
 

 

 

 

 



 

 

سوتشي اهم االماكن السياحية في مدينه   

 مناطق الجذب السياحي 

  منطقة كراسنايا بوليانا

Krasnaya Polyana 

بوليانا األنيقة في أعالي جبال  تقع منطقة كراسنايا

القوقاز، وتشتهر بمنتجعات التزلج، كمنتجع روزا  

خوتور الذي استضاف فعاليات رياضية خالل 

. وتضم  2014األلعاب األولمبية الشتوية للعام 

المنطقة مزيًجا من المطاعم الحديثة وبارات تقدم 

أنشطة ما بعد التزلج وحانات عصرية، كما تشّكل 

ة للتنّزه في الصيف بفضل مساراتها  وجهة شعبي

 الطبيعية. 

 

 جبل اكهان

Mount Akhun 

يقع جبل أخون خارج سوتشي ، وهو جبل 

صغير يعوض عن التصوير الفوتوغرافي 

قدًما ،  2175المذهل. يقف الجبل على ارتفاع 

قدم. تم  100وهو موطن لبرج يبلغ ارتفاعه 

، وهو  1936إنشاء هذا البرج في عام  

اليوم بهندسته المعمارية معروف   

  من العصور الوسطى وأسلوبه. الرجل الذي يقف وراء تصميمها وهندستها هو

في زيارتك العديد من األكشاك التي تقف بالقرب من البرج وتبيع الوجبات  ستشاهد

 الخفيفة والهدايا التذكارية وغيرها من األشياء

 

 

 



 

 

 الفترة الستالينية المباني اإلمبراطورية النمط 

stalinist period empire style buildings 

 

خمة المبنية وفقًا للعمارة المباني الستالينية في العصر اإلمبراطوري هي المباني الض

الستالينية. العمارة الستالينية هي المصطلح الذي يطلق على أي مبنى أو نصب تم 

تحت قيادة جوزيف ستالين. متحف سوتشي  1953إلى  1934بناؤه خالل الفترة من 

للفنون ، المسرح الشتوي ، محطة سوتشي المركزية للقطار ، ميناء سوتشي ،  

لمنتجعات ،والعديد من فنادق ا  

 الشالالت والكهوف

33شالالت   

33 Waterfalls 

الشالالت هي واحدة من مناطق الجذب  33

الطبيعية الشعبية في سوتشي. يحيط بهذه 

الشالالت الجميلة النباتات المحلية ويتراوح 

  33أمتار.  10متر إلى  1.3ارتفاعها من 

الشالالت هي جزء من مجرى دزيجوش وهو 

رافد يبلغ طوله كيلومترين من نهر شاخي يتدفق 

 إلى البحر األسود

 

 شالالت اغورا 

Agura Waterfalls 

عتبر شالالت أغورا ، المعروفة أيًضا باسم  ت

أجورسكي ، واحدة من مناطق الجذب السياحي 

الشهيرة في سوتشي. تقع الشالالت على بعد 

كيلومترات من وسط المدينة وتتشكل  10حوالي 

من الهبوط المذهل لنهر أغورا الذي يتدفق من 

متًرا( 30دًما )ق 98جبال أليك من ارتفاع  . Agura Waterfalls  هي محطة

توجه إلى  .Agura Ravine شهيرة على طول ممر للمشي في المنطقة على طول

هنا لالستمتاع بإطاللة على الشالالت الصافية النقية واإلطاللة البانورامية على 

 المدينة



 

 

 كهوف فورونتسوفكا

Vorontsovka Caves 

احدة من المجمعات المعروفة في الجزء الجبلي من 

سوتشي هو كهوف فورونتسوفكا . تغلف هذه الكهوف  

أجزاء مترابطة بما في ذلك فورونتسوفسكايا  3في 

كم وبفارق   11وكابانيا والبيرنتوفايا ؛ تنتشر على طول 

متر. من المثير لالهتمام معرفة أن   240ارتفاع حوالي 

الكهوف مفتوح للزيارة جزًءا كبيًرا من هذه   

 المتاحف

 متحف سوتشي للتاريخ 

sochi history museum 

متحف سوتشي للتاريخ هو متحف يحتوي على بعض 

القطع األثرية واألشياء األثرية والعناصر التي تعرض  

الثقافة والحياة الشخصية لتاريخ سوتشي القديم. هناك 

 15000غرفة تغطي مجموعة هائلة من  12حوالي 

لوثائق والصور والتحف. ومن المثير لالهتمام ، من ا

هناك أيًضا غرفة فضائية تستند إلى قصة رحلة يوري  

 غاغارين

 متحف سوتشي للسيارات الرياضية 

Sochi Auto Sport Museum 

 

 

 فيال ستالين اإلقامة الصيفية

stalin's summer residence 

لزعيم االتحاد  18أحد المنازل الصيفية الـ  Stalin's Summer Residence يعد

السوفيتي جوزيف ستالين. تبدو المباني الخارجية للمبنى على حالها ولم يتم الحفاظ 

عليها منذ أوائل الخمسينيات. لقد تحول المبنى اآلن إلى متحف ومجمع فندقي اآلن. 



