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  باإليطالية الجمهورّية اإليطالّية : (Repubblica Italiana) 

ثالث أجزاء أساسية، األرض المتصلة بأوروبا،  تقع في جنوب القارة األوروبية. تتكون أيطاليا من أوروبية هي دولة
اإليطالية دولتين  إيطاليا من الشمال جبال األلب، ويوجد داخل األراضي يحد ، وسردينيا وجزيرتين هما صقلية

 .الفاتيكان وسان مارينو مستقلتين هما

 

   مجموعة من المدن والبلدات التي تقع تحت  ، لكل إقليم عاصمة إدارية تتبعها تتألف إيطاليا من عشرين إقليما
  إدارتها ،

 :وأهم هذه األقاليم مايلي

  روما Rome عاصمة إقليم الزيو Lazio 

 فلورنس Firenze عاصمة إقليم توسكانا Toscana  

 لومبارديا عاصمة إقليم ميالن Lombardia  

 البندقية/ فينيسيا Venice عاصمة إقليم فينيتو  veneto 

 بولزانو تقع في إقليم ترينتينو ألتو أديجي Trentino-Alto Adige  وعاصمة اإلقليم هي مدينة ،
 .Trento ترينتو

 وفينيسيا هي عاصمة اإلقليم ، veneto ، وتقع في إقليم فينيتو Verona فيرونا

 نابولي Naples-Napoli وهي عاصمة إقليم كامبانيا Campania 

 بيسا وتقع في إقليم توسكانا Toscana وفلورنس هي عاصمة االقليم ، 

 
 

 عن إيطاليا نبذة

 

صيفه. الرطوبة تكون عالية في الصيف، وخاصة في  مناخ إيطاليا هو مناخ البحر المتوسط، الذي يتميز باعتدال شتاءه وحر
 بينما تكسو الثلوج قمم الجبال العادية الخفيفةارتداء المالبس والقمصان  المناطق القريبة من البحر. لذلك يالئم

 

الرئيسية روما ، ميالن  التي تصل اليها : معظم خطوط الطيران ، الخليجية والعربية والعالمية ، مطاراتها الخطوط
 (اإلماراتية بالوصول إلى ) فينيسيا وتصل إليها معظم خطوط الطيران الخليجية بينما تتميز الخطوط

 
 

 ووسائل المواصالتالتنقالت 

 

 من القطارات وخطوط الحافالت التي تربط معظم أرجاء المدن ، كما تتميز العاصمة روما توجد في البالد شبكة رائعه
  وميالنو ونابولي بوجود خطوط للمترو األرضي فيها

 

 االسعار

 

أعوام  4 ـالبالد ، وبالنسبة لألطفال دون ال تعتبر تكلفة المعيشة وكذلك الفنادق ووسائل المواصالت مكلفة في
 وسائل النقل العامة كالقطارات والحافالت ونحوها فيستفيدون من خاصية التنقالت المجانية في

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travelzad.com/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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     Romeروما

 
 

 

إيطاليا وأكبر مدنها. تقع في وسط دولة إيطاليا على  هي عاصمة (rome)باالنكليزية Roma / روما باإليطالية
 2،905،6,0نسمة. وهي عاصمة مقاطعة روما حوالي  055555222سكانها حوالي  ضفاف نهر التيفيرة ويبلغ عدد

العصور القديمة  . سميت نسبة إلى الرومان. كانت المدينة في5،0,2،222عاصمة إقليم التسيو حوالي  نسمة، وأيضا
هي عاصمة مقاطعة التيوم والتقسيم  .07,0 براطورية الرومانية وأصبحت عاصمة إيطاليا الحديثة منذعاصمة اإلم

 .روما اإلداري

َكسبته كونها أحد أهم وأعظم المدِن في الحضارِة الغربية، فقد كانت  لقرون عدة، دِعيت روما المدينَة األبديَة، عنوان
 الموحدة هي عاصمَة إيطاليا 07,0اإلمبراطورية الرومانيِة،. ومنذ  عاصمة

مدينة روما. أضاف اليونسكو مركز مدينة روما القديم وكنيسة  تقع دولة الفاتيكان، أصغر دولة في العالم، داخل حدود
والصندوق الدولي  (الفاتيكان لقائمة التراث العالمي. تتخذ كل من منظمة األغذية والزراعة)الفاو القديس بطرس ومدينة

