
  
 

غرناطة اسم یدل على روعة 
التاریخ وبصمتھ الباقیة في الذاكرة 

 ، فغرناطة في االندلس یتصل 
 

اسمھا مع التاریخ وھي من دون 
 شك متصلة كذلك بقصر الحمراء الجلیل المھیب .

 
 

یقصد المالیین من السیاح من كافة ارجاء العالم غرناطة ، كل عام لمشاھدة قصر الحمراء الذي یعد استثنائي 
 ولیس لھ مثیل فھو نقطة مضیئة في غرناطة الرائعة .

 
 

 ویردد االغلبیة االغاني افتخار بغرناطة وكذلك قصر الحمراء . 
 
 

 تتمیز مدینة غرناطة بھدوئھا ، ویقع القسم التاریخي والقسم القدیم من المدینة مقابل الحمراء . 
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 غرناطة 
 

Granada 

 



ان افضل الطرق للزیارة الحمراء ، ھو   
االستعانة بالجوالت السیاحیة للذھاب إلى 
غرناطة علیك بالحجز المسبق من بلدك 
لزیارة الحمراء ، اما في حالة كنت في 

اي مدینة من مدن اسبانیا ، فیمكنك 
االستعانة بالجوالت المحلیة لزیارة 

 الحمراء .
 
 

ان الذھاب دون الجوالت لیس باالمر 
 السھل ومن االفضل االستعانة بھا .

 
 
 

مشاھدة قصر الحمراء لیس ھو كل شيء ، بل یمكنك ایضا مشاھدة التاریخ الثري في ھذا المكان االستثنائي ، ففي 
المدینة القدیمة المقابلة لمدینة الحمراء توجد العدید من المطاعم والمقاھي وكذلك محالت الھدایا ، وذلك في میدان 

Plaza Nueva  امـــا في اطـــراف ھذا المیــدان فیمكنك مشــاھدة كــاتدرائیـة ،Cathedral   امـــا الشــارع ،
، و التجول في في غرناطة  سھل جدا ، ولیس بحاجة إلى   Gran Via de Colonالــــــرئیسي فھـو شــارع 

 مواصالت .
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ونسلط الضوء على 

 كاتدرائیة غرناطة 
وھي قدیمة وواسعة جدا 
وتحتوي على العدید من 
الفن واالبداع ، فالرسوم 

والفن المتقن الذي 
تحتویھ ھذه الكنیسة ، 

 اكثر من رائع .
 
 

فان حالفك الحظ بزیارة 
غرناطة ، فال تبخل على 

نفسك بزیارتھا ومشاھدة 
االبداع الفني االستثنائي 

الذي تحتویة ھذه 
 الكنیسة .

 
 
سوق الحریر وھو من معالم مدینة غرناطة ، وقد اشتھرت بھ لعدة قرون ، وقد تعرض للخراب لعدة مرات ، اما  

 . Alcaiceriaاالن فھو یحتوي على العدید من محالت الھدایا ، ویقع ھذا السوق في شارع 
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 Alcaiceria     شارع 



  
اما في حالة وددت شراء المشغوالت الیدویة ، فان 

یعتبر االفضل لھذا الغرض ،  Artespanaمحل 
 وھو یقع بالقرب من كاتدرائیة غرناطة .

 
 

كما یتوفر في غرناطة الحمامات العربیة التقلیدیة 
القدیمة ، والتي تم اصالحھا وتغییر دیكوراتھا 

واضافة سبا الیھا ، وھي تقع بالقرب من میدان 
Plaza Nueva . ولكن االسعار مرتفعة ، 

 
 

 -اذا لم تكن رحلتك بالجوالت السیاحیة ، فالیك بعض االطالعات ربما كانت مفیدة لك :
 كیلومتر عن المدینة ، كما یتوفر باص لنقلك إلى مركز المدینة مقابل كاتدرائیة غرناطة . 17یبعد مطار غرناطة 

 
 یورو .  25إلى  22اما في حالة اردت الذھاب من المطار إلى مركز المدینة بالتاكسي فالسعر تقریبا  من 

 
 في حالة اردت استخدام القطار ، فمقابل  محطة القطار الكثیر من الحافالت للذھاب إلى مركز المدینة .

 
 كیلومتر عن المدینة . 3في حالة اردت استخدام الباص فمحطة الباصات في غرناطة تبعد 

 See Dunia - Granadaغرناطة                                                                 -شوف الدنیا  

 

 



  
ینقلك من مقابل الكاتدرائیة إلى مركز  33مینى باص 

 المدینة والعكس .
 

اما في حالة اردت الذھاب إلى الحمراء فان المینى باص 
االحمر للحمراء ، یعتبر من وسائل المواصالت المناسبة 

 للسیاح .
 
 

 -من المدن التوأمة لمدینة غرناطة :
 
 تطوان  -1
 مراكش  -2
 الشارقة  -3
 تلمسان   -4
 

 -لمزید من االطالعات :
 

www.turismodegranada.org 
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