبراج الموجودة فوق كنائسھا ، ان براغ الجمیلة 
ووحي الجمال تحتوي على العدید من االماكن التي 

 تلھمك لزیارتھا ومشاھدتھا .
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القسم التاریخي السیاحي الذي تحتویھ ھذه المدینة مليء بالمباني التاریخیة الملونة ، التي جعلت من المكان 
اسطورة اخرى للجمال التاریخي القدیم ، ویسھل علیك السیر على االقدام لمشاھدة ھذا االبداع التاریخي في 

 المدینة الذھبیة .
 

 تقع جمیع االقسام التاریخیة تقریبا في منطقتین : 
 
   )Stare Mestoمنطقة المدینة القدیمة (-1
 
 قلعة براغ  -2

 ویمكنك االنتقال من المنطقة االولى إلى االخرى وبالعكس ، عن طریق جسر تشارلز .
 

اغلب المقاھي والمطاعم والفنادق باالضافة لمراكز التسوق تقع في المدینة القدیمة ، ویقع بالقرب من المدینة 
وھو میدان قدیم ، ویحتوي على العدید من مراكز التسوق باالضافة للمقاھي   Wenceslasالقدیمة میدان 

 والمطاعم ، فھو میدان نابض بالحیاة .
 

ان افضل االماكن لبدء جولتك في براغ من ساحة المدینة القدیمة ، حیث یمكنك مشاھدة العدید من المباني 
 التاریخیة باالضافة للمتاحف المختلفة .
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 Wenceslas میدان       



تحتوي المدینة القدیمة على اثنین او ثالثة من  
المباني التاریخیة االثریة والثریة ، من بینھا 

الساعة الفلكیة وكنیسة الیھود المعروفة وھي 
 من اآلثار القدیمة جدا .

 
قبل الشروع في الحدیث عن المتاحف الرائعة 

التي تحتضنھا براغ ، علینا بتسلیط الضوء  على 
، واحد من اروع االماكن التي یمكنك زیارتھا 

 كسائح في براغ الجمیلة والمدینة الذھبیة ، وھي 
 

        Petřín    تبرین 
 

في مركز مدینة براغ یوجد تل تبرین ، والواقع 
متر ، وھو مغطى بالحدائق ویعرف ھذا التل كبرج للتلفزیون والذي ھو  130في وسط مدینة براغ ، على ارتفاع 

نموذج مصغر لبرج ایفل في باریس ، ویمكنك الصعود إلى أعلى البرج لالستمتاع بمشاھدة المدینة الذھبیة من 
 األعلى .

 كما یمكنك تسلق ھذا التل بالحبال ، ان كان یروق لك التسلق .
تحتوي المدینة الذھبیة على العدید من المتاحف الرائعة والغالیرى ، فان كان اھتمامك بالفن او التاریخ فان براغ 

 مدینة ھذا وذاك ، ونشیر الھم المتاحف لعشاق ثقافات الشعوب . 
 
1–               National Museum المتحف الوطني براغ 
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 المتحف الوطني براغ 

 

Petřín 



یحتوي ھذا المتحف على فروع مختلفة ، اما الفرع الرئیسى فھو مبنى رائع جدا وھو یقع في میدان 
Wenceslas . 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.nm.cz 
 من المتاحف الممیزة جدا كذلك .

 -متحف التاریخ الثقافي والفكرى والعلمي للجمھوریة التشیكیة : -2
 .  2018وھو مغلق اآلن للتعدیالت وسوف یعاد افتتاحھ في عام 

 
3– Museum Of Decorative Arts 

 متحف الفنون الزخرفیة 
 

اذا كنت مما یھتم بالفنون واالبداعات 
المنزلیة ، فیمكنك زیارة ھذا المتحف ، 
والذي یحتوي على العدید من ابداعات 

السیرامیك والزجاج باالضافة للمجوھرات 
 وغیرھا من االبداعات الفنیة .

 
 CZK 120قیمة تذكرة الدخول : 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.upm.cz 
 
 
4– National Gallery 

 المتحف الوطني للفن 
 
 

اذا كنت من عشاق الفن الحدیث فان ھذا 
المكان ھو مقصدك دون شك ، وھذا 

المتحف تدیره اكبر مجموعة من االعمال 
 الفنیة في جمھوریة التشیكیة ، وتضم 

 
مجموعة من المعارض في مبنى واحد ، 

ویتم العرض في العدید من الھیاكل 
 التاریخیة في براغ .

 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.ngprague.cz/en 
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 حدیقة الحیوان  -5 
 

توجد حدیقة حیوانات قدیمة یعود تاریخھا 
نوع من  700، وتحتوي على  1931لعام 

 الحیوانات .
 

في حالة اردت الذھاب إلى ھذه الحدیقة 
یمكنك الذھاب الیھا بالسفینة ، ویستغرق 

 دقیقة . 75من الوقت للذھاب حوالى 
 -قیمة التذكرة : 

 CZK 200للبالغین : 
 CZK 150لالطفال : 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.zoopraha.cz 
 
 

من السھل العثور على المطاعم النباتیة والبحریة 
في براغ ، باالضافة للمطاعم التركیة التي تحتوي 

على الطعام الحالل والكباب التركي اللذیذ ،  
ویمكنك العثور علیھا في المدینة القدیمة وكذلك 

 القسم الحدیث من براغ . 
 

عند ذكر براغ البد من تسلیط الضوء على كارت 
 -براغ :

 
كارت براغ راجع إلى ھیئة السیاحة في براغ ، فان 

اردت الذھاب إلى العدید من المتاحف ، فان شراء ھذا 
 الكارت من االفكار الصائبة دون شك .

 
 -لمزید من االطالعات :

www.praguecard.com 
 
 

 -الموقع الرسمي للجمھوریة التشیكیة :
www.czechtourism.com 

 
 

 -الموقع الرسمي لمدینة براغ :
www.prague.eu 

 
 رحلة موفقة للمدینة الذھبیة . 
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 القیمة  المدة 

 یورو  46 یومین 

 یورو  56 ثالثة ایام 

 

 

www.zoopraha.cz
www.praguecard.com
www.czechtourism.com
www.prague.eu

