
 
 

للقالع حدیث ذو كبریاء وشموخ ، خاصة عندما تكون 
ھذه القلعة في مدینة مذھلة تعج بالتاریخ مثل تشیك ، 

قلعة براغ التي نتناولھا الیوم ھي تعتبر من اكبر واقدم 
، وتم تجدیدھا   9القالع في العالم وقد بنیت في القرن 

، فھي تشمل مجمع الكنائس والحدائق  13في القرن 
باالضافة لالزقة واالبراج الدفاعیة ، وكذلك كاتدرائیة 

ودیر والعدید من     )St.Vitusالقدیس فیتوس (
 القصور ومعظم مناطق القلعة مفتوحة للسیاح .

 
 
 

 وترجع مباني القلعة إلى النمط المعماري لاللفیة الماضیة .
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 Prague Castleقلعة براغ              



  
وقلعة براغ ھي المقر الرسمي ومكتب 

رئیس الجمھوریة التشیكیة ، ومن 
االشیاء المذھلة ھو عند دخولك 

لكاتدرائیة القدیس فیتوس ، یشعرك 
ھذا المكان بان التاریخ أبى  الحراك 

والتزم السكون ، اال من مناظرھا 
 الرائعة التي تحتضنھا ھذه الكنیسة .

 
 
 

یتوجب علیك عند زیارتك لقلعة براغ 
زیارة كنیسة القدیس فیتوس ومشاھدة 

 االبداع الذي احتضنتھ ھذه الكنیسة . 
 
 
 

تحتوي ھذه القلعة على العدید من الغرف ، ولكن من اكثر الغرف حراسة ھي تلك التي تحتوي على التاج 
 التاریخي باالضافة للمجوھرات االخرى .
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من الطریف جدا عند ذكر ھذه الغرفة 
، ھو االشارة بان ھذه الغرفة تحتوي 

ابواب متداخلة خلف بعضھا  7على 
البعض ، ومفاتیح ھذه االبواب لدي 

اشخاص وھم من المقامات العلیا   7
 في الجمھوریة التشیكیة .

 
 

فال یستطیع احد ھؤالء االشخاص 
فتح الباب والدخول إلى المجوھرات 
اال في حالة اجتمع  السبعة اشخاص 

 معا .
 
 

ولكن یمكنك مشاھدة التاج 
والمجوھرات في القصر القدیم ، 

 وھي مجرد مجوھرات تقلیدیة تم نسخھا مطابقة للمجوھرات الحقیقیة .
 

 ال تكن زیارتك كاملة دون المرور على الشارع الذھبي والممرات الصغیرة المجاورة واالسوار المدھشة .
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ھو منزل غیر عادي لعشاق  22رقم المنزل 

المطالعة والقراءة ، فھو منزل الكاتب براغ  
 العالمي فرانزكافكا .

 
اما ان كنت من عشاق مشاھدة تغییر الحرس 

فیمكنك ذلك ، ھذه المراسم تحدث في القلعة كل 
. 11صباحاً حتى  5یوم من  ً   مساء

 
لمشاھدة ھذه القلعة فقط یلزمك نصف یوم ، 

 ویمكنك الذھاب الیھا من المدینة القدیمة .
 

 تفتح یومیاً 
 ( شاملة االقسام الرئیسیة فقط )  350CZKقیمة التذكرة 

 .  50CZKفي حالة اردت استخدام الكامیرا  في الداخل علیك بدفع 
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