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الفنادق الموصى بها 

02

فنادق ٤ نجوم 

فنادق ٥ نجوم 

فندق حياة سنرتيك
غران فيا مدريد

انقر
هنا

فندق إكس بالزا
انقر
هنا

فندق فيا كاستيالنا
انقر
هنا

فندق أكسور فرييا
انقر
هنا

فندق يوروستار 
انقرسويتس مرياسريا

هنا

https://www.booking.com/hotel/es/hyatt-centric-gran-via-madrid.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/es/mirasierrasuites.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/es/eurostars-madrid.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/es/castillaplaza.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/es/axor-feria.ar.html?aid=1539411
https://banatbatuta.com/
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فــعــالــيــات اليوم األول

03

HOTEL

 مدريدأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم

 مدريد العربية

السیر یلع االقدام مسافة (٥٥٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی 
کاتدرائیة مودینا Catedral de la Almudena  املسار هنا

2 سوق الربغوث
(11:30 - 10:00)

3 ساحة بالزا مايور 
(12:00 - 11:30)

4 كاتدرائية مودينا 
(02:30 - 12:30)

5 قرص مدريد املليك
(03:30 - 02:30)6 حدائق سابتيني

(05:00 - 03:30)

7 معبد ديبود 
(06:00 - 05:00)

1 الخروج من الفندق

السیر یلع االقدام مسافة (٧٥٠ متر) مدة١٠ دقائق 
وصوال الی ساحة مایور Plaza Mayor   املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من الکاتدرائیة 
او من افضل مطاعم مدرید العربیة

السیر یلع االقدام مسافة (٢١٠ متر) مدة ٢ دقیقة وصوال 
  Royal Palace of Madrid الی قصر مدرید امللکي

املسار هنا 

  Puerta de وصوًال الی محطة M الرکوب يف مترو االنفاق
Toledo والنزول فیها ، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ 
متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی سوق البرغوث El Rastro املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٧٥٠ متر) مدة ١٠ دقائق وصوال 
 Temple of الی معبد دیبود

Debod املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ 
متر) مدة ٥ دقائق وصوال الی 
 Sabatini حدائق سابتیني

Gardens  املسار هنا

8 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

السیر یلع االقدام مسافة (٨٠٠ متر) مدة ١٠ دقائق 
وصوال الی محطة املترو Plaza de Españ املسار هنا

https://banatbatuta.com/madrid-hotels/
https://banatbatuta.com/madrid-restaurants/
https://goo.gl/maps/UL6oyWcTLpx
https://goo.gl/maps/UL6oyWcTLpx
https://goo.gl/maps/zVXRMPkXUSQ2
https://goo.gl/maps/rHqKBMcXbu22
https://goo.gl/maps/PxpA7osgz2v
https://goo.gl/maps/o6KrBmBjx942
https://goo.gl/maps/T8AURAn4aVn
https://goo.gl/maps/S7yHUrohHZS2
https://goo.gl/maps/WvCQY9NVGDJ2
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

04

سوق البرغوث

أمور يجب معرفتها عن سوق البرغوث

أشياء يمكن القيام بها في سوق البرغوث

مدرید  أسواق  اشهر  من  البرغوث  سوق  یعتبر 
املفتوحة

یتکون من عدة شوارع تحیط بمرکز املدینة 
کاملالبس  سلع  من  ببالك  یخطر  ما  کل  یضم 

والحقائب واملستلزمات املنزلیة

القیام بجولة داخل السوق والتعرف یلع التقالید 
املدریدیة من خالل طریقة عرض البضائع

شراء بعض الهدایا من بین البضائع التي یقدمها 
کاملالبس والتحف

محالت  توجد  اذ  السوق  بقرب  بجولة  القیام 
تجاریة عریقة تفتح أبوابها بالقرب من السوق

11:30 - 10:00

کافة أیام األسبوع ماعدا االثنین
من الساعة ٩ صباحًا حتی ٣ ظهرًا

أيام وساعات العمل:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور
عن سوق البرغوث

https://banatbatuta.com/el-rastro-madrid/
https://banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور

عن ساحة بالزا مایور 

معلومات عن أماكن الجذب

ساحة بالزا مايور 

أمور يجب معرفتها عن ساحة بالزا مايور 

أشياء يمكن القيام بها في ساحة 
بالزا مايور 

يف  الکبرى  الساحة  أو  مدرید  مایور  بالزا  تعد 
مدرید من أکبر الساحات يف البالد کلها. 

القرن  يف  الثالث  فیلیب  امللك  بإنشائها  قام 
السابع عشر عام ١٦١٧

صارت  ثم  اإلعدام  عملیات  لتنفیذ  ساحة  کانت 
بعدها ساحة ملصارعة الثیران.

