
 
 لوس انجلوس ، ربما لن تكون رحلتك كاملة مالم تزر ، ھولیوود 

 .یتفق االغلبیة على ذلك ، فھي المكان االكثر شھرة وشعبیة في لوس انجلوس 
 

 .وھي عاصمة السینما والترفیة في العالم 
 

ھولیوود من االسماء التي تجعلك ، تسبح في خیال ال ینضب ، فجمیع االعمال الرائعة التي مرت في عمر السینما 
ولعل البعض یري انھا الحلم الذي تحقق ، حیث یمكنك مشاھدة اغلب نجوم .العالمیة ، كانت من انتاج ھولیوود 

 .السینما والمشاھیر ، ولعل الحظ یحالفك وتشاھد نجمك المفضل 
 

 .ضع قائمة بنجومك ، فلدیك متسع من الوقت والعدید من االماكن في لوس انجلوس لتشاھدھم 
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 Hollywoodھولیوود                                                    



ھل اصبحت القائمة باعداد ھائلة وھل كانت 
انجلینا جولي وماریون كوتیالرد وجنیفر 

انیستون وكذلك جولیا روبرت ، من ضمن 
االسماء فان كان كذلك ، فال تنسى ان تضیف 

 . كامیروندیاز وسكارلیت جونسون 
 
 

لقد تاسست ھولیوود كمدینة مستقلة في عام 
، واندمجت مع لوس انجلوس في عام   1903
1910  . 

 
 

كانت الشركات السینمائیة  1912في خالل عام 
الكبرى ، قد انشات استدیوھاتھا ھنا ، في 

ھولیوود ، ولتصبح نقطة ساطعة والمعة في 
 .عالم السینما واالفالم 

 
 .اذا كنت تطمح بمشاھدة ، حیث یتم التصویر االفالم فان بیفرلي ستودیو ھو االفضل لذلك ، وھو االكثر شعبیة 

 
ان لھولیوود جواھر ، ومن اھم جواھرھا للسیاح ھو اثنین من الشوارع الرائعة ، والمعروفة في تاریخ الترفیة ، 

 -:واالندیة والحیاة اللیلیة ، وھي 
 
1– Hollywood Boulevard 
2– Sunset Boulevard 
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 -:ونسلط الضوء اوال على 

1– Hollywood Boulevard 
 

وھو یعتبر من بین الوجھات السیاحیة االكثر زیارة في 
 .لوس انجلوس 

 
 خصوصا  مركز ھولیوود وھایالند 

Hollywood & Highland Center 
 
 

وھو یشمل مركز التسوق والترفیة ، باالضافة لمسرح 
، وامام المركز ) موطن جوائز االوسكار (ومسرح كوداك ) راجع مسرح غرومان ( غرومان الصینى المشھور 
حیث تسترسل النجوم الرخامیة على ارضیة ) وھو ممشى المشاھیر من النجوم ( یقع ممشى نجوم ھولیوود 

 .الطریق ، باسماء نجومھا الالمعین 
 
 

 .یمكنك االستمتاع بالتقاط الصور مع نجمة نجمك المفضل ، احرص على عدم نسیان كامیراتك وھاتفك النقال 
ماذا عن متحف الشمع ، ھل وددت ان تشاھدة ولم یسعفك الحظ في ذلك ، لك ھذا فمتحف مدام توسو للشمع یقع 

 .بجانب المركز 
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 مركز ھولیوود وھایالند 



 
 

لیس ھذا كل شئ في ھذه المنطقة التي تعج بالحیاة 
، وھي ) غریفیث (  Griffithوالنجوم ، بل ھنا حدیقة 

تعتبر اكبر منتزه  في الوالیات المتحدة االمریكیة ، حیث 
 Centralمرات اكبر من حدیقة  5تبلغ مساحتھا 

المشھورة في نیویورك كما یوجد ھنا مرصد غریفیث 
 .المشھور كذلك 

 
 
 

لك ان تتصور مدى ازدحام االماكن الرائعة ھنا ، وعلى 
اساسة لك ان تتصور مدى ازدحام المنطقة ، من السیاح 

 .والزائرین لمشاھدة ھذا المكان 
 
 
 

 ) Hollywood Sign(بما ان نتحدث عن مكان ساحر كھولیوود ، اذا علینا ان نسلط الضوء على الفتة ھولیوود 
وھي لالعالن العقارات ، تتالءالء  1923ھي من االفتات االكثر شھرة في لوس انجلوس ، حیث بنیت في عام 

 طوال ، ومصنوع من الصفائح  15كلمة ھولیوود من ارتفاع خیالي ، حیث كل حرف من كلمة ھولیوود یبلغ 

 See Dunia - Los Angelesلوس أنجلوس                                                  -شوف الدنیا  

 Hollywood/Highland: محطة المترو 

 الفتة ھولیوود 



 
المعدنیة افضل المواقع للمشاھدة ، ھنا فقط 
یمكنك ابتكار الحركات اللتقاط اروع الصور 

واجملھا للذكرى ، مع رائعة من روائع 
 .ھولیوود 

 
 

لن نكرر علیك اذا كانت زیارتك القادمة إلى 
لوس انجلوس ، علیك ان تعد العده اللتقاط 

 .اروع الصور واكثرھا جماال 
 
 

ھنا سوف تشاھد العدید من الروائع ، كما 
سبق واشرنا بما فیھ ذلك مركز ھولیوود 

 .وھایالند ومرصد غریفیث 
 

 . تقریبا جمیع الجوالت تتضمن ھولیوود ، فكن مطمئنا ومستعد لذلك 
 

 Hollywood/Highland: محطة المترو 
 

 .لوس  انجلوس ھنا  -یوجد مكتب المعلومات السیاحیة 
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 لوس انجلوس  -مكتب المعلومات السیاحیة 

 مركز ھولیوود وھایالند 


