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ولندا هي إحدى دول قارة أوروبا والتي تقع في قارة أوروبا وبالتحديد في وسط ب

القارة األوروبيّة أو ما يعرف بأوروبا الوسطى، وتعتبر أراضي دولة بولندا منطقة 

أو ما يُعرف بأوروبا  انتقالية بين المناطق المنخفضة في منطقة شرق أوروبا طبيعة

يحد دولة بولندا من جهة  الشرقية والمناطق المنخفضة في منطقة شمال دولة ألمانيا.

 وبحر البلطيق، في حين يحّدها من جهة الجنوب دولة سلوفاكيا لتوانياالشمال دولة 

وجمهورية التشيك، أّما من الجهة الغربية فيحد دولة بولندا دولة ألمانيا، ومن الجهة 

 شرقية جمهورية روسيا البيضاء.ال

 

البلد االكثر سكانا في  34نسمة بولندا هو  38500000ويبلغ عدد سكانها أكثر من 

العالم، سادس عضو االكثر اكتظاظا بالسكان في االتحاد األوروبي، وعضو في 

مرحلة ما بعد الشيوعية من حيث عدد السكان في االتحاد األوروبي. بولندا هي دولة 

وعام  1025تأسست مملكة بولندا في إداري. تنقسم إلى ستة عشر تقسيم  وحدوية

بعد ما عززت جمعية سياسية طويلة األمد مع دوقية ليتوانيا من خالل  1569

التوقيع على اتحاد لوبالن، وتشكيل الكومنولث البولندي الليتواني. توقف الكومنولث 

تم تقسيم األراضي البولندية ، عندما 1795-1772تدريجيا من الوجود في السنوات 

بين بروسيا واإلمبراطورية الروسية، والنمسا. استعادت بولندا استقاللها )باسم 

.بعد عقدين 1918الجمهورية البولندية الثانية( في نهاية الحرب العالمية األولى عام 

، بدأت الحرب العالمية الثانية مع غزو بولندا من قبل 1939من الزمن، في سبتمبر 

لمانيا النازية واالتحاد السوفياتي )كجزء من ميثاق مولوتوف ريبنتروب(. توفي أ

، على الرغم من 1944الحرب. وفي عام  في أكثر من ستة ماليين مواطن بولندي

التدمير الواسع الذي شهدته بولندا خالل الحرب العالمية الثانية، تمكنت من الحفاظ 

 مقدمة عن بولندا
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موقعا تراثي مدرج في التراث العالمي  14على الكثير من الثروة الثقافية. هناك 

التاريخية والعديد من الكائنات من التراث الثقافي. منذ نهاية الفترة  رلليونسكو اآلثا

 الشيوعية، حققت بولندا مرتبة "عالية جدا" في مجال التنمية البشرية.

 

ندا سنة. لعدة قرون، ;كانت بول 800اريخ اليهود في بولندا يعود إلى أكثر من ت

موطنا ألكبر وأهم تجمع للبيت اليهودي في العالم. كانت بولندا مركزا للثقافة 

 والحكم الذاتي التشريعياليهودية وذلك بفضل فترة طويلة من التسامح الديني 

، على وجه 1772عام  بدأ في والذياالجتماعي. انتهت هذه مع تقاسم بولندا 

مبراطورية الروسية. خالل الحرب اليهود في اإل دواضطهاالخصوص، مع التمييز 

العالمية الثانية كان هناك إبادة جماعية شبه كاملة أدت إلى تدمير المجتمع اليهودي 

والتي  1945-1939لبولندا  األلمانيألمانيا النازية، خالل االحتالل  فيالبولندي 

في  اليهوديتلت المحرقة. منذ سقوط الشيوعية كان هناك التاريخ اليهودي اإلحياء 

إلى الوقت الحاضر، والتي تميزت بمهرجان الثقافة اليهودي السنوي،  1989بولندا 

وبرامج الدراسة الجديدة في المدارس الثانوية والجامعات البولندية، والعمل من 

 اليهود البولنديين. ومتحف تاريخ، نوازيكالمعابد مثل كنيس 
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وال  الشنجن.دخول الى بولندا الى بقية دول ويمكن الدخول بها بعد ال شنجنالفيزا 

 االفي السفارة في الرياض مقر الستخراج الفيزايوجد 

 

ويتم  ،األنترنتة نموذج التأشيرة إلكترونياً في موقع السفارة على ئأوالً يجب تعب

 اختيار اللغة اإلنجليزية من اليمين

 ـ الرابط:هذا هو و

konsulat.gov.pl-http://secure.e/ 

 تم االستفادة من موضوع األخ بو عوض في زاد المسافر

 بولندا – شنجنتجربتي مع تأشيرة 

https://www.travelzad.com/vb/t126058.html 

 العربية(:باللغة عليها من السفارة تم الحصول متطلبات التأشيرة السياحية )

راتب من العمل )وزارة الخارجية للجوازات الدبلوماسية خطاب تعريف بال-1

 الخاصة.لجهات العمل  ةالغرفة التجاريوالخاصة والخدمة( ومصدق من 

 قبل السفر إلى بولندا

 الفيزا

http://secure.e-konsulat.gov.pl/
http://secure.e-konsulat.gov.pl/
http://secure.e-konsulat.gov.pl/
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 الشنجن.تأمين سفر يغطي فترة اإلقامة بدول -2

 وإياب(.حجوزات مؤكدة للطيران )ذهاب -3

 الشنجن.حجوزات مؤكدة للفنادق تغطي فترة اإلقامة بدول -4

 ( شهور.3ب ألخر )كشف حسا-5

جواز السفر األصلي+ صورة واضحة من جواز السفر+ صور من تأشيرات -6

 إن وجد. الشنجن السابقة

مكشوفة صورتين ملونين حديثتين بخلفية بيضاء )مكشوفة الرأس للرجال( )-7

 للنساء( هالوج

 لاير رسوم تأشيرة )يعفى من الرسوم الجواز 250مبلغ -8

 الدبلوماسي فقط(.

 اتمالحظ

(يجب عليك عند تقديم أصول الوثائق المطلوبة من السفارة أن ترفق معها صورة 1

 تحتاجها.وأنت أحتفظ بصورة أخرى لك شخصياً  وثيقة،لكل 

(يجب أن تتطابق تواريخ حجوزات الطيران والفنادق، )في الغالب أكثر المسافرين 2

ها عند مكتب سياحي يعملون الحجوزات بشكل وهمي من المكاتب السياحية، أنا عملت

 .سعودي(بـخمسين لاير 

شنغن في النموذج ال يعتمدون عليه كثيراً كما ال(تاريخ الدخول والخروج لدول 3

قالت لي الموظفة في السفارة، واألهم منه هو تاريخ تذاكر الطيران، مثالً : رحلة 

، إذاً الطيران في األول من أبريل و تاريخ العودة في الخامس والعشرين من أبريل

يجب أن يكون سفرك خالل هذه الفترة المحددة وال يجب أن يكون قبلها أو بعدها، 

الذي سوف تسجله أنت في النموذج  شنجنوأيضاً تاريخ الدخول والخروج لدول 

 يجب أن يكون خالل هذه الفترة.

اإللكتروني أول خطوة تظهر لك هي أن تختار تاريخ  جالنموذ(قبل البدء في تعبئة 4

عد الذي يناسبك وفي الغالب يكون بعد ثالثة أسابيع ولكن ال تخاف فحسب المو

مع موظفي السفارة قالوا هذا مجرد روتين ولكن يمكن طباعة النموذج  اتصالي

وإرفاق الوثائق المطلوبة والحضور لمقر السفارة وتسليمها للموظفة ومن ثم عمل 

حد وحتى الخميس من أي يوم من أيام العمل من األ بصمات أصابع اليدين في

 الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
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 (حتى ال تواجهك مشاكل في البصمات، رطب يديك بمرطب خفيف قبل الحضور5

 للسفارة.

