
  
كل ما یتردد في نفسك عن الجمال تجدة في ماربیا ،فھي مدینة صغیرة تابعة لوالیھ مالقة كانت مجرد قریة 

صغیرة للصید ، وتعتبر اآلن من االماكن السیاحیة 
المفضلة  لدي االسبانیین ودول اوروبا ، خاصة 

 بالنسبة للمشاھیر واالثریاء . 
 
 

یمكنك االستمتاع بمشاھدة الیخوت الفاخرة ،  حیث 
 ترسو في میناء ماربیا  .

 
 

امتازت ماربیا قدیما بشوارعھا الضیقة ،وبالمقابل في 
الجانب االخر تحتوي ھذه المدینة على المباني 

العصریة والفلل المختلفة الفاخرة والشواطئ الرائعة 
 الممتدة لعدة كیلومترات

)  ( كوستا دیل سول   Costa del solسواحل  
المسماه بالسواحل المشمسة ،وھي من االماكن 

 التفریحیة والسیاحیة في ماربیا .
 
 
 

یمكنك  قضاء  اوقات اكثر من رائعة بین احضان 
المیاه الرائعة ، وروعة  الشواطئ تملى المكان وانت 

 في استرخاء تام في ماربیا .
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  ماربیا 
 

Marbella 

 



 
الجمیل بان الرحال العربي ابن بطوطة قام بزیارة ھذه  

المدینة وكتب عنھا بانھا مدینة صغیرة ولكنھا جمیلة ، الرائع 
بانھ ادرك بانھا جمیلة ، ولكن اذا شاھدھا الیوم ربما عجز 

 عن وصفھا .
 
 
 

عند الحدیث عن ماربیا البد من تسلیط الضوء على شواطئھا 
 ) ( كوستا دیل سول   Costa del Solاالخاذة 

وھي تبدا من ماربیا   6.5kmوالتي تمتد على امتداد 
، من اجمل واروع   Puerto Banusبمحاذاه شاطئ 

الشواطئ الموجودة في اوروبا ، باالضافة لوجود المنتجعات 
والقصور التي تشبھ االحالم والشقق المختلفة ، وتحتوي 

ماربیا على العدید من مراكز الجولف والعدید من الریاضات 
 المائیة .
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تعتبر االجازات والعطالت في ماربیا ، ذات طعم ومذاق خاص 
جدا حیث یمكنك قضاء اوقات رائعة بین شواطئھا ومنتجعاتھا 

الرائعة ، وھي تعطیك فرصة لمشاھدة الیخوت الفاخرة التي 
ربما لن تصدق روعتھا ومدي روعة اللحظات التي سوف 

 تقضیھا بین احضانھا .
 
 
 

لیست الیخوت ھي فقط ما یمكنك مشاھدتھا في ماربیا دلیل 
على الفخامة بل ھناك كذلك سیارات الروز رایز والتي تستخدم 

 لنقل المسافرین .
 
 
 

تتمیز ماربیا كمدینة سیاحیة دولیة بوجود فروع لالغلبیة من  
 المراكز التسویقیة فیھا .
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كما تتمیز باالطباق البحري الرائعة والطعام الحالل المتوفر ، وجود االطباق البحریة المختلفة والمتنوعة یسھل 

 على السائح المسلم الحصول على الطعام الحالل بكل یسر .
 

 ).Museo Del Grabadoتمتاز كذلك بوجود متحف النقش في قسم  المدینة القدیمة (
 

 لمزید من االطالعات 
www.mgec.es 

 
لمزید من االطالعات عن مدینة 

 ماربیا 
www.andalucia.org 

www.spain.info 
 

 -المدن التوأمة لمدینة ماربیا :
 جدة -الكویت  -الدوحة 
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مكتب الھیئة السیاحیة ماربیا  

المدینة القدیمة     
 

Oficina de Turismo 

www.andalucia.org
www.spain.info
www.mgec.es