 . لها وبرنامج األغذية العالمي من المدينة مقرا الزراعيةللتنمية 

 

 إسم مطار روما [ Fiumicino Leonardo da Vinci ] 
 
 
 

 األزرق:  يوجد في روما خطين مترو B واألحمر A بشكل متقاطع وينطلقان من محطة القطار X  حتى أطراف
 . مكان واسعة من الحافالت التي تتنقل في كل المدينة ، إضافة إلى شبكة
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 أهم األماكن السياحية في روما

 The Pantheon البانثيون 1

اكتمل بناؤه إبان حرب اإلمبراطور الروماني،  .وهو مبنى قديم وسط روما
اإليطاليين المدفونين هناك  م. ومن بين مشاهير009هادريان، نحو عام 

 رفائيل الملك فيكتور إيمانويل، ورسام عصر النهضة

  Colosseo  الكولوسيوم 2

-45222يسع في األصل حوالي  روما مدينةروماني عمالق في وسط  مدرج هو
ز( تستخدم في قتال المصارعين )الجالدياتور مشاهد. كانت الساحة 52222

وتحمل  B خاصة بها على المسار األزرق والمسابقات الجماهيرية ولها محطة مترو
 Colosseo  اسمها

3 
 روما القديمة

Roman Forum 

روما  وتعتبر أقدم األماكن في روما وهي سكن العائلة الملكية القديمة في
وتتواجد فيها األضرحة القديمة ، واليوم بقيت أطالال  يجول السياح بين 

 والكولوسيوم ، ويقع هذا المكان مابين ساحة فينيسيا جنباتها

4 
 نافورة تريفي

Fontana di Trevi 

وهي  1762 أنتهى بناء النافورة في .روما في باروكية نافورة هي أكبر
لعروس  جانبي النافوة توجد نحوتات وعلي .سالفي نيكوال من تصميم

النافورة: أن كل من يلقي بداخلها التي تروي عن هذه  من األساطير.البحر
 ثانية لروما قطعة نقود، ال بد وأن يعود مرة

Line A  االنتقال بالمترو الخط للوصول إلى منطقة النافورة يمكنك A 
 Barberini  ،والتوقف عند محطة المترو

5 

 ساحة أسبانيا
The piazza di 

Spagna 

وبها  العاصمة اإليطالية روما،تعتبر ساحة أسبانيا واحدة من أجمل ساحات 
توجد أشهر المحالت التجارية للعالمات الشهيرة، ويتقاطع معها شوارع 

شارع كونديتي ، و توجد نافورة "ديلال باركاتشا" والتي شيدها  تجارية مثل
  م0906سنة  "الفنان "بيترو رنيني

Line A  بالمترو الخط للوصول إلى الساحة يمكنك االنتقال A  والتوقف،
  Spagnaمحطة المترو عند

6 
 المدرجات األسبانية

Spanish Steps 

العتبات التي تبدأ من منتصف ساحة اسبانيا صعودا  وقد تم بناءها من  وهي
م، وتنتهي المدرجات 0,09دي سانتيكس" في سنة  قبل "فرانشيسكو

التشكيليون إضافة إلى تواجد بعض  بساحة صغيرة يجتمع فيها الفنانون
كنيسة "سنتا ترينتا  الباعة واألكشاك ويقع خلف ساحة المدرجات العلوية

 دي مونتي

7 

سـاحــــة فنيسيا : نصب 
 Piazza النصر التذكاري

Venezia 

 - يقع قبالة ساحة أو ميدان فينيسيا مبنى ضخم بديع ويسمى هذا المبنى
إيطاليا،  الفيتوريانو" أو نصب النصر التذكاري، الذي شيد بمناسبة إتحاد"

سنة،  09وتم إهداؤه للملك "فيتوريو إيمانويلي الثاني" وقد إستغرق بناؤه 
وهذا المبنى يقع على أكبر ميادين  . 0600إلي سنة  0775سنة  من

االيطالية روما والتي تسمى بساحة فينيسيا ، يتفرع منه أهم  العاصمة
التجارية، وينتهي هذا الشارع التجاري في ميدان بيازا  شوارع العاصمة