(هناك ثالث أبواب للسفارة بابين كبيرين وهما غير مهمين، األهم الباب الصغير 6

فهو المكتب المختص لمنح للفيال وهو بمثابة غرفة السائق حسب تخطيط الفيال 

التأشيرات في السفارة، ال تطرق الباب فقط أضغط على الجرس أيسر الباب )زر 

 صغير جداً لونه فضي(.

حتى ال  جاهزةلاير كاش  250( عند الحضور للسفارة يجب أن يكون معك مبلغ 7

 تتأخر في عملية دفع قيمة التأشيرة.

ن في السفارة ستحصل على إيصال من تقديم أوراقك للموظفي االنتهاء( عند 8

 به عند المراجعة ال يضيع منك. احتفظصغير الحجم 

ولكن قالت يمكن أن يكون قبل هذا  يوماً، 14( أخبرتني الموظفة أن التأشيرة بعد 9

 الموعد.

( كانت األسئلة جداً قليلة وعادية، والحظت أنهم يهتمون بمظهر الشخص ولباقته 10

 في التحدث.

جميع الطالب احظار تعريف من مدارسهم او جامعاتهم + خطاب  بناءلألبالنسبة 

 االب.تعهد بتحمل المصاريف من 

 

 

 

 الخطوط التي تذهب الى وارسو

 أوروبية، وننصحعن طريق أي خطوط  التركية وممكنالقطرية،  اإلماراتية،

 بالحجز المبكر للحصول على افضل سعر. واالستفادة من المواقع التي تقوم بعمل

 Sky scanner ، wegoمقارنة بين أسعار الطيران مثل 

 

 

 الطيران
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 عن طريق

 او هوتيل كومبانيد لمقارنة المواقع االلكترونية المشهورة مثل بوكنج /1

 االسعار

 

 الشركات السياحية/2

 airbnbمواقع تأجير المساكن مثل  /3

nb.com/?logo=1https://www.airb 

 ويفضل السكن في السنتر ومن المواقع القريبة من األنشطة والفعاليات

 

 

 والمتواجدة في مطار وارسوعن طريق مواقع تأجير السيارات المعروفة 

 

وموقعهم خارج  (GE CAR) ىولكن نحن في هذه الرحلة اخترنا شركة محلية تدع

صل بهم عن طريق االتصال الهاتفي المطار، وعند الوصول الى المطار يتم التوا

 ويأتي مندوب الشركة ألخذكم الى المكتب القريب من المطار

 حجوزات الفنادق

 استئجار السيارة

https://www.airbnb.com/?logo=1
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يوم بسعر  22وكانت مدة االيجار  اشخاص، 9ونوع السيارة مرسيدس فان تكفي 

 هي:لاير سعودي واألسباب التي دعتنا الختيار هذه الشركة  6200

 مشهورة األخرى*السعر جداً مناسب مقارنة بأسعار الشركات ال

 * توفر السيارة العائلية المناسبة

 السيارة،مبلغ تأمين فقط مبلغ الوديعة ويتم استرداده عند تسليم  د*ال يوج

 واألفضل أن يكون المبلغ كاش

 * المعاملة الجيدة وحسن االستقبال

 

 

ن هناك العديد من شركات الهواتف الخلوية في بولندا والتي تمتاز بتقديمها للعديد م

 والشبكات الخلويةالعروض المميزة 

 

 

 ائح الهواتفشر
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وسنذكر اسماء الشركات االكثر شهرة والتي يمكنك تصفح خدماتها واسعارها على 

 الموقع الرسمي للشركة:

 •T-Mobile Polska www.t-mobile.pl 

 •Orange polska  www.orange.pl 

 •Plus www.plus.pl 

 •Play www.play.pl 

يد من المقاهي والمطاعم والمجمعات التجارية والسينما االنترنت متوفر في العد

ومحطات النقل مجانا ويمكنك السؤال دائما في اي مكان عام عن امكانية حصولك 

 بولندا.ويعتبر النت ممتاز في  لألنترنت.على المفتاح السري 

التي تنقلنا االوربية زلوتي وعملت في جميع الدول  5شريحة بمبلغ  تجربهوقد تم 

 ا.به

 

 

 

مساوية لللاير السعودي، وكذلك وهي  وتعني الذهب يالز لوتالعملة البولندية هي 

 قات االئتمانيةايمكن التعامل باليورو ولكنه مكلف، كما يمكن التعامل بالبط

 

 

تجنب  في بولندا ولكنويفضل تحويل مبلغ الرحلة الى يورو ثم تحويله الى زلوتي 

 التحويل في المطار ألنه غالي

 زلوتي ،4يورو = 1سعر هو أفضلو

 العملة والمعامالت المالية
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 لتحويل العمالت  Xeوبفضل تحميل تطبيق  

 

 

 

واالتصاالت  مة الشيوعية، بدأ قطاع المواصالتمنذ تحّرر بولندا من المنظو

 بالتحسن.

 

كما ترافق تحسن قطاع المواصالت مع تطور البنية التحتية السياحيةال سيما في 

يشكل مطار فريدريك شوبان في وارسو  المدن الكبرى والمنتجعات السياحية.

المطار الرئيسي في بولندا وهو يرتبط برحالت داخلية مع كل المدن والمناطق 

الرئيسية فيها. كما تمتد شبكة قطارات جيدة بين المدن، وقطارات محلية في المدن 

 وعلى رأسها وارسو.

 وهذا موقع القطارات الرسمي

http://pkp.pl/ويمكن استخدام تطبيقتبر رخيص وبالنسبة للتاكسي يع 

 

Uber -  my taxi 

 المواصالت في بولندا
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بالنسبة لباقي اوروبا ... نعم  هل بولندا فعال رخيصة بالنسبة لدول اوروبا الباقية

نفس الماركات و نفس  توجدو االسواق  لكن التسوق من المجمعاتو...  أرخص

د العديد من جوحيث ي ،و االسعار مثلنا ان لم تكن اغلى الموجودة لدينا المحالت 

 فوكرا كواألسواق في جميع المدن البولندية وخاصة الكبيرة منها مثل وارسو 

تزخر بالعديد من الموالت الحديثة والتي تحتوي على اغلب الماركات  والتي 

العالمية المشهورة وكذلك الصناعات المحلية والتي تكون أسعارها رخيصة وجودتها 

الجودة والسعر  الطبيعية ذاتية جيدة، وكذلك تشتهر زاكوباني بالملبوسات الجلد

وسوف المناسب ، كما يوجد عدة أسواق من االوت لت في بعض المدن البولندية ،

 نتناول بالتفصيل األسواق الموجودة في كل مدينة .

 

 

توجد العديد من محالت السوبر ماركات والمنتشرة في جميع انحاء الدولة وتوفر 

كما توجد األسواق الشعبية  األسعار،رخص وتمتاز بالمواد الغذائية المتنوعة، 

 للمزارعين والتي تبيع معظم الخضار والفواكه واالجبان والعسل بأسعار رخيصة .