یتوسط الساحة الکبرى يف مدرید تمثال امللك 
فیلیب و تبلغ مساحتها ١ هکتار

یلع  والتعرف  الساحة  يف  التجول 
البناء  ونماذج  لها  املعماري  النمط 

االسباني القدیم
داخل  املتوزعة  األسواق  ضمن  التسوق 
الهدایا  أجمل  وشراء  مدرید  مایور  بالزا 

التذکاریة
واملهرجانات  اإلحتفاالت  أحد  حضور 
الثقافیة واملحلیة والعروض التي تعقد 

داخل الساحة

12:00 - 11:30

www.banatbatuta.com05

https://banatbatuta.com/plaza-mayor-de-madrid/
https://banatbatuta.com/


کافة أیام األسبوع ماعدا االحد
من الساعة ٩ صباحًا حتی ٨ مساًء

للکنیسة مجانا
للمتحف: ٦ یورو للبالغین و ٣ یورو للصغار

أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:

معلومات عن أماكن الجذب

كاتدرائية مودينا

أمور يجب معرفتها عن كاتدرائية مودينا

أشياء يمكن القيام بها في 
كاتدرائية مودينا

يف  السیاحیة  املباني  اشهر  من  تعد 
مدینة مدرید

تم اقتراح فکرة بنائها عام ١٥١٨ اال ان البناء 
الفعلي لها لم یبدا حتی ١٨٧٩م

وتحوي  امللکي  القصر  من  بالقرب  تقع 
یلع متحف یعود للکنیسة

والقیام  الکنیسة  الی  الدخول 
وما  بنائها  کیفیة  لرؤیة  بجولة 

تحتویه من اقسام
زیارة املتحف التي یرتبط بها 

02:30 - 12:00

www.banatbatuta.com06

املزید من
 املعلومات والصور

عن کاتدرائیة مودینا

https://banatbatuta.com/modena-cathedral/
https://banatbatuta.com/


٨یورو لکافة الزائرین
االطفال دون سن الخامسة مجانًا

أسعار الدخول:

املزید من
 املعلومات والصور

عن قصر مدرید امللکي 

معلومات عن أماكن الجذب

قصر مدريد الملكي 

أمور يجب معرفتها عن قصر مدريد الملكي 

أشياء يمكن القيام بها في قصر
مدريد الملكي 

واحد من أروع القصور يف اوروبا واکبرها مساحة
مساحته ُتقدر ب ١٣ هکتارًا یقع يف الجزء الغربي 

من العاصمة مدرید الی الشرق نهر مانزاناریس
اسبانیا  يف  امللکیة  للعائلة  الرسمي  املقر  وهو 

ولکنه الیوم یستخدم فقط لالحتفاالت الرسمیة

التعرف یلع الحضارة اإلسبانیة القدیمة 
من  املتنوع  والفن  الفاخر  البناء  ذات 

خالل التجول يف القصر امللکي
يف  امللکي  القصر  بحدائق  التجول 
الحدیقة  وخاصة  جدًا  مسلي  امر  مدرید 

املعروفة باسم کامبودیل مورد
زیارةاملتحف دیل برادي الشهیر املعروف 
داخل  املوجود  الحربي  املتحف  باسم 

القصر امللکي يف مدرید

03:30 - 02:30

www.banatbatuta.com07

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٩:٣٠ صباحًا حتی ٦:٣٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/royal-palace-madrid/
https://banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور

عن حدائق سابتیني  

معلومات عن أماكن الجذب

حدائق سابتيني 

أمور يجب معرفتها عن حدائق سابتيني 

أشياء يمكن القيام بها في حدائق سابتيني

هي جزء من القصر امللکي يف مدرید اسبانیا
النیوکالسیکي  النسق  یلع  الحدائق  ُأنشأت 

الرسمي
اسبانیا  ملوك  من  لعدد  ترمز  تماثیل  تحوي 

السابقین

املقاعد  یلع  األشجار  ظل  يف  الجلوس 
عن  منأى  يف  تکون  حیث  للزّوار  املخّصصة 

الضجیج
تناول طعام الغداء أنتم وأسرکم وأصدقائکم يف 

املطاعم ذات اإلطالالت الرائعة داخل الحدیقة
واملناسبات  املوسیقیة  الحفالت  أحد  حضور 
الحدیقة  يف  عادة  تقام  التي  الثقافیة 

واالستمتاع بأجوائها

05:00 - 03:30

www.banatbatuta.com08

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٨ صباحًا حتی٩مساًء

أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/jardines-sabatini-madrid/
https://banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور
عن معبد دیبود

