
 
من المدن الجمیلة والتي یقصدھا السیاح كثیرا 

مدینة مالقة  االسبانیة ، حیث تحتوي على الشواطئ 
المشمسة التي  تجذب السیاح الیھا لالستراخاء 

 واالبحار في الطبیعة الخالبھ .
 

(السواحل    Costa Del Solویعد میناء مدینة مالقة  كعاصمة لمدینة مالقة ،  وھو یقع في كوست دل سول 
 المشمسة ) وھي تقع جنوب اسبانیا في  االندلس .
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 Malagaمالقة               

 



 حیث بنیت منذ الف سنھ قبل المیالد وبناھا الفینیقیون .‘وتعتبر ھذه المدینة من اقدم المدن في العالم  
 

سنھ وھي مسیطرة سیطرة كاملة على االعراب ،والزالت االثار التابعة لتلك الحقبة   800بقیت مدینھ مالقة لمدة 
 موجودة حتى االن .

 ومن ناحیة اخرى فمالقة مسقط راس الرسام العبقري بابلو بیكاسو . 
 

تتمیز ھذه المدینة بحتوائھا على افضل طقس في دول اوروبا  اكثر ایام السنة ،حیث یتمیز طقسھا باالعتدال اغلب 
 شھور السنة ، ولھذا السبب یفضل العدید من السیاح االتجاة إلى كوست دل سول ومالقة .

 
 

وتتمیز مالقة بوجود المدینة او القسم القدیم منھا والذي یقع بالقرب من المیناء وكذلك العدید من المراكز الحدیثة 
والعدید من الشقق والمنتجعات والمطاعم ومراكز التسوق الفخمة والمتوسطة ، وھي تعد من المدن السیاحیة 

 المھمة .
 

اما بالقرب من مدینة مالقة وخاصة بالقرب من سواحل كوست دل سول فتوجد مدن صغیرة تحتوي على العدید من 
 المنتجعات والشواطي البحریة المتعددة .
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والواقع بالقرب من المیناء للنزھة وممارسة   Paseo Del Parqueومن االماكن الرائعة بالقرب من البحر ھو 

 السیر على االقدام .
 
 

اما بالقرب من المدینة القدیمة فیمكنك العثور على العدید من المطاعم والطعام الحالل ، من مدینة مالقة یمكنك 
 الذھاب إلى جمیع مدن االندلس واسبانیا تقریبا باستخدام الباص .

 
 
 

كما تتوفر العدید من الجوالت والتي تتجھ من مالقة إلى العدید من  المدن واالندلس ، كما یمكنك الذھاب إلى العدید 
 من المدن الصغیرة باستخدام القطار المحلي ، كما یستخدم ھذا القطار لنقل المسافرین إلى المطار .

 
 ) .  توریمولینوس(  Torremolinosتوجد مدن صغیره ذات سواحل جمیلة من اشھرھا 

 
 -من المدن العربیة التوأمة لمدینة مالقة االسبانیة :

 صور لبنانیة -1
 .العیون في المغرب  -2
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توجد العدید من المتاحف في مدینة االندلس ولعشاق الرسم وخاصة الفن االندلسي اخترنا لكم ھذا المتحف 

 الرائع .
 
 
 
 

Museo Carmen Thyssen -1 
 
 
 

 لمزید من االطالعات عن المتحف المذكور 
www.carmenthyssenmalaga.org 

 
 

 یوم االثنین مغلق 
 یورو 6سعر تذكرة الدخول 
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www.carmenthyssenmalaga.org


 Jardin Botanico 
 حدیقة النباتات 

 
االف نوع من    5تحتوي ھذه الحدیقة على اكثر من 

النباتات المختلفة باالضافة لالزھار واالشجار ، كما یوجد 
 بھا شالل وبحیرة صغیرة .

 
ال تقع ھذه الحدیقة في قلب المدینة ، وافضل الطرق 

للذھاب الیھا عن طریق الجوالت  او استخدام الحافلة 
 (االتوبیس )

 
 یوم االثنین مغلقة 
 مساء    6:30صباحا إلى   9:30تفتح من الساعة 

 یورو   5.20قیمة تذكرة الدخول 
 

 لمزید من االطالعات 
www.botanicomalaga.com 

 
 
 

Museum Of Glass& Crystal 
 متحف الزجاج والكریستال 

 
 
 

لقد تم افتتاح ھذا المتحف في عام 
فھو یعد من المتاحف الجدیدة ،   2009

غرض مختلف   700وھو یشمل على 
من الزجاج والكریستال وھي راجعة 

الیام الرومان القدیم واوروبا ، ویقع ھذا 
المتحف في احدى ھذه المنازل القدیمة ، 
وھو یتمیز بالداخل بالرسوم والدیكورات 

 الممیزة 
 
 
 
 

 یوم االثنین مغلق 
 مساء  7صباحا إلى  11یفتح من الساعة 

 یورو   5سعر تذكرة الدخول 
 
  

 See Dunia - Malagaمالقة                                                                   -شوف الدنیا  

 

 

 
 لمزید من االطالعات لمدینة مالقة  :

 
www.malagaturismo.com 

www.andalucia.org 
www.spain.info  

www.botanicomalaga.com
www.malagaturismo.com
www.andalucia.org
www.spain.info