 

 التسوق

 أسعار المطاعم واألغذية
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 أسعار المطاعم تعتبر متوسطة والمطاعم الحالل متوفرة في اغلب المدن

 وسوف يتم ذكرها حسب تواجدها في كل مدينة

الى  150يث يتراوح سعرها من وكذلك أسعار األغنام وخاصة في زاكوباني ح

 لاير سعودي 200

 

ولكن يفضل تجنب اللون األسود والنقاب  لحجاب اارتداء أي مشكلة في  دال توج

 لمالحظة نظرات االستغراب من البعض لعدم لفت األنظار

 

 

الشعب البولندي من افضل عودتك الى وطنك التعامل جداً رائع من المطار وحتى 

طبيعتهم ا في رحالتي يتسم بالبشاشة والتعاون والغالبية على الشعوب التي قابلته

 . وخاصة القرى

 

 

 تعتبر بولندا من الدول االمنة والشرطة متواجدة في كل مكان

 

بولندا دولة عريقة مّرت بتقلبات جذرية خالل األلف عام الماضية، لكنها تفتح 

من مناظرها الطبيعية مليون سائح سنويًا، ينهلون  15ذراعيها اليوم ألكثر من 

السياحة  وه الساحرة ويتمتعون بثقافة وتاريخ وعراقة أكبر بلد جامعي في أوروبا.

وسوف نذكر في الدليل اهم المدن  ي صالحة للسياحة الشبابية والعائلية في بولندا

والمعالم السياحية في بولندا البعض منها تمت زيارته والبعض االخر لم نتمكن من 

 ضيق الوقت . زيارته بسبب

 

 الحجاب

 معاملة البولنديين للسياح

 األمان

 السياحة في بولندا



15 
sosotravel.wordpress.com 

 

 

 

 Warszawa Pl-Warszawa.oggوارسو أو فرصوفيا أو فارسوفيا )بالبولندية: 

هي عاصمة بولندا )بولونيا( وأكبر مدنها. وتقع على نهر فيستوال ، مدينة وارسو 

مدن في االتحاد األوروبي من حيث عدد السكان. وقد تعرضت  10واحدة من أكبر 

% من  85ل الحرب العالمية الثانية ودمر أكثر من المدينة للتدمير الشديد خال

مبانيها ، وتعتبر من أهم المقاصد السياحية الدولية ومركًزا اقتصاديًا هاًما في أوروبا 

الوسطى والشرقية. ومن المعروف أيًضا باسم "مدينة العنقاء" ألنها شهدت الكثير 

حيث أضطرت المدينة من الحروب في تاريخها. وأبرزها الحرب العالمية الثانية 

 1940تشرين الثاني  9من مبانيها. في  %80إلى إعادة بناء نفسها، حيث تم تدمير 

" في بولندا لبطولتها، Virtuti Militariتم منح المدينة أعلى وسام عسكري "

 ولحصار وارسو

 

 

 Warsawوارسو 
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 الوصف الموقع

Plac Zamkowy & Castle Squar المدينة القديمة 

Royal   Castle القلعة الملكية 

Palace of Culture and Science قصر الثقافة والعلوم 

National Museum, Warsaw  المتحف الوطني في وارسو 

The Museum Of Warsaw 

Uprising 

 متحف انتفاضة وارسو

Steve McCurry’s Exhibition معرض ستيف ماكوري 

Keret House منزل كيريت 

 

Copernicus Science Centre  كوبرنيكوس للعلوممركز 

 

Żelazowa Wola, Chopin’s متحف شوبان 

city zoological garden in 

warsaw 

 حديقة حيوان وارسو

 

Lazienki - Royal Residence 

Park 

 حديقة الزينكي

 

 

 اهم المعالم السياحية في وارسو
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مدينة وارسو فى بولندا مثيرة لالهتمام و بها طاقة كبيرة، وتعد واحده من مدن 

احي فى بولندا. يوجد بها العديد من الحدائق الجميلة. المدينة قديمة الجذب السي

 وتدمر حواليولكنها جميلة للغاية. ضربت هذه المدينة في الحرب العالمية الثانية 

هناك أمر ال  المسؤولينجهود إعادة اإلعمار من  نالمدينة. ولك% من  86

على العديد من اماكن  يصدق. أدناه سوف تجد دليلك اثناء السياحة في وتتعرف

 الجذب السياحي في وارسو وكل شيء تحتاج إلى معرفته قبل السفر الى هناك.

 hop on hop off warsawحيث يمكنكم استخدام الباص السياحي 

 في اكتشاف معالم وارسو

4/warsawsightseeing.com/en/7-https://city 

 

 او التجول على االقدام او استخدام التاكسي المنتشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم المعالم السياحية في وارسو

 بالتفصيل

https://city-sightseeing.com/en/74/warsaw
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 ” : Plac Zamkowy & Castle Squar ”المدينة القديمة 

 

بناؤها بعد الحرب العالمية تم المدينة القديمة في وارسو صغيرة، ولكنها جميلة. 

( قصر زامكووي . الثانية . أفضل مكان للدخول إلى المدينة القديمة )ساحة القلعة

 هذه الساحة الكبيرة القلعة الملكية يمكنك زيارتها.

 Royal Castleالقلعة الملكية 

 

تقع في المدينة القديمة بميدان القلعة رائع الجمال، وكانت مكان إقامة العائلة الملكية 

في الفترة ما بين القرنين السادس عشر، والثامن عشر.دمرت بواسطة األلمان في 

العالمية الثانية، وأعيد ترميمها في الثمانينات.تضم القلعة مجموعة من الحرب 

اللوحات المرسومة الخاصة بملوك بولندا، بجانب مجموعة تضم ثالثة وعشرين 

ورسمت تلك  لوحة مرسومة لمدينة وارسو، والتي تعود للقرن الثامن عشر.

 المجموعة بأمر من آخر ملوك بولندا; أس إيه بونياتوفسكي.

https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2016/09/Plac-Zamkowy-Castle-Squar.jpg
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 ”Palace of Culture and Science ”ر الثقافة والعلوم قص

 

تم بناءه في الخمسينات كهدية من السوفيات، وال يزال واحدة من أطول المباني في 

أوروبا. يمكنك أن ترى ذلك من أماكن عديدة .أفضل جزء عن هذا المبنى قد يكون 

التجاهات مما عرض الشرفة في الطابق الثالثين. هناك رؤية رائعة في جميع ا

 يجعله بالتأكيد واحد من امكان الجذب السياحى

 وسالمتحف الوطني في وار

 

يعتبر من أكبر المتاحف في بولندا وأكبر متحف في مدينة وارسو، يضم هذا 

المتحف قطع أثرية قديمة تعود للحضارات المصرية واإلغريقية والرومانية، 

 ... ألف قطعة أثرية، 11ويتواجد في هذا المتحف 

 

 

 



20 
sosotravel.wordpress.com 

 The Museum Of Warsaw Uprising تحف انتفاضة وارسوم

 

يبرز هذا المتحف ’ نريد أن نكون أحرار، ونمتلك حريتنا بأيدينا‘ويحمل شعار هام 

هذا بجانب التطور الهام الحاصل بعدها، 1944تاريخ االنتفاضة التي حدثت في عام 

 والتاريخ الخاص بنهاية الحرب العالمية الثانية.

د وجهة رائعة، وهامة لمحبي التاريخ فبإمكانك رؤية; المخابئ التي استخدمت يع

 ةالوقت. باإلضافأثناء االنتفاضة، هذا بجانب قراءة الصحف التي طبعت في هذا 

 إلى التعرف على استراتيجيات االنتفاضة.