معلومات عن أماكن الجذب

معبد ديبود 

أمور يجب معرفتها عن معبد ديبود 

أشياء يمكن القيام بها في معبد ديبود 

وهو عبارة عن معبد من املعابد املصریة
من  انقاذه  تم  وقد  مصر  موجودًا يف  کان 

خطر التعرض للغرق 
الن  اسبانیا  الی  املتحف  هذا  اهداء  تم 
هذا  انقاذ  یلع  ساعدو  الذین  االثار  علماء 

املعبد کانو اسبانا
املیالد  قبل   ٢٢٠٠ الی  املعبد  هذا  یعود 

وکان مخصص لعبادة االلهه امون

التجول يف انحاء املعبد والتعرف یلع 
اقسامه ومحتویاته

القیام بأحد النشاطات التي یقدمها هذا 
املتحف لألطفال

التعرف یلع تاریخ املعبد ویلع کیفیة 
تواجده يف مدینة مدرید

06:00 - 05:00

www.banatbatuta.com09

کافة أیام األسبوع ما عدا االثنین
من الساعة ١٠ صباحًا حتی ٨ مساًء

أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/templo-de-debod/
https://banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم الثاني
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HOTEL

 مدريدأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم

 مدريد العربية

2 متحف رينا صوفيا 
(11:30 - 10:00)

3 الحديقة النباتية 
(12:30 - 11:30)

4 متحف برادو 
(02:30 - 12:30)

5 حدائق ريتريو
(04:00 - 02:30)6 بوابة بريتا دو الكاال 

(04:30 - 04:00)

7 ساحة سيبيليس 
(05:00 - 04:30)

8 متحف الشمع 
(06:00 - 05:00)

1 الخروج من الفندق

9 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

 Atocha الرکوب يف مترو االنفاق وصوًال الی محطة
والنزول فیها ، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٢٣٠ 
 Museo متر) مدة ٣ دقائق وصوال الی متحف رینا صوفیا
Nacional Centro de Arte Reina Sofía  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٩ دقائق وصوال الی 
الحدیقة النباتیة Real JardínBotánico  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١٠٠ متر) مدة دقیقة وصوال الی متحف 
برادو Museo Nacional del Prado   املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من املتحف 
او من افضل مطاعم مدرید العربیة

السیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٨ دقائق 
وصوال الی حدائق ریتیرو El Retiro Park   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١٥٠ 
متر) مدة دقیقتین وصوال الی 

 Puerta de بوابة بیرتا دو الکاال
Alcalá  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٣٥٠ 
متر) مدة ٤ دقائق وصوال الی 
 Cibeles ساحة سیبیلیس

Fountain   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٧٠٠ متر) 
مدة ١٠ دقائق وصوال الی متحف الشمع 

Museo de Cera   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٦ دقائق 
وصوال الی محطة Serrano  املسار هنا

https://goo.gl/maps/jXAnEmWL3PR2
https://goo.gl/maps/gY81qDd7pF82
https://www.google.com.tr/maps/dir/Museo+Nacional+Centro+de+Arte+Reina+Sof%C3%ADa,+Calle+de+Santa+Isabel,+52,+28012+Madrid,+Spain/Real+Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico/@40.4101562,-3.6950305,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422628db3a07bd:0x309814d159babf71!2m2!1d-3.6945569!2d40.4079123!1m5!1m1!1s0xd422627ee52f38b:0x297981d8a45ec12b!2m2!1d-3.6911267!2d40.4111064!3e2?hl=en
https://goo.gl/maps/BoFQNN5Q1eu
https://goo.gl/maps/SdLnhXKwvPo
https://goo.gl/maps/E2uEeLrVCgw
https://goo.gl/maps/apT8TBmyiw42
https://goo.gl/maps/XNWmU9GVgtN2
https://goo.gl/maps/f5Bq1BHDkoM2
https://banatbatuta.com/madrid-restaurants/
https://banatbatuta.com/madrid-hotels/
https://banatbatuta.com/
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متحف رينا صوفيا 

أمور يجب معرفتها عن متحف رينا صوفيا 

أشياء يمكن القيام بها في متحف رينا صوفيا 

األعمال  رینا صوفیا یلع کثیر من  یحتوي متحف 
الفنیة منها املعاصر ومنها القدیم

التي  للمعارض  ُمخصصان  باملتحف  طابقین  أول 
ُتقام بشکٍل مؤقت خالل العام

واألعمال  التحف  لعرض  مخصصة  الطوابق  باقي 
الفنیة املتواجدة باملتحف بشکل دائم

من  للعدید  فنیة  أعمال  یلع  املتحف  یحتوي 
بیکاسو،  مثل  التاریخ  يف  املشهورین  الفنانین 

سلفادور دالي

أشهر  یلع  والتعرف  باملتحف  التجول 
مقتنیاته والطابع املعماري والتصمیم املمیز 

له من الداخل.
واألمسیات  الفنیة  العروض  أحد  حضور 
الثقافیة الفنیة الرائعة التي تقام فیه داخل 

