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یقال بان كرنفال البرازیل ھو عبارة عن حفلة كبیرة في العالم باسرة ، ففي كل عام من شھر فبرایر 
تتحول البرازیل إلى عالم مثیر حیث یزورة االلف من السیاح فقط لمشاھدة ھذا الكرنفال وقضاء اوقات 

 ال تنسى بمشاھدتھ . 
 
 

الظریف في ھذا الكرنفال انھ بدأ كمراسم تاریخیة ثم تطور  وتبلور  لیصبح بھذه الھیئة المثیرة حیث 
 یتمیز ھذا الكرنفال بانھ براق  جدا .

 

   

 كرنفال 
 

Carnaval 
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 في كل عام في شھر فبرایر تتغیر االیام لذلك علیك معرفة االیام التي یبدا فیھا الكرنفال في مدینة ریو
 

 مثال على ذلك 
Feb8-2013 

Feb28– 2014 
Feb12-2015 

 
تستمر مراسم الكرنفال لمدة اسبوع تقریبا ، كما یوجد 

استودیو خاص لعرض ھذا الكرنفال 
متر ) ، یبدا  الكرنفال یوم  Sambodromo )700وھو

الجمعة ، ویكون یومي االحد واالثنین من اجمل وافضل 
 ایامة بالنسبة الستعراضات  الكرنفال .

 
 

 مثال على ذلك 
و  10افضل ایام االستعراض سوف یكون في یوم  2013

 فبرایر . 11
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ان الكثیر من النجوم والشخصیات المشھورة 
 والفنانیین یاتون لمشاھدة كرنفال ریو دي جانیرو 

بالطبع ان الذھاب إلى ھذا الكرنفال غالي جدا ولكن 
لم یصادف أن احد قد ذھب إلى ھناك وندم على 

ذھابھ فھو استثنائي وممیز وھو فقط في ریو دي 
جانیرو ، متع نفسك مرة واحدة في الحیاة فھناك 

 اماكن ومناسبات تستحق ذلك . 
 
 

 كیف تذھب إلى الكرنفال 
 

افضل وسیلة للذھاب مع الجوالت السیاحیة ، 
ولیس ضروریا الحجز عن طریق االنترنت ، فكثیر 

من الفنادق تقدم جوالت خاصة بذلك الكرنفال 
فاسال الفندق المقیم بھ تنظم الجوالت للمقیمیین 

،جولة إلى الكرنفال ومن ثم عودتھم للفندق ولیس 
سھال الذھاب وحیدا ،كما  یمكنك مشاھدة اماكن 

 انطالق االستعراض على الخریطة 
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اما اذا كنت تطمع في الجلوس في مكان خاص 
وممیز لمشاھدة الكرنفال فان السعر سوف یكون 

غالیا جدا ، ان اغلب الناس والسیاح یفضلون 
االماكن العادیة لمشاھدة الكرنفال وھي اماكن 

 مشابھة لمدرجات مالعب كرة القدم .
 

كما ان االغلبیة من الناس یذھبون لمشاھدة 
 الكرنفال لیوم واحد فقط .

 اشیاء نذكركم بھا 
 9عصرا وتبدا احتفاالت الكرنفال  5یفتح الباب 

مساء حیث تتوافد المجموعات االستعراضیة 
 للكرنفال ویستمر حتي الصباح . 

 
 سعر التذكرة 

لالماكن  $300Rلیومي االحد واالثنین في حدود 
 العادیة 

 اما للذھاب والعودة   فقط مع الجوالت فالسعر
 90 R$  
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 الرقص 
الرقص یعد من الثقافات الراسخة في البرازیل ورقصة السامبا معروفة كرقصة برازلیة مثیرة ، كما 

 توجد العدید من المدارس لتعلیم ھذه الرقصة في ریو دي جانیرو .
فالیوم االحد واالثنین من ایام الكرنفال  یتم اختیار افضل راقصات السامبا من ھذه المدارس لذلك یعد 

 یومي االحد واالثنین ممیزا جدا . 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.rio-carnival.net  

 
 

 رقصة السامبا 
یعود الكثیرون رقصة السامبا على انھا 

من اصل وجذور افریقیة ، وھي من 
الرقصات المشھورة في البرازیل وتقدم 

ھذه الرقصة  في كرنفال یرو دي جانیرو 
المعروف  وھي ما تزید ھذا الكرنفال 

 اثارة وحماس . 
 

 
 

 

 

 

 



 