 .الشعب ديل بوبولو، أي ميدان

8 
 سـاحــــة نافونا

Piazza Navona 
المهرجانات  تعتبر ساحة نافونا من أهم الساحات التي يقام فيها

 واإلحتفاالت، وهي ملتقى للفنانين والرسامين

9 
 ساحة الشعب

Piazza del Popolo 

من أشهر الساحات في روما ، و تعني باللغة  ديل بوبولو" واحدة تعد "بيازا
تلك الساحة الواسعة في األصل  اإليطالية الحديثة "ساحة الشعب" و كانت

عقوبة اإلعدام العلني .  مكانا للمهرجانات ، و كانت أيضا لقرون مكانا لتنفيذ
ي ف و صممت بوابة "بورتا ديل بوبولو" على يد "برنيني" . و توجد

منتصف الساحة مسلة مصرية تحدد نقطة التقاء الشوارع الثالث الشهيرة 
الساحة : شارع "فيا ديل كورسو" ، و شارع "فيا ديل  التي تبدأ في

ريبيتا" . و بنيت تلك المسلة من الجرانيت في  بابوينو" ، و شارع "فيا دي
أغسطس"  أحضرها االمبراطور مصر ، خالل عهد "رمسيس الثاني" ، و

 . إلى روما

حديقة فيلال بورقيزي وسط روما من أجمل وأكبر حدائق العاصمة  تقع حديقة فيلال بورقيزي 11

http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AC%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AC%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7
http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7
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Villa Borghese القرن السابع عشر، وتعتبر متنزها  يرتاده زوار  اإليطالية، تم بناؤها في
قمة الحديقة شيد جناج فيلال  سكان العاصمة أيام العطالت، وفي أعلي

فقد تحول  م، أما في وقتنا الحاضر0904 -م 0902بورقيزي بين عامي 
هذه الفيلال إلي متحف ومعرض بوقيزي، ويضم هذا المتحف روائع من 

الفنية التماثيل، من أعمال رافائيللو، أنطونيو كانوفا، بيترو وجان  اللوحات
 برنيني لورنسو

11 
 حدائق تيفولي

Tivoli Gardens 

روما، وتمتاز هذه الحدائق الجميلة  شمال شرق تقع حدائق تيفولي
ونوافيرها التي يتجاوز  بقصورها ومدرجاتها الخضراء وجداولها المائية،

وهذه  نافورة، وجمال األشكال الهندسية للشجيرات الخضراء، 522عددها 
الحدائق كانت مقر للكردينال "ايبوليتو ديستي الثاني" الذي قام بتجديدها 

م، ليجعل منها قصرا  وحديقة رائعة الجمال. 0596 - م0552عامي  بين
الحدائق جماال ، بفعل اإلضاءة المسلطة على  في ليالي الصيف تزداد

نافورة أوفاتو أو نافورة تيفولي،  النوافير، ومن أكثر النوافير جماال  هي
 الحدائق وهذه النافورة هي رمز للمدينة التي توجد فيها

12 
 ساحة الزهور

Campo de Fiori 

ايطاليا ،  وهي ساحة مستطيلة الشكل قرب ساحة نافونا في روما ،
  ".وترجمتها الحرفية تعني "حقل الزهور

الصغيرة سوقا  شعبيا  في قلب روما تباع فيه  واليوم ، أضحت هذه الساحة
وتتواجد فيها األكشاك التي تباع  الفواكه والخضروات والمنتجات النباتية

 والهدايا وعات الجلدية والتحف واألكسسواراتفيها المصن

 التسوق في روما

 أشهر شارعين للتسوق هما

 via Vittorio Veneto شارع فيا فيتوريو فينيتو - 0

 Via Veneto ) ويعرف اختصارا  باسم ) فيا فينيتو      

   ويعرف اختصارا   Via dei Condotti شارع فيا داي كوندوتي - 0
 ( Via Condotti باسم ) فيا كوندوتي     

 ome Metro MapR خارطة مترو روما
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 Firenze  فلورنس        
 

 
 

 