 

 

المبنى بأكمله محاط باألشجار وفي الواقع 

لونه أخضر بالكامل. يتم استخدام معظم 

مناطق المبنى من قبل إدارة الفندق ، لذلك يتم 

 إغالقه للجمهور

 

 

 

 معرض الفنون

 AAC  من البالستيك الخشب 

a.a.c. art gallery of wood plastic 

 Wood للفنون في AAC ال يعد معرض

Plastic  كبيًرا ولكنه يحتوي على مجموعة

لفنان   Wood Plastic مبهجة من واجهات 

موهوب للغاية ، وهو ألكساندر سوبول نحات 

 .خشب مشهور

يوجد أيًضا معرض حصري في المعرض يرافقه موسيقى مؤلفة خصيًصا تنقلك إلى 

لجوالت المصحوبة عالم مختلف تماًما. إنها بالتأكيد تجربة العمر. تتوفر أيًضا ا

 بمرشدين للمعرض 

 

 سد مياه 

Imeretinskaya Embankment 

 

 

 

 



 

 

 اهم الحدائق النباتية في سوتشي

 حديقة الثقافات الجنوبية

park of southern cultures 

 

تعد حديقة الثقافات الجنوبية ثاني أكبر  

حديقة نباتية في سوتشي. تأسست في 

. اليوم يمكنك أن ترى أكثر  1910عام 

نوع من النباتات من جميع  5500من 

 أنحاء العالم في الحديقة ،

 

 

 حديقة نباتية

dendrary botanical garden 

 

هي مملكة ضخمة تضم حوالي  الحديقة النباتية

نوع من األشجار والشجيرات والنباتات.  1800

تنقسم مجموعة متنوعة من النباتات إلى أقسام وفقًا 

 .لقاراتها الفرعية

ديقة نباتيةح  

the yew & box wood grove 

على ضفة   Yew & Box Wood Grove يقع

نهر جبلي ، ويُعرف بأنه جزء من محمية القوقاز.  

هذا المكان فدان. يحتوي  302ينتشر على مساحة 

الذي يحتوي على مستودع للنباتات من عصر ما  

قبل التاريخ على تجربة فريدة لجميع محبي 

 إلى Box Tree (Iron Tree) الطبيعة. من

Yew Tree (Red Tree)  يمكنك العثور هنا ،

على جميع أنواع األنواع ، كما يمكنك مراقبة 

بطريرك غرب القوقاز والكستناء والبلوط وغيرها 

األنواع المتوطنةمن   



 

 

سوتشي في المزارع  

 مزرعة تراوت لسمك السلمون 

Trout Farm 

تراوت فارم هي أكبر مؤسسة استزراع سمكي في 

 30بركة تراوت. عمره أكثر من   131روسيا تضم 

عاًما ولديه أنواع األسماك األكثر قيمة والواعدة التي 

اآلن يتم تربيتها في خطوط عرض مختلفة. لقد أصبح 

مكانًا سياحيًا شهيًرا بسبب موقعه الطبيعي الجميل. يمكن للسياح أن يتعلموا عن تربية 

سمك السلمون المرقط ويمكنهم الذهاب لصيد األسماك هنا. يمكنك أيضا التسوق 

 .لبعض سمك السلمون المدخن ذات نوعية جيدة

 مزرعة الشاي

Matsestinskaya Tea Factory 

 مزرعة الشاي

dagomys tea plantation 

 

 Dagomys Tea Plantation تشتهر

 بين شاربي الشاي الروس ، حيث أن

Sochi هي الوجهة الوحيدة التي تنتج 

Krasnodarskyi   .)عالمة شاي محلية(

ال تشمل الرحلة إلى هذه المزرعة مجرد  

محاضرة ثاقبة تتعلق بتاريخ الشاي  

وخصائصه ولكن أيًضا حفل شاي في منزل  

في يُطلق عليه اسمري  "woodizba" 

الروسي وأداء مجموعة من الفولكلور. أيضا  

، يمكنك االنخراط في الموسيقى 

األكورديون حية. توفر المزرعة إطاللة 

  خالبة على البحر والعديد من أسر جبال القوقاز المغطاة بالثلوج

 

 



 

 

مزرعة عسل    

Beegarden Medovy Rai 

 

 مزرعة خيول 

Agrotourism Complex Farm Ekzarkho 

 

جد بها العديد من الخيول والغزالن ومطعم يوفر اطالالت جميلة يو

 على المدينة

 

 اهم الشوارع

Navaginskaya Street 

 يوجد به ممشى جميل وبه اغلب مناطق الجذب السياحي

 

 اهم االسواق في سوتشي

 سوق سوتشي المركزي

Central Market 

 

Moremall 

Mall City Plaza 

Gorky Gorod Mall 

Shopping Center Sun City 

 



