
 
 
 
 
 
 

اعلنت منظمة الیونسكو للتراث العالمي 1984وفي عام  1914وعام  1900تم بناء ھذه الحدیقة ما بین عامي 
 ضم ھذه الحدیقة .

 
 ملیون زائر سنویا .  4حدیقة جویل ذات شعبیة طاغیة فھي تستقبل كل عام ما یناھز 
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دخول الحدیقة مجاني ، ولكن ھناك اقسام خاصة بالمعماري المبدع غاودي ھذه االقسام تحتاج منك شراء تذكرة 

اذا كنت من عشاق مشاھدة االبداع المعماري ، ویتم دخول عدد معین كل نصف ساعة لمشاھدة ھذا االبداع 
 ،لیستمتع الجمیع بمشاھدتھ ، لذلك من االفكار الصائبة شراء تذكرة الدخول لھذا القسم في الحدیقة عبر االنترنت .

 
 

لقد تاثر المعماري الفرید غاودي باالشكال واستخدمھا في تصمیمة المعماري ، فتحتوي الحدیقة في تصمیمھا 
على الھیاكل الحجریة المذھلة ، اما نافورة التنین التي توجد في مدخل الحدیقة والتي تعد من االبداعات والروائع 

 للمعماري غاودي وھي رمز فرید متنوع في عملھ .
 
 
 

اما في الجزء االعلى من الحدیقة وھي منطقة المدرجات ، فیمكنك مشاھدة مدینة برشلونة ومنظر لإلطاللھ 
لحدیقة جویل من اروع ما یكون ، ھنا سوف تشاھد مقاعد الفسیفساء قرمدیة المالونة بالوان متعددة نابضة 

 بالحیاة من البالط ، انھا تحبس االنفاس من شدة الروعة واالبداع الذي یتخللھا .
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سنة من  20ومن ضمن االقسام التي تحتویھا الحدیقة منزل المبدع المعماري غاودي الذي عاش بھ في اخر  
حیاتھ ، وقد تم تحویل ھذا المنزل إلى متحف ، حیث یحتوي على االثاث وھومثیر لالھتمام .(ویحتاج ھذا المتحف 

 لتذكرة دخول ) وھو یستحق ذلك فالمبدع غاودي یستحق ان یشاھد لھ كل ذرة من ابداعاتھ .
 

 ان من افضل الطرق للذھاب إلى حدیقة جویل ھو عن طریق الحافالت السیاحیة برشلونة .
 

حیث ینقلك ویتوقف امام الحدیقة  24اما في حالة اردت الذھاب الیھا بنفسك فیمكنك استخدام الباص رقم 
 المذكورة .

 بالنسبة لالشخاص الذین یفضلون استخدام المترو ، وھو بھ القلیل من الصعوب حیث یتوقف المترو عند 
 ،  ومن المحطة یمكنك السیر على االقدام إلى الحدیقة المذكورة . Lessepsمحطة : 

 تحتوي الحدیقة على مطعم ومحل للھدایا التذكاریة .
 

نذكرك مرة اخرى بان دخول الحدیقة مجاني ، ولكن ھناك اقسام البد من شراء تذكرة خاصة بھا في حالة وددت 
 مشاھدتھا .

ً .  9صباحاً إلى الساعة 8 یفتح من الساعة   مساء
 اسعار التذاكر لالقسام المتوجب علیك شراء تذكرة خاصة بھا .

 سنوات مجاني . 7یورو                   اقل من  5.50یورو            لالطفال :    : 8سعر التذكرة للبالغین 
 www.parkguell.cat    -لمزید من االطالعات :
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