 Steve McCurry’s Exhibition معرض ستيف ماكوري

 

ر المعاصر، والذي يضم معرض ألعمال الفنان يعتبر جاليري اليكا مركز للتصوي

عمل ماكوري أيضا .ستيف ماكوري. والذي من أشهر أعماله صورة الفتاه األفغانية

مع قناة ناشيونال جيوغرافيك، واعتبر من أهم المصورين على مدار ثالثين 

يضم جاليري اليكا مجموعة من الصور التي أخذت إلناس من جنوب، .عاما

 .وجنوب شرق آسيا

 

 

 

http://murtahil.com/8303/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/56-3694670-143532667175b8d8028faf40819a35a289185b1af4/
http://murtahil.com/8303/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/56-3694678-1435326689afc9984696eb47fd97ea3627050c917b/
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 Keret House منزل كيريت

 

أصغر مساحة للعيش يمكنك رؤيتها; فيضم األثاث، واألجهزة الضرورية وكلها 

أقام به ثالث كتاب; 2009بأحجام مصغرة. صمم بواسطة جاكوب شزوسني عام 

إيتار، وكيريت، وإزرايلي. ويقع بين مبنايين ضخمين; كال منهم ذي خلفية معمارية 

لحقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، أما الثاني فيعود للحقبة  فاألول يعود.مختلفة

 االشتراكية

 مركز العلوم كوبرنيكوس

 

 

على ضفة نهر فيستوال في وارسو ،  ععلوم يقللركز العلوم كوبرنيكوس هو متحف م

معرضا تفاعليا تمكن الزوار من القيام بمفردهم  450ويحتوي على أكثر من 

ين العلم بأنفسهم. المركز هو أكبر مؤسسة من نوعه في بتجارب واكتشاف قوان

 بولندا واحدة من األكثر تقدما في أوروبا

 

http://murtahil.com/8303/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/31bac39f414816112986e33c9ba8b64a-2/
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 s’Chopin Wola, Żelazowa متحف

 : شوبان رأس مسقط و

 
جميلة و بسيطة و جزء منة يضم األن  هو عبارة عن منزل كبير محاط بحديقة 

 Frederic  يوس شوبان متحف و المنزل كان للمؤلف الموسيقى فريديريك فرانس

Chopin أو كما عرف فى مدينة بولندا باسم ,Fryderyk Szopen  يقع المتحف

على مقربة من المدينة القديمة و لقد كان فريديريك واحد من المؤلفين و الملحين 

الموسيقين الموهوبين و كان بولندى األصل و قام فريد بتأليف العديد من األلحان 

و ستتمكن فى المتحف من التعرف على حياة هذا الفنان الرائع كما الموسيقية الرائعة 

 ستتعرف أيضاً على أعمالة الفنية الجميلة التى كانت ذات شهرة كبيرة فى هذا الوقت.

 يقة حيوان وارسوحد

city zoological garden in warsaw 

 

 

ن في في الجزء الشمالي من حديقة براسكي، حديقة الحيوا 1928نشئت في عام ا

الحيوانات فقط. دمرت تماما خالل الحرب العالمية الثانية، أعيد  500األصل كان 

الحيوانات التي تمثل  12،000. اليوم، هو موطن ألكثر من 1948فتحها في عام 

 نوع. 500أكثر من 

https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%C5%BBelazowa-Wola-Chopin%E2%80%99s-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9.jpg
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هناك العديد من المطاعم في حديقة الحيوان، فضال عن العديد من محالت بيع 

التذكارات. في وسط حديقة الحيوان هو خاص "حديقة حيوان فيريتال" )حديقة 

حيوان بانيو(، حيث يمكن لألطفال سكتة الحيوانات وتغذية لهم الجزر والتفاح. 

 وهناك أيضا كبير، حديث، ملعب آمن.

 يتحدث عن هذه الحديقة وهو وتم انتاج فيلم

the zookeeper's wife (2017) 

 

 

 Lazienki - Royal Residence Parkحديقة الزينكي 

 

ارك الزينكي منتزه رائع و ضخم فى جنوب مركز المدينة. مكان يستحق الزيارة ب

اثناء السياحة في وارسو، ال سيما في يوم جميل في الصيف. أنه مكان من أفضل 

هو أيضا موطن للعديد من مناطق الجذب لزيارة في وارسو بولندا.ألماكن لا

 فالالملك ستانيس“السياحي، أكبر مجرى مائى على القصر. كان مقر إقامة 

وهناك أيضا حدائق النباتية الموجودة هنا. الحديقة ” . أغسطس بونياتوفسكي

 مجانية، ولكن عوامل الجذب داخل الحديقة برسوم الدخول.

https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2016/09/Lazienki-Park.jpg
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 كامبينوس  kampinosوغابة   kampinosنية كامبينوس الحديقة الوط

 

قع  فى ضواحى وارسو و تتكون الحديقة من مجموعة من الغابات الخضراء ت

الجميلة و أشجار الصنوبر تنتشر فيها بشكل كبير و تحتوى أيضاً على نهر جميل 

ديقة باإلضافة إلى خليط من الكثبان الرملية و أراضى المستنقعات و يعيش فى الح

العديد من الحيوانات الجميلة و الطيور المتنوعة مما يعدها مغامرة مثيرة وسط 

الطبيعة الجميلة  و الحديقة مناسبة لالسترخاء و التنزة فيها سيراً على األقدام أو 

ركوب الدراجات فى الحديقة مما يجعلها من األماكن الجميلة التى يجب أن تضعها 

 رر زيارتها فى رحلتك إلى وارسو.قعلى قائمة األماكن التى ست

 ” Krasinski Gardens” حدائقو”  Saxon ”حدائق

 

ذا كنت تبحث عن اماكن سياحية مجانية في وارسو، اليك هذه الحدائق الجميلة . ا

 ة تقع بالقرب من كنيسة الصليب المقدس وقصر الثقافة والعلوم.

 هى ايضا حدائق كبيرة تقع خارج البلدة القديمة. :

 

https://i2.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2016/09/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-Saxon.jpg
https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2016/09/Krasinski-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82.jpg
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 الوصف الموقع

Zlote Tarasy مركز تجاري 

Arkadia مركز تجاري 

Blue City مركز تجاري 

Galeria Mokotow مركز تجاري 

Promenada مركز تجاري 

Reduta مركز تجاري 

Sadyba Best Mall مركز تجاري 

 

Annopol Factory Warsaw اوت لت 

 

Piaseczno Fashion House Warsaw اوت لت 

na kole سوق شعبي 

 

Różyckiego سوق شعبي 

Na Dołku سوق شعبي 

 ورساهم األسواق في وا
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Zlote Tarasy 

يضم العديد من المحالت المتنوعه والماركات العالميه  ٥٩ويقع على شارع زلوتا 

وفيه تشكيله من المطاعم المختلفه والمقاهي ومواقف للسيارات برسوم وفيه مقاهي 

, ويغني عن زيارة بقية   لفندق الماريوتعلى جلسات خارجيه مفتوحه وهو مقابل 

 الموالت في وارسو
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Arkadia 

 أركاديا

 .ويعد, أكبر موالت و أماكن التسوق في وارسو و أكبر موالت بولندا على اإلطالق
حيث يضم مائتي متجر, وثالثون مطعم, وسوق طعام ضخم مساحته؛ مائتي سبعة 

 .وثمانين ألف متر مربع
السريع مثل برجر كينج, ماكدونالدز وكيه أف سي ت الطعاميضم عدد من محال . 

 .يضم مطعم للسوشي يدعى هانا سوشي, ويعد األفضل في وارسو
 .يضم أيضا مركز طبي يدعى اينل, ومركز رياضي يدعى هولمز بليس

 .باإلضافة إلى سنيما, وأربعة آالف مساحة لموقف السيارات تمتد على طابقين
ين إلى السبت؛ من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءيفتج أبوابه من اإلثن . 

 .أما أيام األحد فمواعيد العمل تبدأ في العاشرة صباحا, وتنتهي في التاسعة مساء
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://murtahil.com/7883/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/2_9273_329_2936_/
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 بلو ستي

Blue City 
 .سوق حديث يضم مائتي متجر, وعشرين مساحة للطعام

وآخر للبالغينيضم منطقة للعب, والترفيه تنقسم إلى جزء خاص باألطفال,  . 
تقع نافورة في وسط المبنى؛ تقذف المياه على بعد ستة وعشرين متر. والتي يقع 

 .بجانبها بعض المقاعد؛ كي تستمتع بهذا المنظر الرائع
 .يقيم مول بلو ستي بعض األحداث, والمعارض الخاصة من وقت إلى آخر

 .مثل السوق الداخلي الذي يضم منتجات بولندية محلية
ول ثالثة آالف وأربعمائة مساحة لموقف السياراتيضم الم . 

