
 
مدینة براغ مدینة غیر عادیة بكل االبعاد التاریخیة ، 

فھي مدینة تجمع بین سطورھا التاریخ وآھاتھ 
الخالدة التي خلدت تاریخا اثریا وثریا في المدینة 

 المذكورة .
 

وعند ذكرھا البد من تسلیط الضوء على ساحة المدینة القدیمة وتقع ھذه الساحة في قلب مدینة براغ القدیمة ، 
لیس ھناك دون شك  بانك ان لم تزر ساحة المدینة القدیمة في براغ عند زیارتك لھذه المدینة ، فال تعد نفسك قد 

 زرت المدینة الذھبیة براغ .
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 ساحة المدینة القدیمة 

 
Old Town Square 

 



وتعد ساحة المدینة القدیمة في براغ من  
اكبر الساحات في اوروبا ، ویرجع تاریخ 

وكانت ساحة  10ھذه الساحة إلى القرن 
براغ ھي السوق الرئیسي في المدینة 

 .  20حتى بدایة القرن 
 
 

تضم ھذه الساحة مجموعة ثریة من 
المباني التاریخیة الرائعة ذات االلوان 

المختلفة ، كما تضم قصر كنیسكي 
Kinsky Palace) باالضافة للكنائس (

التاریخیة والمطاعم والمقاھي وصاالت 
 العروض والمتاجر ومحالت الھدایا .

 
 

ان ما یمیز ھذه الساحة باالضافة لكونھا اكبر ساحة في اوروبا ، ھو وجود االبداع الخرافي للساعة الفلكیة والتي 
تعد من المعالم الجاذبة للسیاح وذلك لندرتھا والنھا الزالت تعمل إلى ھذا الوقت ، ھي من االشیاء االستثنائیة 

 التي تستحق الزیارة فعال ، فالصمود في وجھ التاریخ من الحاالت النادرة جدا .
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 قصر كنیسكي  

 



وتحتوي ساحة المدینة القدیمة على  
برج ، ھذا البرج یجعل المشاھد 

والسائح یقضي اوقات بانورامیة ، 
وذلك في مشاھدة االبداع االمتناھي من 
أعلى البرج ھناك ( راجع قاعة المدینة 

 القدیمة ).
 

من المباني االستثنائیة كذلك كاتدرائیة 
) ، ویرجع تاریخ  ( Tynمریم العذراء 

ھذه الكاتدرائیة إلى القرون الوسطى 
وتتمیز بروعة البناء المعماري 
 80الخرافي وتوجد مستدقة  بطول 

 متر .
 الدخول مجاني .

 
 

، وھو یحتوي   ) (Kinsky Palaceاذا كنت من عشاق الفن فیمكنك زیارة غالیري الوطنى في قصر كنیسكي 
 على مجموعة فنیة عالمیة من اشھرھا للفنون المصریة والیونانیة وكذلك الصین والیابان .

 .  150CZKقیمة التذكرة لدخول غالیري الوطني 
 

كما یمكنك استخدام العربة ذات الخیول ، والتي تنقلك من ساحة البلدة القدیمة ، للتنتھي بك بعد الجولة إلى نفس 
 المكان ، العربة الواحدة الربعة اشخاص .

 دقیقة . 20مده الجولة حوالي 
 

 800CZKقیمة الجولة من 
 . 1000 إلى 

 
وكذلك تضم الساحة مكتب 

للمعلومات السیاحیة ، اذا اردت 
الذھاب إلى جسر البارود من 

ساحة المدینة القدیمة فعلیك ، 
  Celetnaالسیر على شارع 

 لتصل لجسر البارود .
 
 

اما اذا اردت الذھاب من ساحة 
المدینة القدیمة إلى جسر تشارلز 

، فعلیك السیر على شارع 
Kaprova   لتصل لجسر

 تشارلز . 
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 كاتدرائیة مریم العذراء 

   Celetna    شارع  