 

 

 حدائق األلعاب والمناطق الترفيهية

 سوتشي الحديقة األولمبية

Sochi Olympic Park 

اكتسبت سوتشي شعبية في جميع أنحاء العالم بعد فوزها في  

محاولة الستضافة دورة االلعاب االولمبية الشتوية لعام 

2014فبراير  23إلى  7. ستقام األلعاب من 2014  

 حديقة العاب سوتشي

Sochi Park 

 

 ريفيرا بارك 

Riviera Park 

ريفيرا بارك هي واحدة من مناطق الجذب السياحي 

حيث تم بناؤها  األكثر شهرة في سوتشي وأقدم الحدائق ،

. البيئة الطبيعية في الحديقة ساحرة ، مما  1898في عام 

يؤدي إلى تدفق السكان المحليين والسياح على مدار العام.بصرف النظر عن الهدوء 

الطبيعي ، يمكنك أيًضا الذهاب إلى الحديقة لأللعاب وركوب المالهي والمعارض  

 Oceanarium At Riviera Park الفنية والمقاهي والتماثيل ومسبحها. وكذلك 

 

 حديقة بحرية وحيوانات

Aquarium and Marine Zoo 

يمكنك هنا المشاركة في إطعام  على الرغم من أن

الحيوانات بما في ذلك أسماك القرش وأفراس 

النهر وطيور البطريق ، وهو نشاط يستمتع به  

أن يزوره  األطفال بشكل خاص. لذلك عندما يكون هذا الحوض في سوتشي يجب 

راألشخاص من جميع األعما  

 

 



 

 

 المركز االجتماعي والثقافي

Social and Cultural Center Galaxy 

 

 مسرح الشتاء 

Winter Theatre 

هو مبنى مهيب بأعمدة ضخمة  Winter Theatre مبنى

ونمط معماري على أحدث طراز يتسم باإلمبريالية 

الجاز وأمسيات والكالسيكية. الباليه الروسي وحفالت 

األوركسترا كاملة مع الفرقة مع جميع أنواع الموسيقيين 

 الموهوبين في مكان يجعل ببساطة واحدة ال تنسى قدما

 

 سيرك

Sochinskiy Gosudarstvennyy Tsirk 

  الموقع الرسمي

circus-sochi 

 

 

سرح للحفالت الموسيقيةم  

Velvet Theater 

 عجلة

Ferris Wheel 

 

 

https://www.circus-sochi.ru/


 

 

 النوافير الملونة

The Singing Fountains                                                              

  

 

دتزلج على الجلي  

Ice Dome Bolshoi                                                                          

 

 مركز حضانة القرد

monkey nursery center 

من المعروف أن مركز حضانة القرد هو مشروع يعمل تحت 

إشراف المعهد العلمي للطب البدائي )األكاديمية الروسية للعلوم 

من القرود ، تمثل  2700الطبية(. هذا المركز هو موطن لحوالي 

نوعا مختلفا ، أساسا "قرود المكاك". جميع القرود تذهب من خالل التدريبات  11

 الجوية الفضائية

 حديقة الطيور الكبيرة

Sovarium 

 

 محطة الركاب البحرية

marine passenger terminal 

الساحلية على جانبي على العديد من المطاعم تحتوي 

مما يوفر العديد من الخيارات لطعام العشاء   الشاطئ،

لطعام لالختيار من بينها. بصرف النظر عن خيارات تناول ا

 األجواءو  رمنظر رائع للبح لك ذكوالحياة الليلية المعتادة 

 .المريحة في هذا المكان مريحة للغاية.

 

 

 



 

 

ة الرياضي واألنشطةمنتزهات المغامرات    

Skypark AJ Hackett Sochi 

 

 

Lift Complex Roza Khutor 

 

 

 

Panda Park 

 

 

Rope Adventure Park 

FunGrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sochi.need.estate/en/news/blog/46-skypark-aj-hackett-in-sochi


 

 

   األسودالبحرية في البحر   األنشطة

البحرية األنشطةديد من عوجد الي  

  ،جار يخت استئ ،السمك صيد  األمواج،مثل ركوب  

المطاعم في سوتشي ضلأف  

قة الشمالية من سوتشيالمنط   

Esto-Sadok 

 مطاعم إستو سادوق

من سوتشي جنوبيةالمنطقة ال   

 مطاعم مدينة سوتشي الساحلية

 

 المصادر :ـ 

ixigo 

tripadvisor 

 

 

 

https://ar.tripadvisor.com/Restaurants-g3206479-Esto_Sadok_Adler_District_Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html
https://ar.tripadvisor.com/Restaurants-g298536-Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html
https://www.ixigo.com/places-to-visit-see-in-sochi-lp-1053137?view=list&filterKeys=&filterValues=&sort=po&type=Places%20To%20Visit&order=dsc
https://ar.tripadvisor.com/Attractions-g1746883-Activities-Krasnaya_Polyana_Adler_District_Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html

