
 
 

تعتبر ریو ثاني اكبر مدینة في البرازیل ، وتمتاز  بموقعة استراتیجي ، ففي كل عام یتزاحم علیھا 
 ملیون سائح .  5حوالي 

 
 تسمیة بھذا االسم 

 
في شھر ینایر ، اعتقد من شدة  1502من البرتغال وذلك في عام   Gaspar de Lemosعندما جاء 

 تمیز ھذه المدینة بان البحر نھرا  فوضع ھذا االسم  ریو دي جانیرو والذي یعني نھر ینایر .
 

 

 

 ریو دي جانیرو
 

RIO DE JANEIRO 
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الكثیر من السیاح الذي یزورون ریو یتمنو زیارتھا 
مرة أخرى او یعاودون زیارتھا بالفعل وذلك لوجود 

الشواطئ الخالبة التي تمیزھا  وتجعلھا في ایطار 
 ومنظور رائع ومثیر . 

 
لیست ھذا كل شيء لھذه المدینة الماسیة فقد ادرجت 

إلى منظمة الیونسكو  2012في شھر یولیو من عام 
 حیث وضعت في فئة المناظر الطبیعیة الثقافیة . 

 
 

ریو دي جانیرو تنتظر حدث ریاضي عالمي اخر 
 2016فھي مدینة المفاجات ، وھو االلمبیاد في عام 

 وكذلك نھائیات كاس العالم . 
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لقد كانت معركة نابلیون مع ملك 
البرتغال حدث جرى خلفة احداث 

جلیلة على مدینة ریو دي 
ھاجم  1807جانیرو ، ففي عام 

نابلیون على البرتغال لیھاجر 
ملك البرتغال فرارا إلى ریو دي 
جانیرو حیث اصبحت عاصمة 

البرتغال ، ومن ذلك الوقت 
والعدید من المباني االستثنائیة 

الرائعة ذات الطابع االثري 
 والتاریخي باقیة .

 
 
 

اتخذت البرازیل عاصمة جدیدة لھا وھي  1960لقد كانت ریو دي جانیرو عاصمة للبرازیل ، ففي عام 
 ساو باولو وھي من المدن المعاصرة الحدیثة .
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ریو  دي جانیرو تعد ھي اول مدینة 

في جنوب قارة امریكا في جذب 
 السیاح . 

 
عند التطرق للحدیث عن ھذا المدینة 

الماسیة ال یغیب عن احد الكرنفال 
في ریو دي جانیرو  فھو  مشھور 

 سنویا في شھر فبرایر .
 

اقسام  3تنقسم ریو  دي جانیرو إلى 
 وھي :
 جنوب 
 شمال 
 مركز 

  اكثر الفنادق ومركز التسوق والمطاعم وغیر ذلك تتركز على امتداد شاطئيء 
Ipanema-Copacabana 
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بما ان الرحلة إلى البرازیل 
لیست قصیرة بل لساعات طویلة 

فیجب علیك االنتباه لذلك 
ومشاھدة المزید من المناطق في 
رحلتك فال تعلم ربما لن یحالفك 

الحظ مجدد لترى ھذا العالم 
 الماسي . 

 
 
 
 

 اذا نویت الذھاب إلى البرازیل فاننا نصحك بالجوالت السیاحیة الحرة فذلك افضل لك . 
نوصیكم عند الوصول إلى البرازیل بالجوالت السیاحیة الداخلیة توفیر للمادة وتوفیر للوقت ولمشاھدة 

 المزید من المعالم السیاحیة الخاصة بالبلد المذكور . 
 في جمیع الفنادق یمكنك العثور على كتیبات لجوالت سیاحیة داخلیة مختلفة . 

 
      www.rioguiaoficial.com.br          www.ipanema.com-لمزید من االطالعات :

  

 


