
 
 

ھناك مدن غنیة بالحمامات الحراریة العالجیة ، وتعتبر الجمھوریة التشیكیة ھي الرائدة بین تلك المدن ، واالكثر 
 شعبیة في العالم ، وذلك لوجود ینابیع المیاه المعدنیة الشافیة والموارد العالجیة الطبیعیة االخرى .

 
 

وتقدم الخدمات ذات الجودة العالیة للضیوف من سبا وغیرھا ، كما تحیط بھذه المناطق ، مناطق ریفیة في 
 منتھى الروعة والجمال .

 
وتعتبر الینابیع الحراریة التشیكیة من الینابیع القدیمة ذات التاریخ العالجي العریق ، وھي ذات خصائص عالجیة 

 داخلیة وخارجیة .
 
 

فالبعض من میاه ھذه الینابیع یمكنك تناولھ للشرب ، اما البعض فیمكنك المكوث بداخلھا لفترة محددة وھي نافعة 
وشافیة في كلتا الحالتین ، وتعتبر الینابیع الحراریة عالج مثالي  لبعض االمراض الجلدیة الشائعة ، باالضافة 

 للروماتیزم وآاللم المفاصل .
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مدن الحمامات الحراریة والمنتجعات 
 الصحیة 

 
Thermal Baths & Spa Towns 



من اكثر المدن شھرة بالحمامات الحراریة والینابیع المعدنیة العالجیة ، كما تقدم اغلب  فنادق ھذه المدن  
 الحمامات الحراریة مجانا للمقیمین بھا .

 
تختلف الخدمات التي تقدمھا المنتجعات في ھذه المدن ، فالبعض منھا خدماتھ ذات جودة عالیة والبعض متوسط 

 ، كما یتوفر في البعض منھا للصحة واالسبا خدمات رائعة جدا .
 
 

الرائع في الموضوع بانھ في بعض الحمامات الحراریة مرفقة بطبیب یشخص لك حالتك ، ویساعدك على طریقة 
 استخدام ھذه الینابیع والفترة الكافیة یومیا لحالتك .

 
 -ونبدا بالمدن المشھورة بذلك :

 
1- Karlovy Vary 
2– Mariánské Lázně 
3– Luhačovice 
4– Teplice 
5– Františkovy Lázně 
 
 
 
 
 

 -ونبدأ اوالً بمدینة كارلوفي فاري :
 
 Karlovy Varyمدینة  -1

 كارلوفي فاري 
 
 
 
 

كیلو متر  130تبعد ھذه المدینة 
من مدینة براغ وھي مدینة 

جمیلة جدا ، وتقع ھذه المدینة 
بالقرب من المانیا ، حیث یقصدھا 

العدید من االلمانیین ، وتعرف 
ھذه المدینة لدى األلمان باسم 

)، Carlsbad(كارلسباد) (
موقع ھذه المدینة في الغابات 

المعروفة ساعد كثیر في جعلھا 
 اكثر جمال واثارة .

 

 تعني مدینة سبا .  Lázněفي اللغة التشیكیة كلمة 
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من  12وتحتوي المدینة المذكورة على 
الینابیع الحراریة ، كما یعتقد ویؤمن 
الكثیرین بخواص ھذه المیاه الداخلیة 

 ( للشرب ) والخارجیة ( لالستحمام ) .
 
 

كما تقوم العدید من الفنادق والمنتجعات 
 بتوفیر االستحمام التقلیدي الحراري .

 
 
 
 

اما في حالة انك ال ترید البقاء طویال 
فیمكنك استخدام الحمامات المفتوحة 

Open Air Thermal Pool  40، السعر للساعة الواحدة CZK . 
 
 
 
 

ویمكنك الذھاب إلى ھذه المدینة من مدینة 
براغ ، بالباص او القطار اوسیارة االجرة 

، ویفضل االغلبیة استخدام الباص لھذا 
الغرض ، لما یستغرقة القطار من وقت 

 طویل للذھاب .
 
 
 
 

للذھاب باستخدام الباص من محطة 
Florenc  وافضل شركة للباص ھي ،Student Agency  ھذه الشركة رغم اسمھا اال انھا لیست للطالب) ،

 ، تتمثل حركة الباص كل ساعة للذھاب واالیاب . 160CZKفقط ، بل یمكن للجمیع استخدامھا ) ، السعر 
 
 

 -في حالة اردت الذھاب مع عائلتك ، ووددت ایجار باص خاص ، علیك بزیارة الموقع التالي :
www.czech-transport.com 
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 اذا كانت رحلتك للصحة فعلیك الحجز المسبق لھذه المنتجعات ، في إحدى المدن المذكورة آنفا .
فبعد االنتھاء من تجولك في براغ ، علیك االتجاه إلى إحدى المدن،  لتبدأ  جلسات العالج مع 

 الینابیع الحراریة . 

www.czech-transport.com


  
 
وتوجد العدید من المنتجعات  

في المدینة وعلى اطرافھا 
ومن اشھر ھذه المنتجعات 

في المدینة المذكورة ، والذي 
یعد استثنائیا ھو منتجع 
Grandhotel Pupp  ،

ویشتھر ھذا المنتجع 
بالحمامات الحراریة وھو من 

 المنتجعات القدیمة الفخمة .
 