قاعة االحتفاالت.
ألشهر  األصلیة  الفنیة  األعمال  ُمطالعة 

رسامي العالم مثل بیکاسو وغیرهم

11:30 - 10:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

متحف رینا صوفیا 

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع ماعدا الثالثاء
الساعة ١٠:٠٠ صباحًا 

حتی الساعة ٠٩:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

٦ یورو للبالغین

أسعار الدخول:

https://banatbatuta.com/museo-reina-sofia/
https://banatbatuta.com/
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الحديقة النباتية

أمور يجب معرفتها عن الحديقة النباتية  

أشياء يمكن القيام بها في الحديقة النباتية 

تبلغ مساحتها اإلجمالیة ما یقارب ٨ هکتار
م   ١٧٥٥ عام  امللکیة  الحدیقة  إنشاء  تم 
یلع  الثالث  فیرناندو  امللك  ید  یلع 

ضفّتي نهر مانزاریس
خارجیة  أقسام   ٣ من  الحدیقة  تتکون 

متدرجة، و ٢ من الدفیئات الزراعیة

التي  الثالثة  التدرجات  من  األول  التدرج  زیارة 
تنقسم إلیها الحدیقة وهي مجموعة من النباتات 

الطبیة والزینة والعطریة 
ویضم  الثاني  التدرج  يف  األحواض  بین  التجول 
ترتیبها  تم  التي  النباتات  تصنیفات  من  عدًدا 

حسب علم الوراثة الجینیة للنباتات
يف  رومانسیة  هادئة  وأجواء  خاص  وقت  قضاء 
األشجار  من  مجموعة  یضم  والذي  الثالث  التدرج 

والنباتات املزهرة

12:30 - 11:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

الحدیقة النباتیة

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠ الساعة  من 

حتی ٨ مساًء

أيام وساعات العمل:

٢ یورو للشخص
أسعار الدخول:

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/royal-botanical-garden-madrid/
https://banatbatuta.com/
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متحف برادو 

أمور يجب معرفتها عن متحف برادو   

أشياء يمكن القيام بها في متحف برادو  

املتحف  ویعتبر  مدرید  العاصمة  وسط  یقع 
الوطني الرئیسي يف اسبانیا

یحوي یلع العدید من مجموعات الفن االوروبي 
یلع اختالف انواعه

یضم متحف دیل برادو ٢٣٠٠ لوحة من املجموعة 
امللکیة للفنون وعدد کبیر من التماثیل

یعتبر أکبر متحف تاریخي موجود يف اسبانیا کما 
ینّظم دومًا معارض مؤقتة ونشاطات مختلفة

التعرف یلع أصول وانجازات الفن الغربي 
وقطع  املجوهرات  من  مجموعة  مشاهدة 
نادرة من البور سلین والکریستال واملشغوالت 

الذهبیة

02:30 - 12:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

متحف برادو 

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠ الساعة  من 

حتی ٨ مساًء

١٤ یورو للشخصأيام وساعات العمل:
أسعار الدخول:

https://banatbatuta.com/museo-nacional-del-prado/
https://banatbatuta.com/
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حدائق ريتيرو 

أمور يجب معرفتها عن حدائق ريتيرو   

أشياء يمكن القيام بها في حدائق ريتيرو   

 BuenRetiro Park مدرید  ریتیرو  حدیقة  تقع 
الخضراء يف وسط مدینة مدرید

تبلغ مساحتها ١٤٠٠ کیلومتًر
أنشئت الحدیقة يف أواخر القرن التاسع عشر 

وقد صمم معظمها یلع الطراز القوطي
عشر  خمسة  من  ألکثر  موطًنا  الحدیقة  ُتعد 

ألف شجرة والعدید من الزهور
والتي  الصنوبریة  السرو  شجرة  یلع  تحوي 
حیث  إسبانیا  يف  شجرة  أقدم  أنها  ُیعتقد 

ُیقدر ُعمرها بنحو ٤٠٠ عام.

التجول يف الحدیقة الواسعة والتمتع باملشاهد 
الطبیعیة الخالبة من حولك

ضمن  تقع  والتي  القدیمة  األثریة  املعالم  زیارة 
أمالك الحدیقة مثل قصر ریتیرو، وقصر فیالسکیز

زیارة البحیرة االصطناعیة والجلوس بقربها

04:00 - 02:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

حدائق ریتیرو 

مواعید الصیف (ابریل إلی سبتمبر) من الساعة ٦:٠٠ صباحًا حتی الساعة ١٢:٠٠ لیًال
مواعید الشتاء (اکتوبر إلی مارس) من الساعة ٦ صباحًا حتی الساعة ٢٢:٠٠ مساًء.

