
 
ستوكھولم مدینة ذات طابع ممیز وفرید ، فكل 

 ما بھا یعكس روعتھا وجمالھا .
لقد بدأ  التوافد  على مدینة ستوكھولم في 

وذلك لالقامة بھا ، وسیطرت على  13القرن 
 البالد في  ذلك الوقت السلطة الدنماركیة .

 
 
 

 ، اصبحت السوید دولة مستقلة ، وتم ادراج  ھذا التاریخ كیوم وطني للبلد . 1523في ینایر من عام 
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 ستوكھولم 

 
Stockholm 

 



 
 

ستوكھولم عاصمة السوید وھي مدینة جمیلة 
جزیرة ، و جزرھا  14جدا ، وھي عبارة عن 

جسر ، وتقع  جمیع 54متصلة من خالل 
المراكز التسویقیة ومراكز التسلیة في المدینة 
القدیمة ، باالضافة للمراكز التاریخیة الواقعة 

 ایضا في جمالستان 
) وتعود   Gamla stan-( المدینة القدیمة 

،  13البلدة القدیمة في ستوكھولم إلى القرن 
مثل القصر  18ولكن معظم المباني تعود للقرن 

الملكي والكنیسة الملكیة وبعض المباني 
 التاریخیة ، باالضافة للمتاحف .

 
 
 

البلدة القدیمة تتمیز بشوارعھا الضیقة مرصوفة بالحصى ومنازل البلدة ذات الوان خردلیھ وھي واحدة من 
 المناطق الواسعة المحتویة على العدید من المقاھي والمطاعم والمحالت السیاحیة باالضافة لمحالت الھدایا .
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 اما الجزیرة االخرى دیور جاردن ھذه الجزیرة یجب ان تشاھدھا 
 ) .   Djurgården  -( راجع جزیرة دیور جاردن   

 
ان اكثر مناطق التسوق تقع بالقرب من مركز 

ستوكھولم وھي جانبا إلى جانب مع بعضھا 
البعض ، حیث یسھل علیك التسوق براحة 

 ویسر .
 
 

ان من الرائع لعشاق القھوة ھو احتواء مدینة 
ستوكھولم للعدید من المقاھي المختلفة 

 والمتنوعة .
 
 

اذا اردت شیئا استثنائیا في رحلتك ، فعلیك 
اقتناص الفرصة بالذھاب إلى ستوكھولم في 

ً ، استمتع بلحظات ال تنسى بین احضان یومك الرائع  10شھر یولیو ، حیث تغرب الشمس في حدود الساعة  مساء
 في ھذا الشھر .
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 من االشیاء المذھلة كذلك ھو مترو ستوكھولم والذي یعد غالیرى للفن قائم بذاتھ .
 

تحتوي ستوكھولم على العدید من المتاحف ، فان كنت من عشاق الثقافة ومشاھدة تراث الشعوب فاالفضل لك 
 شراء كارت ستوكھولم .

 
 -من المتاحف التي   تستحق المشاھدة :

 
 ABBAمتحف  -1
 

 . 2013وھو متحف حدیث تم افتتاحھ في عام 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.abbathemuseum.com 

   
 ) Nationalmuseumالمتحف الوطني (  -2
 

باسم (المتحف   1792تأسس المتحف في عام 
الملكي ) وھو موطن لنحو نصف ملیون من 

الرسومات من العصور الوسطي وممتد إلى عام 
1900 . 

 ھذا المتحف بالفعل مثیر لالعجاب واالھتمام .
في الوقت الحالي تم اغالق المتحف لعمل بعض 

التعدیالت واالصالحات ، وسوف یعاد افتتاحھ في 
 .  2017عام 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.nationalmuseum.se 
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 www.visitstockholm.com -لمزید من االطالعات عن مدینة ستوكھولم :
 

 www.visitsweden.com -لمزید من االطالعات عن دولة السوید :
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