
 
بالمادي مایوركا ھي عاصمة جزر البلیار 

Baleares   وھي اكبر مدنھا ،. 
 
 
 

وتقع في جزیرة مایوركا ، یبلغ عدد سكانھا حوالي 
 .الف نسمة  420

 
 

وتقع جزیرة البلیار على البحر االبیض المتوسط ، 
 .مع اربع جزر كبیرة، وبعض الجزر الصغیرة 

 
 
 

جزیرة مایوركا الجمیلة واالكثر شعبیة ، وتشتھر 
 .بشواطئھا الذھبیة 

 See Dunia - Mallorcaمایوركا                                                           -شوف الدنیا  

 
 Palma de Mallorcaبالمادي مایوركا                                



 
لقد كانت المدینة تحت سیطرة المسلمین ، 

، وكانت  1229 ~ 902وذلك من عام 
وبقي عدد ) میورقة ( حینذاك تعرف باسم 

قلیل من االثار لتلك الفترة  ، ناطقة باللسان 
 .العربي عن تلك الحقبة من الزمان 

 
 
 

اصبحت المدینة مقصدا  1950منذ عام 
للسیاح ، ومعظم السیاح الذین یزورونھا من 

 .دول اوروبا 
 
 
 

خالل شھر یولیو إلى اغسطس ، تزدحم 
الجزیرة بالسیاح ، حیث تكتظ السواحل 

 .بھم 
 
 
 

 .ویستعین اغلب السیاح ، للذھاب إلى جزیرة مایوركا بالجوالت الشاملة ، فھي مریحة واقل تكلفة 
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لدي جزیرة مایوركا العدید من 

الشواطئ ، اال ان اغلب السیاح 
یفضلون تلك السواحل ، الواقعة 

بالقرب من مدینة بالمادي 
 .مایوركا 

 
وھناك شاطئین البد من تسلیط 

 -:الضوء علیھم وھما 
 
1– Cala Mayor 
 
2-Playa de Palma 
 
 

 .ومعظم المنتجعات والفنادق ، تطل على ھذه الشواطئ  
 

 .وتقع اغلب المواقع التاریخیة في المدینة القدیمة مع الشوارع الضیقة 
 

Estació Intermodal 
 

شبكة النقل العامة تربط بین جمیع المدن والبلدات والشواطئ والمناطق السیاحیة ، والمطار والمیناء من مایوركا 
 Plaça d’Espanyaمن ھذه المحطة الحدیثة والواقعة في قلب المدینة ساحة  

. 
 .ایضا یوجد ھناك مكتب المعلومات السیاحیة 
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   Playa de Palmaشاطئ    



 -:نتحدث اآلن عن میناء مایوركا 
 

جمیع القوارب من وإلى مایوركا تتوقف في ھذا 
 .المیناء 

 
تنقلك إلى المیناء إلى مركز المدینة   1حافلة رقم 

 .، ومن ثم إلى المطار 
 

  .وھناك نوعان من شركات السفن 
 

 -:لمزید من االطالعات 
 

www.trasmediterranea.es 
 

www.balearia.com 
 
 

او  Tito’sتشتھر مایوركا بالنوادي اللیلیة الكبرى ، مثل 
Pacha   وھي نوادي لیلیة ذات تكلفة عالیة ، خاصة ،

 .للمشروبات وعلیك توخي الحذر من المخدرات 
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 Estació Intermodalمحطة  

www.trasmediterranea.es
www.balearia.com


سوف نسلط الضوء على الجوالت الحرة  
 -:كذلك 

Sightseeing Bus 
 الجوالت الحرة 

 
ھذه الجوالت بالباص السیاحي ، تعطیك 
مزید من الفرص لمشاھدة اغلب المعالم 

السیاحیة  في المدینة ، ویمكنك البدء من 
 .محطة للحافالت  16اي محطة من خالل 

 
 .یورو  19سعر الجولة للیوم الواحد ، 

 
 

 -:مزید من االطالعات 
 

Ca'n Joan De S'aigo 
 
 ماذا یعني لك االیس كریم ؟؟ 

 وماذا تعني  لك الشوكوالتة ؟؟؟
 

ھل انت عاشق لھذه االحالم اللذیذة ، اذن سوف 
 1700تسعد اوقاتك في مایوركا ،  ھناك محل منذ

، فھو یقدم االیس كریم والشوكوالتة باالضافة 
للمعجنات ، حتما سوف یسرك الخبر ، خاصة ان 

 .كانت رحلتك في الصیف 
 

یحظى  ھذا المحل بشعبیة كبیرة جداً ، من 
 .السكان المحلیین والسیاح على السواء 

 
 .استمتع بوقتك مع االیس كریم بالشوكوالتة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Sightseeing Busالجوالت الحرة              
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http://www.city-sightseeing.com/tours/spain/palma-de-mallorca.htm


 
لقد وصلنا لنھایة رحلتنا ھذه ، في جزیرة مایوركا الفاتنة ، ونتمنى 

 .ان تكون ھي وجھتك القادمة 
 
 

 .اجعل سفرك سھالً وممتعاً في مایوركا 
 
 

 -:مایوركا  -لمزید من االطالعات 
 

www.infomallorca.net 
 
 

 -:جزر البلیار  -لمزید من االطالعات 
 
 
 
 
 
 
 

نلقاك في رحلة قادمة ، في مدینة من مدن  اسبانیا 
 .الرائعة 
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 Balears tourismجزر البلیار       

http://www.illesbalears.es/ing/balearicislands/home.jsp
www.infomallorca.net

