
 
تتراقص جماال باثواب مزركشة ، تجعل 

الناظرین الیھا یعیدون النظر اكثر من مرة ، تلك 
ھي برشلونة أسرت االلباب ، ذات الطبیعة 

 الخالبة ، والتي ترقد بین احضانھا اھم واروع المعالم السیاحیة في العالم .
 

 ھي سبحة من اللؤلؤ نظمت مع بعضھا البعض لتعطي مدینة من اروع ما یكون .
 

ال تجعل ذھنك عند ذكر مدینة رائعة مثل برشلونة ، ینصب فقط لفریق كرة القدم الشھیر ، فمدینة برشلونة عالم 
 من االبداع الحضاري ، تجذب الجمیع الیھا لجمالھا الخالب .
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 برشلونة 

 
Barcelona 

 



 ھي رائعة وجمیلة كرقص الفالمنكو التي تحتضنھا ، ففي كل خطوة تزداد جماال وبھاء .  
 وال یمكننا تجاھل ایقونة المعمار التي جعلت من برشلونة یشار الیھا بالبنان (المعماري غاودي ).

 
برشلونة ھي عاصمة  كاتالونیا واكبر مدنھا  ،  وھي ثاني اكبر مدن   اسبانیا ویبلغ عدد سكانھا اكثر من ملیون 

 ونصف .
 

حصلت برشلونة على دورة االلعاب االولمبیة التي جذبت الیھا العدید من السیاح واعطت برشلونة  1992في عام 
 صیغة المدینة الجدیدة من كثرة السیاح والمقبلین على زیارتھا .

 
الس رامبالس    ھي المركز االساسي ، ویرتكز  حول المدینة القدیمة شارع  Barri Goticوتعد المدینة القدیمة 

 والشواطئ الرائعة ذات الجمال االخاذ .
 

وتعتبر المدینة القدیمة ھي تاریخ برشلونة العریق ، وھي تتمثل في الشوارع الضیقة وقد بنیت اغلبھا في القرن 
، وھو یعبر عن منطقة برشلونة العصریة والحدیثة ، حیث  L’Eixampleاما في الجانب االخر فیقع شارع  15

 یحتوي على محالت للتسوق ذات الجودة العالیة .
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یعتبر اسم المعمارى المبدع والفرید غاودي ، 

اسم رائد ومرتبط ارتباط وثیق مع مدینة 
 برشلونة .

 
في الجانب االخر من اماكن السیاحیة والجذب 

السیاحي لمدینة برشلونة مونتوجیك وھي 
تحتوي على العدید من اماكن التسلیة 

 والسیاحة .
 

اذا كانت رحلتك إلى برشلونة في فصل 
الصیف ، فان ھذا الفصل یترتب علیھ ازدحام 

شدید على شواطئ برشلونة ، خاصة في 
 اجازة نھایة االسبوع .

 
 ننصحك  لمشاھدة المعالم السیاحیة في برشلونة باستخدام الحافالت السیاحیة برشلونة .

 
 -من المعالم التي البد من تسلیط الضوء علیھا عند ذكر برشلونة ، التي تستحق الزیارة :

 
1– Casa Mila (La Pedrera) 
 

اذا اردت المزید من 
االبداعات للمعماري الفرید 

غاودي ، فان ھذا العمل 
یعتبر ھو اخر عمل قام 

بتصمیمة غاودي وھو ما 
 1910 –1906بین عامي 

وقد ضم ضمن منظمة 
 التراث العالمي الیونسكو .

 
 
 

 10صباحاً إلى  9یفتح 
 ً  مساء

قیمة تذكرة الدخول 
 یورو  20.50

 
 
 
 
 

 www.lapedrera.com -لمزید من االطالعات :
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www.lapedrera.com


 -كذلك من االماكن المثیرة لالھتمام لزیارتھا :  
 
2– Museu d’Historia de Barcelona 

 متحف تاریخ برشلونة 
 

یمكنك من خالل ھذا المتحف مشاھدة المزید عن 
 تاریخ برشلونة .

 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.museuhistoria.bcn.cat 

 
 

 كذلك متحف الموسیقى 
3– Museu de la Musica 
 

لعشاق الموسیقى ھذا ھو مكانك المفضل ، حیث 
نوع من االالت   500یحتوي ھذا المكان على 

الموسیقیة القدیمة ، ویمكنك مشاھدتھا من خالل ھذا 
 المتحف .

 
ً یقدم استعراض  3:30في تمام الساعة  مساء

 موسیقى بھذه اآلالت القدیمة 
 

-لمزید من االطالعات :
www.museumusica.bcn.es 

 
 یوم االثنین مغلق .

 
 
 
 

ویوجد في برشلونة العدید من الحدائق والمباني 
والكنائس باالضافة للمتاحف ، فان اردت مشاھدة 

 المزید من المعالم یمكنك زیارة الموقع التالي ،
 
 
 
 
 

         www.barcelonaturisme.comھیئة  السیاحیة في  برشلونة     :
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