 .يفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء؛ من اإلثنين إلى السبت
 .وأيام األحد من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء

 

 

 

 

 

 

 

 

http://murtahil.com/7883/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/pp407063/
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 غاليريا موكوتو

Galeria Mokotow 

في جنوب المدينة  أحد أماكن التسوق في وارسو و موالت وارسو الرائعة, ويقع

 Mokotow بمنطقة موكوتو
ومازال يتمتع بشهرة واسعة, فيضم أكثر من مائتي متجر تمتد على  2000افتتح عام 

 .مساحة ستين ألف متر مربع
 .كما يضم ثالثين مساحة للطعام, وسنيما, ومركز رياضي, وصالة بولينغ

 .بجانب منطقة مخصصة للعب األطفال
ة مساحة لموقف السياراتيحتوي على ألفين وستمائ . 

 .مواعيد العمل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء, من اإلثنين إلى السبت
 .ومن العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء أيام األحد

 
 

 

 

 

 

http://murtahil.com/7883/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/024446_1140/
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 برومينادا

Promenada 

يحمل مول برومينادا طابع شرق أوروبا في تصاميمه حيث؛ يشبه موالت وأسواق 

دن أوروباباريس, وغيرها من م . 
 .في حين تميل باقي موالت, وأسواق وارسو للطابع األمريكي
 .يضم أكثر من مائتي متجر, وثالثة عشر صالة عرض سينما

كما يضم عدد من متاجر أوت لت التي؛ تقدم أحدث صيحات الموضة, والذي ال تجده 

 .في أي مول آخر بوارسو
لمدينةكما يضم سوبر ماركت ألما, والذي يعد األضخم في ا . 

فتجد مختلف المنتجات, والبضائع بجانب المشتريات النادرة التي ال تجدها بمكان 

 .آخر
 .يوجد موقف سيارات ضخم أمام المول

 .يفتح أبوابه من اإلثنين إلى السبت من؛ العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء
 .وأيام األحد من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء

 

 

 

 

 

http://murtahil.com/7883/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/wnetrza_2_alejka_pietro/
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 Reduta ريدوتا

 .من أماكن التسوق في وارسو ويقع مقابل لمول بلو ستي
 .يضم أكثر من مائة وعشرين متجر, ويوفر انترنت السلكي

 .يشمل ألف وسبعمائة مساحة لموقف السيارات
تبدأ ساعة العمل من العاشرة صباحا, وتنتهي في التاسعة مساء من اإلثنين إلى 

 .السبت
حا, وتنتهي في الثامنة مساءأما أيام األحد فتبدأ في العاشرة صبا  

. 

 

 Sadyba Best Mall ساديبا بست مول

يضم ساديبا بست مول مائة متجر, واثنى عشر صالة عرض سينما, وسنيما أي 

 .ماكس
 .بجانب صالة بولينغ, وبلياردو للتسلية, تقع في الطابق الثاني
مساء يفتح أبوابه من اإلثنين إلى السبت؛ من العاشرة صباحا حتى التاسعة . 

 .وأيام األحد من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء

http://murtahil.com/7883/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/img_20170629_070421/
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 أنوبول فاكتوري وارسو

Annopol Factory Warsaw 

أنوبول منطقة صناعية سابقة؛ تضم اآلن عدد من األنشطة, والمتاجر المختلفة بجانب 

 .عدة حدائق
 .التي تطل جميعها على ضفة نهر فيستوال

ويقع, بالقرب من أسواق  2012ي وارسو. وبني عام يعد من أهم أسواق أوت لت ف

 .أوت لت األخرى
 .يقدم أنوبول فاكتوري وارسو عروض رائعة خاصة بالنساء, الرجال واألطفال

تشمل تلك العروض المالبس الرياضية, األحذية, المالبس النسائية, اإلكسسوارات 

 .والمالبس المنزلية
سبعين بالمائةكل ذلك بخصومات تتراوح من ثالثين إلى  . 

برودواي, بوتيك, كروب, إيسا, ألبيون, بيج ستار, بايت, كروس من ضمن 

 الماركات التي يتضمنها السوق

 أسواق االوت لت في وارسواهم 

http://murtahil.com/7883/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/img_20170629_065625/
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يضم السوق أيضا صيدلية, ومتجر كتب, ومتجر ألعاب, ومتجر عطور بجانب وكالة 

 .سفريات
رفة إذا أردت أخذ قسط من الراحة, أو إسعاد أطفالك؛ هناك حديقة جوبي التي تضم غ

 .مخصصة للعب
 .حيث يمكنك ترك أطفالك دون الشعور بالقلق؛ لوجود رعاية, وعناية محترفة

 

يضم أيضا خمس أماكن لتناول الطعام؛ سوشي بار, سوكوفي وكوفي أند جرايسن 

 .لتناول الكعك, والحلوي اللذيذة
ونة, مطعم سفنكس الذي يقدم؛ أطباق اللحم اللذيذة, وكذلك البيتزا, والمعكر بجانب 

 .والسلطات, والمقبالت, والحلوى
 .هناك أيضا تشتوبسكي جادتو الذي؛ يقدم أطباق بولندية بوصفات منزلية مثل الزالبية
 .ساعات العمل من الحادية عشر صباحا حتى التاسعة مساء؛ من اإلثنين إلى السبت

 .ومن العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء؛ أيام األحد

 
 

 

 

 

 

http://murtahil.com/7902/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d9%88%d8%aa-%d9%84%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/attachment/355/
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هاوس وارسوبييسكشنو فاشون   

Piaseczno Fashion House Warsaw 

 يقع جنوب وسط مدينة وارسو بحي بياسيتشنو
. 

تصميم السوق يعكس العمارة القديمة للمدينة, وذلك بأبنيته الملونة, وخطوط السقف 

 .المتعددة
 .من أفضل أسواق أوت لت في وارسو. فيضم أكثر من مائة متجر

سبعين بالمائة, وبعضها يصل إلى تسعين  تقدم خصومات تتراوح من ثالثين إلى

 .بالمائة
 .تضم المتاجر العديد من ماركات المالبس الرجالية, والنسائية الشهيرة مثل

مانجو, أتالنتك, توم تايلور, تروساردي وبادورا. هذا بجانب أحذية عالية الجودة 

 .كرافيل وكليمنتي
ية كفور أف, نايكي, هناك أيضا عدد من الماركات الخاصة بالمالبس الرياض

 .أديداس, هاي تك, كيكسيلفر, سالومون وماونتن وارهوس
إذا كنت تسعى للحصول على بعض الراحة, وتناول وجبة خفيفة؛ هناك سوكوفي, 

 .كارت دور كافية وزيلونا بودكا
 .بجانب دومي كورنر لتناول؛ شطيرة برجر شهية

لتاسعة مساء؛ من اإلثنين إلى مواعيد العمل تبدأ في العاشرة صباحا, وتنتهي في ا

 .السبت
 .ومن العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء؛ أيام األحد

 

 

 

http://murtahil.com/7902/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d9%88%d8%aa-%d9%84%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/fashion-house-4/
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 يورسيوس فاكتوري أوت لت وارسو

 Ursus Factory Outlet Warsaw 

 .أحد أسواق أوت لت في وارسو وفي بولندا. يقدم العديد من العروض التي تتضمن
البس, والمعدات الرياضية, واألحذية, مالبس النساء, الرجال واألطفال بجانب الم

