
  
قصر ستوكھولم ھو تحفة فنیة ال یمكنك تجاھلھا ، 

 رؤیتھ تدعو للذھول ، فكل زاویة من ھذا القصر تحفة فنیة قائمة بذاتھا .
 

ان قصر ستوكھولم  ھو القصر الملكي والمقر الرسمي للعاھل السویدي ، ویقع ھذا القصر في المدینة القدیمة 
 بالقرب من البرلمان السویدي والكنیسة الملكیة .

التھم أجزاء كبیرة منھا  ، ، وقد تعرض لحریق  13ھذا البناء العظیم كان عبارة عن قلعة یعود تاریخھا للقرن 
 . 1697وتعرض لخسارات كبیرة وجسیمة ، وذلك في عام 
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 57بعد ذلك تم اعادة بناؤه واستغرق ھذا البناء حوالي 

عام ، تخیل استغرق بناؤه عمرا باكملھ ، حتى اصبح 
 كالتحفة الفنیة التي ال تقاوم .

 
 

یعد قصر ستوكھولم من اكبر القصور الملكیة في العالم ، 
 وال یزال یستخدم حتى اآلن .

 
 

یتكون القصر المذكور والتحفة الفنیة التي نسلط علیھا 
 غرفة لدیھا نوافذ . 660غرفة ، منھا  1430الضوء من 

 
ویحتوي القصر على اقسام وغرف تاریخیة قدیمة ، ویتم 

فتحھا للزوار من السیاح لمشاھدتھا والقاء نظرة إلى 
 التاریخ الثري .

 
اما في قبو القسم الجنوبي فیوجد الخزانھ (المتحف ) 

حیث یتم عرض الزي السویدي التقلیدي ، وقد تم افتتاح 
، یحتوي المتحف على العدید  1970ھذا المتحف في عام 

 من التحف الخاصة بالعائلة الملكیة .
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ان من االشیاء المثیرة لالھتمام في ستوكھولم ھو تغییر الحرس الملكي السویدي ، ویحدث ھذا التغییر في فناء 

  .16دقیقة ، ویعود  تاریخ بدایتھ إلى القرن   12:15القصر الخارجي ، في تمام الساعة 
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 یوم االثنین القصر مغلق 
ً . 5صباحاً ، إلى الساعة  10یفتح یومیاً من الساعة   مساء

 
 SEK 100قیمة التذكرة لدخول القصر : 

 . SEK 150اما لمشاھدة القصر والمتحف ، قیمة التذكرة : 
 

 2في حالة اردت مشاھدة القصر مع الجوالت الخاصة بالقصر وھي مجانیة ، فیمكنك ذلك یومیاً في تمام الساعة 
ً ، الشرح والتوضیح باللغة االنجلیزیة في ھذه الجولة .  مساء

 
 -لمزید من االطالعات عن قصر ستوكھولم :

  
www.kungahuset.se 

 
 انظر الخریطة . 
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