أيام وساعات العمل:

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/parque-de-retiro-madrid/
https://banatbatuta.com/
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بوابة بيرتا دو الكاال 

أمور يجب معرفتها عن بوابة بيرتا دو الكاال 

أشياء يمكن القيام بها في بوابة
بيرتا دو الكاال 

وهي عبارة عن نصب وطني یحکي تاریخ املدینة 
ان بیرتا دو الکاال تعني بالعربیة بوابة القلعة 

تم بنائها عام ١٧٧٧م وکانت بوابة الجهة الشرقیة 
ملدینة مدرید

الزالت رغم مرور السنین محتفظة بجمالها وشکلها 
املبهر لالعین

اجمل  امام  التذکاریة  الصور  اجمل  اخذ 
البوابات يف التاریخ االسباني

القیام بجولة واالستمتاع بمناظر االزهار 
املنتشرة حول البوابة

04:30 - 04:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

 بوابة بیرتا دو الکاال 

https://banatbatuta.com/puerta-de-alcala/
https://banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

ساحة سیبیلیس 

16

ساحة سيبيليس 

أمور يجب معرفتها عن ساحة سيبيليس  

أشياء يمكن القيام بها في ساحة سيبيليس  

تعد من اجمل ساحات مدینة مدرید
یتوسطها نافورة تحیط بنصب لرمز الخصوبة 
الرخام  من  نحتها  تم  التي  الیونانیة 

االرجواني عام ١٧٨٠
واالماکن  املباني  من  عدًدا  الساحة  تضم 
مثل  املهمة  مدرید  اسبانیا  يف  السیاحیة 

متحف البرید والتلغراف
یوجد بالقرب منها واحد من أفضل مناطق 

التسّوق والتبضع يف مدرید

بالشمس  والتمتع  الساحة  يف  الجلوس 
ورونق املکان القدیم الحدیث

وأهم  أبرز  یعد  الذي  سیبیل  قصر  زیارة 
معالم ساحة دي سیبیلیس ، وأخذ جولة 

استطالعیة داخل القصر

05:00 - 04:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/plaze-de-cibeles/
https://banatbatuta.com/
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متحف الشمع 

أمور يجب معرفتها عن متحف الشمع   

أشياء يمكن القيام بها في متحف الشمع  

وهو عبارة عن متحف فرید ن نوعه یضم العدید 
من التماثیل املشابهة الکثر الشخصیات شهرة

اکثر  فیه  یوجد  للرعب  قسم  لوجود  باإلضافة 
الشخصیات رعبًا يف التاریخ والسینما

کریستیانو  من  بدءًا  شخصیة  تماثیل  تضم 
رونالدو وحتی بیکاسو

التجول يف اقسام املتحف والتعرف یلع محتویاته 
التي ال  العاملیة  الشخصیات  اخذ صور بجانب اشهر 

تکاد تفرقها عن الشخصیة الحیة 
احد  مع  روعة  الصور  اکثر  واخذ  الرعب  قسم  زیارة 

ابطال أفالم الرعب يف هولیود

02:30 - 12:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

من االثنین الی الجمعة 
من الساعة ١٠ صباحًا حتی ٢ ظهرًا 

ثم من ٤:٣٠ ظهرًا حتی ٨ مساًء
الساعة ١٠  السبت واألحد من  أیام 

صباحًا حتی ٨:٣٠ مساًء

١٩ یورو للبالغین ، ١٢ یورو للصغار
أسعار الدخول: أيام وساعات العمل:

املزید من
 املعلومات والصور عن 

متحف الشمع  

https://banatbatuta.com/museo-de-cera-madrid/
https://banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

فــعــالــيــات اليوم الثالث
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1 الخروج من الفندق

2 ملعب سانتياغو
(12:00-10:00)

3 اكواريوم مدريد 
(04:00-12:00)

4 شارع غران فيا 
(06:00-04:30)

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

HOTEL

 مدريدأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم

 مدريد العربية

 Santiago الرکوب يف مترو االنفاق وصوًال الی محطة
Bernabéu والنزول فیها ، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة 

(١٣٠ متر) مدة دقیقتین وصوال الی ملعب سانتیاغو برنابیو 
Santiago Bernabéu Stadium  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١٣٠ متر) مدةدقیقتین وصوال الی محطة 
Santiago Bernabéu واالتجاه يف مترو االنفاق وصوال الی

 محطة Casa de Campo   املسار هنا
النزول يف املحطة والسیر یلع االقدام مسافة (٩٠٠ متر) مدة ١٠ دقائق 