 .المالبس النسائية, واإلكسسوارات, والمالبس المنزلية
 .تضم العروض خصومات تتراوح من ثالثين إلى سبعين بالمائة

ديسغوال, ديفرس, تيمبرالند, تومي تايلور, تومي هيلفيغر, بينيتون, فيرو مودا, 

قنايكي, ريجاتا, كونفيرز من أشهر ماركات السو . 
هذا بجانب إيكو, ساالماندر, سيمبيوسيس, فينيسيا, أتالنتيك, كالفن كالين, كالزدونيا 

 .و فيليروي أند بوش
 .يضم السوق أيضا متجر لبيع الصحف, ومتجر عطور, ووكالة سفريات

هناك أيضا دومو سماكي الذي يقدم عدد من األطباق الشهية؛ من األطعمة البولندية 

كرونة اإليطاليةالتقليدية, وحتى المع . 
بجانب اللحوم المشوية, واألطباق الصحية قليلة الدهن. كما يمكن اختيار نكهاتك 

 .المفضلة
 .ساعات العمل من الحادية عشر صباحا حتى التاسعة مساء؛ من اإلثنين إلى السبت

 .ومن العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء؛ أيام األحد

 
 

 

 

 

 

 

http://murtahil.com/7902/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d9%88%d8%aa-%d9%84%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88/11-2-2/
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ين، يمكن الحصول على الفاكهة الطازجة والخضروات مباشرة من حقول المزارع
، تجد المالبس والمنتجات اإللكترونية الشعبية بأنواعها، في أسواق وارسو

ومستحضرات التجميل جنباً إلى جنب مع أشهي أنواع الطعام والمخبوزات. تعرف 
سواقاال  معنا على مجموعة من أفضل وأهم  

 .في بولندا وارسو 
 

 
 

 

 
 

تشعر في وسط السوق ان الزمن قد توقف هناك منذ مدة، سوق كبير مفتوح ضخم 
من األثاث إلى وعتيق حيث يمكن هناك الحصول على كل ما قد تبحث عنه، 

الزجاج والخزف واللوحات والكتب فضالً عن سوق المنتجات الغذائية الذي يقام 
 .يومي السبت واألحد

 
، مواعيد عمل السوق من السادسة صباحاً ul. Obozowa 99 عنوان السوق

 للسادسة مساءً 
 
 
 

. 

Na Kole 

 اهم األسواق الشعبية في وارسو

http://www.alikhaa-malaysia.com/vb/t2531.html
http://www.alikhaa-malaysia.com/vb/t2531.html
http://3.bp.blogspot.com/-rJDchAK32RM/UeRCpvtbE6I/AAAAAAAABoc/D68aoQqT6UU/s1600/29272744.JPG
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 سوق
 Różyckiego 

 

 
 

 
 

يمكنك العثور على أي  واحداً من أقدم وأشهر أسواق وارسو، وفي هذا السوق
شيء بداية من فساتين الزفاف إلى الخضار والفاكهة الطازجة، ويعد من اهم 

 .المزارات للسائحين وآلهل المدينة
 

، مواعيد عمل السوق يومياً من السادسة ul. Targowa 54 عنوان السوق
 .صباحاً للخامسة مساء

 Na Dołku سوق

 

 
 
 

يبيع كل شيء تقريباً بداية من مواد البقالة العادية  هو سوق كبير في قلب وارسو
ووصوالً إلى اإلكسسوار الرياضية، وأثاث الحدائق والمالبس، فضالً عن أن يوم 

 .العطلة االسبوعية يشمل سوق للمعدات والمالبس المستعملة
 

، مواعيد العمل في السوق من ul. Braci Wagów 22 عنوان السوق
 السابعة صباحاً للسابعة مساءً 

http://www.alikhaa-malaysia.com/vb/t2531.html
http://4.bp.blogspot.com/-hGN5nidDlm0/UeRCp5NPmHI/AAAAAAAABog/iG-jW1UmTs0/s1600/32140610.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-en7LcXgJPcY/UeRCpBi0z-I/AAAAAAAABoY/zHCZa-sfz1k/s1600/l.jpg
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Zlote Tarasy 

 
 

 

 

 

 

 

يوجد العديد من الفنادق والشقق المفروشة التي تناسب جميع الميزانيات وتعتبر 

فنادق وارسو من ارخص الفنادق التي شاهدتها ، وارشح للسكن فندق النوفوتيل ، 

واألسواق ، وسنتر المدينة منتربول ، ماريوت وماحولها لقربها من المدينة القديمة 

 كييف في الفندق عند حجز الغرف في الصيفوانصح بالتأكد من وجود ت

 الوصف المطعم

amritkebab للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Gabi للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Le Cedre 84 للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

heyoodubai ليه كبيرة من الوجبات من شبه الجزيرة العربية والمغرب شك

 وباكستان والمعدة من قبل طهاة متخصصين

Le Cedre للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Injachi هندي 

Yes Kebab  للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

FalafelPlus  للمأكوالت الشرق أوسطية واليونانية 

lokanta كي تر 

 وساهم الفنادق في وا

 اهم المطاعم الحالل في وارسو
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( هي واحدة من أقدم وثاني أكبر المدن البولندية، تقع Krakow بالبولندية:كراكوف )

المدينة على نهر فيستال في منطقة بولندا الصغرى، ويرجع تاريخ المدينة إلى القرن 

ة البولندية والثقافية واحدة من المراكز الرائدة في األكاديمي تعتبرالسابع الميالدي. و

المراكز االقتصادية األكثر أهمية في بولندا.. وبعد اجتياح القوات ووالفنية والحياة. 

األلمانية لبولندا خالل الحرب العالمية الثانية، تحولت كراكوف إلى عاصمة الحكومة 

تو العامة. تم نقل السكان اليهود من المدينة إلى منطقة مسورة والمعروفة باسم الغي

كراكوف، الذي أرسلوا إلى معسكرات اإلبادة مثل أوشفيتز وبالسزو. تعد مدينة كرا 

كوف هي قلب الثقافة البولندية حيث يوجد بها العديد من الشواهد التاريخية الرائعة 

التي تدل على مدى عمق و قدم الحضارات التي مرت على بولندا و المدينة من 

زة على مستوى العالم كما أنها مناسبة لقضاء األماكن السياحية الهامة و البار

كما  العطالت و التمتع بمختلف األنواع من األنشطة الترفيهية التي تقدمها المدينة

 energylandiaمالهي  تمتاز بأكبر ساحة في أوروبا.

 

 

 

 

 

 

 Krakówكراكوف  
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 االحداثية الوصف الموقع

Krakus 

Mound 

 N 50 02.381 هضبة مطلة على المدينة

E 19 57.542 

Kopalnia Soli 

Wieliczka 

منجم فياليتشكا الملحي تم بناء المنجم في القرن الثالث 

عشر الستخراج ملح الطعام، ويعتبر أحد أقدم المناجم 

الملحية في العالم التي استمرت في إنتاج الملح لفترات 

 .2007طويلة وحتى عام 

N 49 59.074 

E 20 03.221 

Rynek 

squares 

وسط البلد وحولها اغلب األماكن ساحة كبيره في 

السياحية والمطاعم والمحالت. يقال انها من أكبر 

 الساحات في أوروبا

N 50 03.722 

E 19 56.203 

wawel castle لعة "فافل": بنيت "فافل" في القرن الرابع عشر، ق

بطلب من الملك البولندي كازيمير الثالث العظيم. شكلت 

والثقافي األهم في "بولندا" هذه القلعة الموقع التاريخي 

لقرون عدة، إذ اعتبرت رمزا للدولة، ومقرا إلقامة 

أشهر الملوك. أما اليوم فهي واحدة من أشهر المتاحف 

أقسام تعرض  10الفنية في البالد، حيث تضم 

 مجموعات عدة من اللوحات،

N 50 03.245 

E 19 56.125 

Cloth Hall 

Sukiennice 

على مطعم من  يحتويكبير  ، مبنىالقماشمبنى قاعة 

محالت بيع الهدايا التذكارية، كما  والعديد منالخارج 

 داخل مبنى تاريخي

N 50 03.703 

E 19 56.236 

Galeria 

Krakowska 

طوابق وفيها اغلب  3مول كبير نوعاً يحتوي على 

 الماركات المعروفة والمطاعم العالمية

N 50 04.025 

E 19 56.796 

Stary Kleparz المخبوزات. الزهور. ويوجد ق السكان المحليين سو

 الفاكهة. والخضروات. اللحوم. البيض األدوات المنزلية

N 50 04.040 

E 19 56.459 

Energy landia  دقيقة عن كركوف  56تبعد  مالهيمدينة N 49 59.959 

E 19 24.672 

 كراكوفاهم المعالم السياحية في 
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 الموقع

