
 
 .نعشق الشواطئ فھي تجعلنا على سجینا رائعین ، وتحیطنا باحساس الراحة والبعد عن قیود الحیاة والروتین 

 
كم من غرب مدینة 26سانتا مونیكا الجمال والروعة في طیاتھا الساحرة ، فھي مدینة شاطئیة ، تبعد تقریبا 

 . كم عن مطار الدولي  12لوس انجلوس ، و
 
 
 

جمیلة ورائعة وما زاد في روعتھا ھو مناخھا الجمیل 
، فقد اصبحت ذات جذب للسیاح والزوار منذ عام 

تحولھ ھذا جعلھا االغلي من ناحیة العقارات . 1908
في العالم ، ال تقر عین السائح في  لوس انجلوس ما 

لم یزر سانتا مونیكا ویقضي اوقاتا رائعة على 
 . شواطئھا 

 
 
 

تضم سانتا مونیكا العدید من الفنادق الرائعة والمطاعم 
ومراكز التسوق والترفیة ، واالكثر روعة بانھا قریبة 

 -مالیبو  -من المعالم السیاحیة ، مثل شاطئ فینیسیا 
 .وبیفرلي ھیلز 
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 Santa Monicaسانتا مونیكا                                               



 
سانتا مونیكا ھي عشق االثریاء ونجوم 
ھولیوود ، فان كانت رحلتك القادمة إلى 
ھناك فربما شاھدت نجمك المفضل على 

 .شواطئھا 
 
 

من االماكن التي البد من تسلیط الضوء 
 علیھا عند ذكر سانتا مونیكا ،

 ھو الرصیف البحري وھو ما 
، لقد تم  Santa Monica Pierیعرف  

، ویبرز   1908بناء ھذا الرصیف في عام 
من معالم الرصیف البحري تلك العجلة 

وھي ) عجلة فریس ( الدوارة والمعروفة 
رمز ومعلم لسانتا مونیكا ، ویزدحم المكان 

 .في ھذه المنطقة 
 
 

یتمیز ھذا الرصیف بالكثیر من االلعاب والكرنفال وقطار الموت ، باالضافة لوجود حوض لالسماك مع موسیقى 
 .مجانیة وافالم في الصیف 
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 . 1922من االحصنة ، وبدأ ذلك منذ عام  46یكون اكثر انتعاشا وایثارة ، حیث دوامة الخیل مع 
 

الجمال یكتمل احیانا وال ینقصة شئ ، فباالضافة لروعة ھذا الرصیف فانھ یحتوي على المطاعم والمقاھي 
 .ومحالت الھدایا التذكاریة ، مما جعلھ اكثر شعبیة ومحبوبا جدا 

 
، شارع نابض بالحیاة ، حیث تتنافس بھ المطاعم   Third Street Promenadeویعتبر منتزه التسوق 

ودور السینما ومراكز التسوق والمقاھي والبوتیكات ، یمیزة على الرغم من ذلك ھو منع المركبات من الدخول ، 
 .وذلك للسماع لالغلبیة باالستمتاع في ھذا المكان 

 
 .یتجمع ھنا العدید من نجوم ھولیوود ، ھناك فرص كثیرة لتشاھد نجومك المفضلین عند زیارتك لوس انجلوس 

 ) راجع التسوق ( یقع ھنا ،   Santa Monica Placeمن االشیاء الطریفة كذلك ھو ان مركز التسوق الكبیر 
 .یقصد الكثیرون ھذا الرصیف خاصة في نھایة االسبوع مجیئا من لوس انجلوس 

 
 )   57 - 59محطة ( بالنسبة للجوالت الحرة ، فان الخط االصفر یتوقف ھنا 

. 
 . استمتع في سانتا مونیكا وشاھد نجومك  
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