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القھوة الحلم الذي یاسر الكثیر ، اغلب الناس یفضلون بدا یومھم بفنجان من القھوة وعلى رائحتھا 

المثیرة یستغرق الكثیرون في استرخاء 
وانتعش ، ھذه القھوة العادیة فماذا اذا 

 كانت ھذه القھوة برازیلیة ؟؟؟؟
 
 

ال احد یستطیع االجابة لكنھ حتما سوف 
تحبس انفاسك من السعادة خاصة وان 

 كنت  عاشقا قدیما لھذا السحر العجیب . 
 

دعك من الخیال انت االن في بلد القھوة 
وھي اول الدول المصدرة للقھوة في 

العالم ، ھذه المرة ال داعي لتشغل بالك 
ھل اجد مقھى ومتى سوف اجده وكم 
من الوقت سوف یستغرق بي إلى ان 

 اعثر علیھ ؟؟
 

اینما اتجھت سوف تشاھد مقھى 

   
 المقاھي

 
Cafes 

 

  



 
اینما اتجھت سوف تشاھد مقھى 

،والمفاجاة السارة لك بان الكثیر من 
المطاعم بعد انتھائك من اي  وجبة تقدم 
لك فنجان قھوة مجاني فماذا بعد االحالم 

 اصبحت تتحقق سریعا .
 

وجود الكثیر من المقاھي  المنتشرة 
یزید من فرصتك في اختیار المكان 

المناسب للجلوس فیھ بقناعة ورضا تام 
وتنغمس في ارتشاف قھوتك حتى 

 النھایة .
 
 

مع كل ھذه المفاجات ال تنسى 
ان تشتري انواع مختلفة من 

القھوة كھدایا لمن تحب فالكل 
ینتظر قھوتة ، فانت في 

 البرازیل فانتباه لذلك .
 
 
 

اكثر المقاھي  تقدم الحلویات 
والكیك وكذلك االیس كریم 

وبعض الخفائف التي یسھل 
 تناولھا .

 
 
 
 

ھناك مقھى استثنائي 
نوصي بھ فھو االفضل 

على االطالق فبدایتھ 
لیست بالتاریخ الذي 

ینسى فقد اتم قرن كامل 
، ھذا مقھى غیر عادي 

 تماما .
  -وھو:

Confeitaria 
Colombo 
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یحتوي ھذا المقھى على فرعین احدھما في المركز االصلي اما 
% حیث یقع عند 100االخر فھو یقع على موقع استراتیجي 

نھایة شاطئ كوباكبانا وبدایة شاطئ ایبانیما في نقطة التقاء 
 ممیزة جدا .

 
 

یقدم وجبات الغداء وكذلك 
االفطار نظیف جدا ، باالضافة 
إلى الحلویات ، اما دیكوراتھ 

 فھي ممیزة ورائعة جدا .
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوف الدنیا القائد السیاحي یوصیكم بھذا المقھى  .

  

Confeitaria Colombo 
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Confeitaria Colombo 
 مقھى

Ipanema  شاطئ 

Copacabana   شاطئ 

 

Carioca  محطة المترو 

Confeitaria Colombo 
 مقھي

Rua Goncalves Dias  
 شارع
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Cafeina 
 

یعتبر من افضل المقاھي  ، كما یوجد لھ عدة 
 فروع في ریو دي جانیرو .

 
 جرب الجدید من القھوة فھذا مذھل . 

 

 

 

Cafeina  مقھى 

 شارع التسوق
Rua de Visc de Piraja 

Ipanema  شاطئ 

Rua Farme de Amoedo  شارع 

Rua Contante Ramos, 44 
Copacabana 

Copacabana    فرع في 