Krakus Mound 

وهي لتي تطل على المدينة تمتاز بمجموعة من المناظر الرائعة ا التيو 

تلة اصطناعية جميلة تعود لعصور ماقبل التاريخ وتتوضع على مسار اعوج 

تر فوق سطح البحر وتوفر من اعالها إطاللة بانورامية  326وترتفع حوالي 

جميلة لتهر فيستوال ويعد من النصب الطبيعية ومقصد سياحي لطيف يقصده 

 الزوار لرؤية جماله

 

 

  

Kopalnia Soli Wieliczka 

 منجم فياليتشكا الملحي

 

http://1.bp.blogspot.com/-Bu7s9CnHbo8/VFHXI7l-UBI/AAAAAAAAIMQ/PDkChX4qhco/s1600/%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9.jpg
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يعتبر فيليتشكا من أقدم مناجم الملح في العالم، وقد أعلن عنه موقعا 

تراثيا عالميا من قبل منظمة اليونسكو. يتم تعدين الملح في هذا المنجم 

اليوم ألغراض سياحية، وتُصنع منه تُحف وتماثيل تذكارية مميزة، كما 

 لساعة السابعة ونصف من األحد للسبت.يفتح هذا المنجم من ا

 

Rynek squares 

 حة ربنكسا

 

هي الساحة العامة المركزية في مدينة كراكوف، وتعتبر أكبر ساحة من 

فترة العصور الوسطى في أوروبا. تعرف باسم دروغا كروليفسكا، أي 

الطريق الملكية، فيها مقاٍه ومطاعم عديدة وحوانيت مالبس ومجوهرات 

كنيسة القديسة ماري التي تتميز بمحرابها الخشبي والمبنية مميزة، و

وفق الطراز القوطي من الطوب األحمر في القرن الثالث عشر ميالدي. 

يتوسط الساحة مبنى السوق القديمة الذي ُرمم حديثا ويحتوي على بازار 

مثالي القتناء الهدايا التذكارية. أجواؤها احتفالية ممتعة، ال سيما في 

 حتى ساعات الليل المتأخرة.الصيف 
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Cloth Hall Sukiennice 

 

اعة القماش، والمعروفة باسم سوكينيس في البولندية، هي أحد أقدم ق

مراكز التسوق في العالم، فقد كانت مركز لألعمال التجارية في ساحة 

سنة، أما اليوم، فما بين هذه األعجوبة  700السوق الرئيسية ألكثر من 

لتي تقع في منتصف ساحة السوق ستجد العشرات من المعمارية ا

األكشاك لبيع المجوهرات، والحرف اليدوية القماش، والمنحوتات 

الخشبية وجميع أنواع الهدايا التذكارية والحلى البولندية بأسعار هي في 

 يصة أكثر مما كنت تتوقع.خالواقع ر

 شارع فلوريانسكا

 

كا في البولندية، يمكن القول إنه الشارع شارع فلوريانسكا، أو أوليكا فلوريانس

األكثر شهرة في كراكوف، والذي يتخذ اسمه من بوابة فلوريان في الشمال، 

ويكتسب هذا الشارع الجميل شهرته من العديد من المحالت التجارية والمطاعم 

الجميلة، فضال عن مجموعة من المباني المميزة، التي تتمتع بأنماط معمارية 

في حين تتباهي بعض المباني بالتأثيرات القوطية، تفتخر األخرى بالنمط متباينة، ف

النيو كالسيكي، فكل مبنى يفتحر أمام الزائرين بتاريخه الخاص في شارع 

 فلوريانسكا.

https://i0.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2017/07/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%A7.jpg?ssl=1
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 قلعة فافل الملكية

 

زيارة قلعة فافل الملكية أمر ال بد منه أثناء زيارة كراكوف, والتي تقع في وسط 

نهر فيستوال, والتي تعتبر األن بمثابة متحف مقسم إلى خمسة  المدينة وتطل على

أقسام مختلفة, بما في ذلك؛ تاج الخزانة و مستودع األسلحة؛ غرف الدولة؛ شقق 

رويال الخاصة, ومعرض الفن الملكي, مع مجموعة من الكنوز األثرية والمقتنيات 

 التاريخية الفريدة.

تم إعادة تشكيلها خالل نهضة القرن السادس , وقد 11تم بناء قلعة واويل في القرن 

 عشر, وقد بقيت كما هي حتى يومنا هذا.

 wisla Boulevards : ” 

 

https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2017/07/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%84.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2017/04/images-3.jpeg
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wisla Boulevards 

المثالية لألسترخاء و تصفية الذهن و تنقية من كل  زهات منتهى من ال

أعباء الحياة فيمكنك أختيار قارب و التمتع بجولة بحرية جميلة وسط 

هناك العديد من القوارب التى يمكنها  مناظر الطبيعية الخالبة العديد من ال

الذهاب بك في رحلة بحرية جميلة طوال أيام األسبوع و هى من األشياء 

األساسية و البارزة التى ينبغى على كل زائر للمدينة أن يجربها ألنها حقاً 

يت من األشياء الممتعة التي تنال استحسان الجميع لذا ننصحك بعدم تفو

 هذة المغامرة الجميلة عند الذهاب إلى هناك.

 

  Stary Kleparzاو  nowy PLAC  في التسوق

 

 
 

 

 

https://i2.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2017/04/images-38.jpeg
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هى من أكثر األماكن الشعبية النابضة بالحياة مع وفرة كبيرة من أسواق السلع 

مختلف أنواع الفواكه و الخضروات   المستعملة و األسواق العتيقة التى تحتوى على 

المختصة  بإستمرار و تنظم المنطقة أسواق للعطل األسبوعية  الطازجة التى تباع

ببيع تشكيلة واسعة من مختلف أنواع السلع مما يجعلها تجربة مميزة لمحبى التسوق 

 و يوجد فى المكان تشكيلة واسعة من المطاعم و المقاهى.

  المتاحف فى المجانى الدخول يوم فرصة استغل

 

 

يوم واحد من الدخول المجاني في األسبوع مما معظم المتاحف في كراكوف تقدم 

سيجعلك تستمتع بالتعرف على تاريخ المدينة بدون أن تدفع أى نقود كن متأكداً قبل 

الذهاب إلى هناك من األطالع الموقع اإللكتروني للمتحف التى تريد زيارته قبل 

ب مما سيجعلة مناسب ألصحا الذهاب إلى هناك ل تستغل فرصة الدخول مجانى 

الميزانيات الضيقة و فيما سيل مجموعة من متاحف المدينة مع الموعد التى ستكون 

 متاحة فية للزيارة المجانية.