وصوال الی مدرید زوو اکواریوم Madrid Zoo Aquarium   املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم املوجودة يف املنطقة
السیر یلع االقدام مسافة (٩٠٠ متر) مدة ١٠ دقائق وصوال الی 
 Callao ومن ثم النزول يف محطة Casa de Campo محطة
واالتجاه وصوال الی شارع غران فیا Calle Gran Vía  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق 
وصوال الی محطة Gran Vía  املسار هنا 

https://goo.gl/maps/ePXR9zLpHeQ2
https://goo.gl/maps/ePXR9zLpHeQ2
https://goo.gl/maps/iNtLhhouyar
https://goo.gl/maps/8CuFpZx3vMy
https://goo.gl/maps/x6nY8WEjaJR2
https://goo.gl/maps/vCB4i14ptLz
https://goo.gl/maps/1c98LTfVpwK2
https://banatbatuta.com/madrid-restaurants/
https://banatbatuta.com/madrid-hotels/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب
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ملعب سانتياغو 

أمور يجب معرفتها عن ملعب سانتياغو 

أشياء يمكن القيام بها في ملعب سانتياغو 

مدرید  الریال  لفریق  الرئیس  امللعب  یعتبر 
منذ أن تم إنشاؤه

یتسع امللعب إلی ما یقارب ٨١,٠٤٤ متفرج، 
وهو من أهم معالم اسبانیا السیاحیة

أوروبا یستضیف  أول ملعب يف  اعتباره  تم 
البطوالت األوروبیة ونهائیات کأس العالم 

یضم  والذي  امللعب،  داخل  األلقاب  معرض  زیارة 
جوائز املنتخب والعبیه

الوقت  بعض  وقضاء  امللعب،  أرض  التجول یلع 
يف مقاعد املتفرجین

القیام بجولة يف غرفة مالبس الفریق الشاسعة
املقاهي  من  عدًدا  امللعب  مبنی  یتضمن 

واملطاعم املطلة یلع أرض امللعب

12:00 - 10:00

کافة أیام األسبوع
صباًحا   ١٠ الساعة  من 

وحتی ٧ مساًء

أيام وساعات العمل:
للکبار فوق ١٤ سنة ٢٥ یورو

لألطفال أقل من ١٣ سنة ١٨ یورو

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن

ملعب سانتیاغو

https://banatbatuta.com/estadio-santiago-bernabeu/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

اكواريوم مدريد 

أمور يجب معرفتها عن اكواريوم مدريد 

أشياء يمكن القيام بها في اكواريوم مدريد 

یقع یلع مساحة قدرها ٢٠ هکتاًرا
من  ویعتبر  ١٧٧٠م،  عام  املکان يف  افتتاح  تم 

أکبر حدائق الحیوان یلع مستوى العالم
تحتضن بعض الحیوانات النادرة وقلیلة التواجد 

يف الحدائق األخرى
للحیوانات  حدیقة  األکواریوم  معارض  تشمل 

البریة، وأخرى للحیوانات االلیفة، وحوض مائي

الباندا  وهي  الحدیقة  تحتضنه  حیوان  أبرز  زیارة 
العمالقة

الدالفین  عروض  بمشاهدة  االستمتاع  یمکنکم 
الذکیة 

عدة  یتضمن  الذي  القرود  وقفص  الکواال،  زیارة 
أنواٍع منها، وتوأم الدببة، والنمر األبیض

مشاهدة حوض البطاریق، وزیارة حوض األسماك

04:00 - 12:00

20

املزید من
 املعلومات والصور عن 

اکواریوم مدرید

www.banatbatuta.com

کافة أیام األسبوع من الساعة ١٠ صباًحا وحتی الساعة ٥ مساءً باستثناء 
یومي السبت واألحد حیث یتأخر اإلغالق حتی الساعة ٧ مساًء

أيام وساعات العمل:

للکبار أکثر من ٧ سنوات ٢٣,٣ یورو
لألطفال ما بین ٣ و٧ سنوات ١٨,٩ یورو

أسعار الدخول:

https://banatbatuta.com/aquarium-madrid/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

شارع غران فيا 

أمور يجب معرفتها عن شارع غران فيا 

أشياء يمكن القيام بها في شارع غران فيا 

واحد من اهم الشوارع يف مدینة مدرید 
الهدف من تصمیمه  وکان   ١٩٢٩ أنشئ سنة 

ربط بوابة الکاالو وساحة اسبانیا

التسوق يف شارع غران فیا مدرید 
شراء بعض الهدایا التذکاریة من هذه املدینة 

االنیقة
املقاهي  أحد  عند  الراحة  من  قسطًا  اخذ 

املتواجدة بکثرة يف الشارع 

06:00 - 04:30

21

املزید من
 املعلومات والصور
عن شارع غران فیا 

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/gran-via-street-madrid/
https://banatbatuta.com/


1 الخروج من الفندق

2 مالهي وارنر بروس مدريد  
(05:00-11:30)