 
 
 

 -لمزید من االطالعات عن مدینة كارلوفي فاري :
www.karlovyvary.cz 

 
 -المدینة الثانیة المشھورة بالحمامات واالسبا ھي :

 ماریانسكى الزني   -    -  Mariánské Lázněمدینة 
 

) تبعد عنھا   Karlovy Varyتشتھر ھذه المدینة باالسبا الصحي وھي بالقرب من مدینة كارلوفي فاري (
كیلومتر فقط ، اما اذا اردت الذھاب الیھا من براغ ، فیمكنك ذلك من المحطة المركزیة للقطار براغ ،  45حوالي 

 وتتمثل حركة القطار كل ساعتین للذھاب .
 
 
 
 

وتحتوي مدینة ماریانسكى 
الزني ، على العدید من 

المنتجعات والینابیع 
الحراریة المختلفة ، حیث 
یمكنك اختیار ما یناسبك 

 بكل سھولة ویسر .
 
 
 

ولمزید من االطالعات عن 
الفنادق ومدینة ماریانسكى 

 -الزني :

www.marianskelazne.cz 
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www.karlovyvary.cz
www.marianskelazne.cz


 -من المدن المشھورة بھذه الینابیع الحراریة الشافیة ھي مدینة :
 
3-Luhačovice 

 مدینة لوھاتشوفیتسا 
 

تتمیز ھذه المدینة بالطابع  الھادي جدا ،  وھي تحتوي على العدید من ینابیع المیاه المعدنیة للشرب ، كما تتمیز 
 180بالفن المعماري الحدیث ، وتقع ھذه المدینة بالقرب من مدینة فیینا (النمسا ) وھي تبعد عنھا حوالي 

 كیلومتر .
 

 
 

اذا اردت الذھاب للمدینة المذكورة آنفا من براغ ، فیمكنك 
ذلك باستخدام القطار حیث یستغرق القطار من براغ إلى 

ساعات ونصف ، ویعتبر  5مدینة لوھاتشوفیتسا ، حوالي 
 ، ھذا المنتجع القدیم واحد   Spa Luhacoviceمنتجع 

 
 
من اشھر المنتجعات في ھذه المدینة  بالحمامات  

 الحراریة والینابیع الشافیة والتي تعالج االمراض التالیة : 
 

الجھاز الحركي وامراض الجھاز التنفسي وكذلك امراض 
 السكري وامراض الجھاز الھضمي . 

 
 

اذا اردت الذھاب إلى ھذه المدینة ، والعثور على 
المنتجعات التي تحتوي على الحمامات الحراریة ، فعلیك 
زیارة الموقع التالي ، حیث تم ذكر اغلب المنتجعات ذات 

 -الحمامات الحراریة والینابیع الشافیة :
 

www.luhacovice.cz 
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www.luhacovice.cz


 4- Teplice 
 

لمزید من االطالعات عن المدینة 
 -المذكورة :

www.lazneteplice.cz 
 

 -كذلك :
5- Františkovy Lázně 
 

لمزید من االطالعات عن المدینة 
 -المذكورة :

www.frantiskovy-lazne.cz 
 
 

اغلب المنتجعات لدیھا خدمة مطار 
باالضافة الستقبال المنتجع لك عند 

محطة القطار ، بالطبع الخدمات مرتفعة 
 االسعار قلیال ولكنھا جیدة .

 
 نتمنى للجمیع الشفاء العاجل ، واقامة ممتعة في إحدى المنتجعات العالجیة الخاصة بذلك . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تشتھر الجمھوریة التشیكیة بالكثیر من 
االطباء االكفاء ، فان اردت معرفة المزید عن 

 -ھذا الموضوع علیك بزیارة :
 

www.medicaltourism.cz 
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ایام على  7اغلب الفنادق الصحیة اذا كانت اقامتك 
 االقل ، یقدم لك الفندق خصم على اقامتك بھ .

وتتمیز ھذه المنتجعات بتوفیر طبیب لتشخیص 
الحاالت المرضیة للمقیمین بھ ، وارشادھم إلى  

كیفیة  استخدام ھذه الینابیع ، وكم ساعة تلزم لكل 
 حالة ، باالضافة لالسبا المناسبة .

 
اذا كانت رحلتك للصحة فعلیك الحجز المسبق لھذه 

 المنتجعات ، في إحدى المدن المذكورة آنفا .
فبعد االنتھاء من تجولك في براغ ، علیك االتجاه 

إلى إحدى المدن،  لتبدأ  جلسات العالج مع الینابیع 
 الحراریة . 

 

 

www.lazneteplice.cz
www.frantiskovy-lazne.cz
www.medicaltourism.cz