مجانا كل يوم ثالثاء إال في أول يوم ثالثاء من كل  : األرض تحت رينك متحف •

 شهر عندما يتم إغالقه

مجانا كل  اآلثار(: علم )متحف Archeologiczne MUZEUM متحف •

 يوم

 مجانا كل يوم ثالثاء المعاصر(: الفن )متحف MOCAK  حفمت •

 مجانا كل يوم ثالثاء : Manggha  متحف •

مجانا كل يوم اثنين باستثناء يوم االثنين األول من كل شهر  :  شندلر متحف •

 عندما يتم إغالقه

https://i1.wp.com/www.ar-traveler.com/wp-content/uploads/2017/04/images-36.jpeg
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مجانا كل  :Sukiennice في  عشر التاسع للقرن البولندية الفنون معرض •

 أكتوبر 31مايو حتى  1يوم من 

•  

 مالهي. 

 Energylandia 

 

 
 

 

 , مو قع األلعاب دقيقة عن كركوف ٥6مدينة مالهي تبعد 

https://energylandia.pl/en/ 
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 الوصف الموقع

Galeria Krakowska لقرب من محطة القطار الرئيسية  يقع مركز تجاري

دقائق سيرا على األقدام من الساحة  5وعلى بعد 

 الرئيسية.

Galeria Kazimierz في الطرف الجنوبي من   يقع مركز تجاري

 كازيميرز على ضفة نهر فيستوال

Bonarka City Center مركز تجاري 

Galeria Mokotow مركز تجاري 

Galeria Bronowice مركز تجاري 

Krakow Factory Outlet اوت لت 

Stary Kleparz سوق شعبي 

 الوصف الموقع

Galeria Krakowska لقرب من محطة القطار الرئيسية  مركز تجاري يقع

دقائق سيرا على األقدام من الساحة  5وعلى بعد 

 الرئيسية.

Galeria Kazimierz في الطرف الجنوبي من   يقع مركز تجاري

 كازيميرز على ضفة نهر فيستوال

Bonarka City Center مركز تجاري 

Galeria Mokotow مركز تجاري 

Galeria Bronowice مركز تجاري 

Krakow Factory Outlet اوت لت 

Stary Kleparz سوق شعبي 
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 الوصف المطعم

amritkebab للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Gabi للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Le Cedre 84 الفحم للمأكوالت الشرقة والمشاوي على 

heyoodubai  شكليه كبيرة من الوجبات من شبه الجزيرة العربية والمغرب

 وباكستان والمعدة من قبل طهاة متخصصين

Le Cedre للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Injachi هندي 

Yes Kebab  للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

FalafelPlus ليونانية للمأكوالت الشرق أوسطية وا 

lokanta  تركي 

 الوصف المطعم

Hammam 

Szeherezada 

Restaurant 

 للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم

Sami Am Am للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

White Camel 

Restaurant 

 للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم

EFES Kebab 

Grill Salads 

 قة والمشاوي على الفحمللمأكوالت الشر

Quick House للمأكوالت الشرقة والمشاوي على الفحم 

Zayka 

Authentic 

Indian 

Restaurant 

 هندي

 اهم المطاعم الحالل في كراكوف
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مدينة زاكوبانى فى بولندا من اهم الوجهات السياحية فى بولندا ، وتعد السياحة فى 

ل زائر من أصقاع بولندا المجتمع  الذى يتصف بالجمال وسحر الطبيعة و ينتظر ك

 العالم حتي يرحب به و يبتسم في وجهه الكريم ..

كم ،  1000إلى 800السياحة فى زاكوبانى  المدينة المرتفعة عن االرض بمسافة  

التى تتميز بالمنحدرات العالية والتى يحبها السياح فى الرياضات المختلفة مثل 

 التزلج والركض وتسلق الجبال

 إين تقع زاكوبانى ؟

زاكوبانى فى جنوب بولندا فى منطقة تسمى بود هول بالقرب من سفح جبال  تقع

التاترا التى تتميز باللون االخضر والنسيج الرائع من المنحدرات والشالالت 

 والجبال المثيرة

 

 

 

 

 

 Zakopane - زاكوباني
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 االحداثية الوصف الموقع

Morskie Oko  بحيرة مورسكي أوكو رابع أكبر وأعمق

 بحيرة في جبال تاتراو،

N 49 11.853 

E 20 04.207 

Tatrzański Park 

Narodowy 

 N 49 16.266 هي حديقة وطنية تقع في جبال تاترا

E 19 58.904 

Gugu Park Linowy  هذا المكان هو مكان للمرح لألطفال

 والبالغين على حد سواء!

N 49 17.221 

E 19 57.772 

Kasprowy Wierch 

Cable Car 

 N 49 17.830 عربات تلفريك

E 19 56.900 

Krupowki Street  شارع رائع يسرق منك الوقت بدون ان

تشعر فيه الكثير من العروض والمطاعم 

 الشكوالتةوالكافيات ومحل  الشهية

N 49 16.771 

E 19 57.838 

Gubałówka, 

Zakopane, Polska 

هناك الكثير من األشياء التي يمكن رؤيتها 

واألنشطة التي يمكن ممارستها. أكشاك 

 السوق والركوب وأكثر من ذلك بكثير.

سهل ولكن  gubalowkaتسلق إلى 

 يمكنك أخذ القطار

N 49 18.479 

E 19 56.221 

(Dom Do Gory 

Nogami) 

Upside Down House  البيت

 المقلوب

N 49 17.639 

E 19 57.453 

 

Aqua Park 

Zakopane 

 N 49 17.711 حدقة حيوان والعاب لألطفال والعاب مائية

E 19 57.955 

  زاكوبانياهم المعالم السياحية في 
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غدانسك أو جدانسك هي مدينة ساحلية بولندية تبعد ستة كيلومترات عن بحر 

البلطيق و تقع على نهر فيستوال ، مجرى الماء الرئيسي لبولندا حيث جَعل موقع 

نىء في أوروبا الوسطى . وتعتبر الميناء الرئيسي المدينة منها واحدة من أهم الموا

لبولندا ويسمى ميناؤها باسم ميناء جدانسك وكان اسمه في فترة جمهورية بولندا 

 الشعبية باسم ميناء لينين.

Rafting - marina 

rafters Sromowce 

Wyżne - Angles 

 

حلة على متن قارب لمدة ساعتين إلى ر

حديقة وطنية. السياحة يانع والمناظر 

ك الطبيعية المدهشة. يجب أن تأخذ مع

 والشراب، الطعام  بعض

N 49 24.398 

E 20 22.016 

 N49 1726 640 مكان مناسب على النهر للشواء  

E195102928 

    1بيع اغنام  مكان 

 

 

 (لاوج) 2مكان بيع اغنام 

48723431571 

 

N94 2103629 

E 197506690 

 

N 94 290235 

E 020 00 6455 

  Gdansk -غدانسك 
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 الوصف الموقع

Old Town المدينة القديمة 

Malbork Castle  / تعد قلعة مالبورك بولندا من أهم
من  ها، و أكبر القالع في العالم

كيلو عن  60تبعد  حيثالمساحة
 ، غدانسك

KrzywyDomek  يمتاز بموقعه وسط  البيت األعوج
 األسواق والمدينة

Goldwasser ً     ومنطقة جذب للسياحمرفأ 

Mariacka   من الشوارع السياحية فب المدينة
 القديمة والتي تستقطب السياح

Aquapark in Sopot ةمدينة العاب مائي 

Pier in Sopot ميناء وشاطئ ومنطقة فعاليات 

Male Zoo حديقة حيوان 

 

 

 

 اهم المعالم السياحية في غدانسك



54 
sosotravel.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممكن االستفادة من هذا الموقع 

http://physiotherapyinpoland.com/ar/physiotherapy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياحة العالجية واالسترخاء في بولندا
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Soso Traveling the World 

ً ماتخو   ا

  مكئاعد نم يال تنسون

 