3 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

فــعــالــيــات اليوم الرابع

HOTEL

 مدريدأفضل فنادق

22

 Conde de Casal الرکوب يف مترو االنفاق وصوًال الی محطة
والنزول فیها ، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (٢٠٠ متر) 

مدة دقیقتین وصوال الی محطة الباصات La Veloz  املسار هنا
الصعود يف الباص ٤١٢ والذي بدوره سیأخذك الی 
Warner Bros Park مدینة مالهي وارنر بروس

فترة الغداء يف احد املطاعم التي توفرها مدینة املالهي
الصعود يف الباص ٤١٢ وصوال الی محطة La Veloz ثم 

  Conde de Casal االتجاه الی محطة مترو االنفاق
املسار هنا

Restaurant

أفضل مطاعم

 مدريد العربية

https://banatbatuta.com/madrid-hotels/
https://banatbatuta.com/madrid-restaurants/
https://goo.gl/maps/qFvd2n2hXJw
https://goo.gl/maps/PoaBauT9uuu
https://goo.gl/maps/PoaBauT9uuu
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

مالهي وارنر بروس مدريد  

أمور يجب معرفتها عن مالهي وارنر بروس مدريد  

أشياء يمكن القيام بها في مالهي 
وارنر بروس مدريد  

ثالثین  بعد  یلع  مدرید  مدینة  جنوب  تقع 
کیلو متًرا من مرکز املدینة.

تعد واحدة من أشهر وأمتع مدن األلعاب يف 
مدینة مدرید

ترجع تسمیتها إلی اسم الشخصیة الکرتونیة 
الشهیرة“ نقار الخشب ورنر“

تتکون مدینة األلعاب ورنر من خمسة مناطق 
مختلفة

تضّم مناطق کثیرة لأللعاب التي تتفاوت يف 
خطورتها

األوقات  أمتع  وقضاء  بالحدیقة  التجول 
العائلیة وتجربة العدید من األلعاب 

تعد  التي  مان  سوبر  لعبة  رکوب  تجربة 
أشهر معالم مدینة ورنر

دخول فندق امربوخادو الذي تم صناعته 
spooky and creepy یلع طریقة

دخول مناطق الشخصیات الکرتونیة مثل 
سکوبي دوو ومنطقة السینما وغیرها

التي  الجمیلة  الفنیة  العروض  مشاهدة 
تقدمها مدینة األلعاب 

الرائعة  الصور  من  مجموعة  التقاط 
ألطفالکم مع الشخصیات الکرتونیة 

يف  الخفیفة  والوجبات  الطعام  تناول 
املطاعم املوجودة بالداخل

مالهي  مدینة  محالت  داخل  التسوق 
وارنر بروس مدرید 

05:00 - 11:30

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١١:٣٠ الساعة  من 

حتی الساعة ٠٨:٠٠ مساًء

٤٠ یورو للفرد
للمزید من التفاصیل زیارة 

املوقع الرسمي ملدینة املالهي

أسعار الدخول:

أيام وساعات العمل:

23

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مالهي وارنر بروس

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/warner-bros-park-madrid/
https://banatbatuta.com/


مواصالت مدريد
يف  االنظمة  افضل  من  یعتبر  مدرید  مدینة  يف  املواصالت  شبکة  نظام  ان 
استخدام  عن  املواصالت  شبکة  تغنیك  اذ  لندن,  مدینة  بعد  االوربیة  الدول 
قدمیك يف الذهاب الی هدفك الذي ترید الذهاب الیه وذلك بسبب تغطیتها 

لکافة األماکن يف املدینة وخاصة األماکن السیاحیة
کما تتمیز بأمانها وتوفیر سبل الراحة للرکاب یلع متنها, اذ تتنوع بین مترو 
االنفاق الذي یعتبر اسرع أنواع املواصالت واسهلها يف املدینة, باإلضافة الی 

الحافالت والقطار ومرکبات التلفریك وال ننسی أیضا سیارات األجرة
أنواع  بالنسبة ملختلف  التفاصیل  اهم  التعرف یلع  التقریر سیتم  هذا  ويف 

املواصالت والتي سوف تقوم بتسهیل العدید من الجهد 
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مترو ا�نفاق الرابط
هنا

الحافالت العامة الرابط
هنا

الرابطقطار السكة الحديدية
هنا

الترام الرابط
هنا

القطار المحلي
سيركاني (س)

الرابط
هنا

سيارات ا�جرة
 (التاكسي)

الرابط
هنا

الرابطالحافالت الليلية
هنا

الباص السياحي الرابط
هنا
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توفير المال في مدريد

بتوفیر  ستقوم  التي  الطرق  اهم  إلیکم 
الکثیر من األموال خالل زیارتکم إلی مدرید

الرابط
هنا

www.banatbatuta.com

استخدم املواصالت العامة

احجز مکان اقامتك
قبل فترة من الزمن

عند وصولك للمطار استخدم 
القطار او مترو االنفاق

قم بزیارة املتاحف املجانیة

اشتري تذکرة ترافل کارد

احجز شقة

تناول وجبة غدائك يف 
Montadito أحد مطاعم سلسلة

اشتري خط جوال

املدن  من  غیرها  من  تکلفة  اقل  تعتبر  مدرید  مدینة  ان 
السیاحیة اال ان هناك بعض الطرق لتوفیر بعض املال اذا کنت 
مسافرًا الی تلك املدینة والتي قد حضرناها لك خصیصًا حتی 

تقوم بتوفیر مبلغ جید من املال

https://banatbatuta.com/save-money-in-madrid/
https://banatbatuta.com/


الطوارئ 112

اإلسعاف 016

اإلطفاء 0804

الرشطة 091

هواتف مهمة

1 كانون الثاين –راس السنة امليالدية
6 كانون الثاين - عيد الغطاس

30اذار – الجمعة الجيدة
1 أيار – يوم العمل

2 أيار – مهرجان مجتمع مدريد
15 أيار – احتفال لراعي مدريد

15 اب – عيد القديسة مريم
11 أيلول – يوم برشلونة الوطني

12 ترشين األول – عطلة اسبانيا الوطنية
1 ترشين الثاين – عيد القديسني

9 ترشين الثاين – عيد سيدة املودينا
6 كانون األول – يوم الدستور

8 كانون األول – عيد مريم العذراء
25 كانون األول – عيد امليالد

معلومات عامة

ساعات العمل وايام العمل الرسمية
 ١٫٣٠ الساعة ٨ صباحا حتی  الجمعة من  یوم  الی  االثنین  یوم  من 

ظهرًا ثم من الساعة ٤ ظهرًا الی ٨ مساًء
یومي االحد والسبت عطلة 
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PASSPORT
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املطارات
 یوجد يف مدرید مطار رئیسي (باراخاس) یقع يف الشمال الشرقي للمدینة ویبعد

 عنها حوالي ١٣ کم فقط، اذ یعتبر مطار املدینة الرئیسي واول أکبر مطارات اسبانیا
بمساحة ٣٠٥٠هکتار اذ یعتبر املطار الرئیسي السبانیا

 یتألف من اربع محطات للثالثة بقرب بعضهم والرابعة بعیدة ولها محطة مترو
خاصة بها

مواصالت املطار 
• مترو األنفاق:  یقوم مترو االنفاق بالوصول الی املطار من خالل الخط الزهري ٨ 
انطالقا من محطة Aeropuerto T٤ والذي یوصل الی مرکز املدینة  خالل مدة ٣٦ 
وتبلغ  اقامتك  مکان  کانت یلع  قریبة  محطة  أي  النزول يف  ویمکنك  دقیقة، 
تکلفة البطاقة ٢٫٥٠ یورو من وسط املدینة الی املطار اما بالعکس فتبلغ ٥ یورو 

تقریبا
• قطار السکة الحدیدیة:  والتي تقع محطته ضمن محطة مترو االنفاق من قاعة 
الرکاب Aeropuerto T٤ حیث یصل الی مرکز املدینة بغضون ١٥ دقیقة، باإلضافة 

لکونه یتوفر کل ٣٠ دقیقة
• الحافالت:  تنطلق الحافالت من مواقف الحافالت ضمن صالتي املطار وتتنوع 
حسب الشرکات الخاصة بها, وتتوفر کل ١٥ دقیقة تقریبًا بتکلفة من ١ الی ٥ یورو 
للتذکرة الواحدة اذ من املمکن استخدام تذاکر مترو االنفاق فیها، باإلضافة النها 

تأخذ ٤٠ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة 
األولی  تتوفر يف قاعتي املطار  اجرة  اذ یوفر املطار سیارات  األجرة:   • سیارات 
والثانیة بسعر ٢٠ یورو، حیث تسمح للوصول الی املدینة خالل مدة تتراوح بین 

٢٠-٤٠ دقیقة  ومن الصالة الرابعة الی مرکز املدینة بتکلفة ٣٠ یورو تقریبًا

MAP
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 أماكن الجذب السياحية
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الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

متحف تيسني برونيميزا 
Museo �yssen-Bornemisza 

املتحف الوطني لالثار 
Museo Arqueológico Nacional

 Museo de Historia متحف التاريخ

Museo de América املتحف األمرييك

Plaza de España ساحة اسبانيا

Parque del Oeste حديقة اويست

Museo de Cerralbo متحف سريالبو

Playa Del Alberche شاطئ مدريد

Madrid Xanadú مجمع اكسنادو 

Las Rozas  قرية الس روزاس
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