  بالمدينة تعريفمقدمه 

 الشمالي من وسط إيطاليا، عاصمة مقاطعة فلورنسا وإقليم توسكانا وهي أكبر مدنه و فلورنسا، مدينة في الجزء
 . نسمة 2995477 فنيا و اقتصاديا وإداريا، يبلغ سكانهاأكثرها سكانا و أهمها تراثا تاريخيا و 

 شخصا( ، كانت عاصمة إليطاليا 25وفاة مخلفا أضرارا جسيمة  0699وفمبر ن 4فاض في  يخترقها نهر أرنو )الذي
-0500 ,0424-0464 ( و لفترة طويلة أيام حكم أسرة ميديشي07,0-0795لفترة وجيزة بعد توحيد إيطاليا )

هاما من الناحية الثقافية و التجارية و  ، كانت فلورنسا في أوروبا العصور الوسطى مركزا ,0,2-0522و  05,0
 . المالية

و  اشتهرت في العالم بأسره كمهٍد للفن و العمارة بمبانيها التاريخية العديدة و معالمها و تعتبر منشأ عصر النهضة و
 . المدينة أثينا العصور الوسطى و أهم مدن العالم . سميتمتاحفها الغنية ، فاشتهرت باعتبارها واحدة من أجمل 

  . 0670عام  أعلنته اليونسكو من مواقع التراث العالمي منذ (Centro storico) فلورنسا التاريخي مركز
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 فلورنس أهم األماكن السياحية

0 

 السوق ساحة
Piazza Della 

Mercato  

واألحذية وأكشاك لبيع  جنباتها األكشاك التي تبيع المالبسوهي ساحة تصطف على 
  .. التحف والهدايا

المستلزمات اليومية كاللحوم  يوجد في قلب ساحة ميركاتو سوق مغطى لبيع بعض
منطابقين ، ومايميز هذا  والخضروات واألسماك وهو شبيه بالسوبرماركت ويتألف

المالبس والهدايا والتحف  لمختلفة منالسوق المحالت الواقعة في محيطة واألكشاك ا
 ارفف تلك األكشاك وبعض المصنوعات الجلدية والشيرتات بأنواعها والتي تعج بها

0 

 ساحةالسيادة
Piazza della 

Signoria 

هذه الساحة في قلب فلورنس وتتضمن على العديد من التماثيل اضافةالى القصر  تقع
 Palazzo Vecchio المعروف باسم القديم

يوجد في هذه الساحة مجلس المدينة ، وهذه الساحة من األماكن التي يرتادها  كما
 العادة السياح في

 نافورة نيبتون” مشهورة في المدينة تعرف باسم  توجد في هذه الساحة نافورة
Fontana di Nettuno”  نبتون “وتمثل سيد البحر  1575 تم انشائها عام

االغريقية .. في احتفال باالنتصارات  كما في الثقافة” النسائيةمحاطا  بما يمثل األرواح 
 إليه مدينة فلورنس البحرية ألهل تسكانيا ) االقليم الذي تنتمي

2 
 القديم القصر

Palazzo Vecchio 

فلورنس وهو من العمارة القوطية  يعتبر القصر القديم من المعالم المميزة في مدينة
 1322 بنائة في عامالقديمة حيث تم االنتهاء من 

 Cosimo من قبل كل من الدوق 0542وقد تمت إعادة تصميم المبنى الداخلي عام 
بإجراء  األول ، فاساري باالضافة الى بعض الفنانين المحليين اآلخرين والذين قاموا

 عمليات الطالء داخل خرف وصاالت المبنى

4 
 Ponte القديم الجسر

Vecchio 

،ويعتبر هذا  0245وقد تم بناءه عام  ” Arno آرنو“نهر يعتلي هذا الجسر الشهير 
 Taddeo Gaddi تاديو غادي“الجسر أقدم الجسور في مدينة فلورنس وقد صممه 

، يحمل الجسر على ظهره بعض  ” Giotto جيوتو” والذي كان تلميذا  للمهندس  ”
المخلفات إلى وقد كان يستخدم باألساس من قبل الجزارين الذين كانوا يلقون ب المباني
تم إجالئهم من قبل الدوق فيرناندو األول وتم إحالل  0562ولكن في عام  . النهر

 . وصائغي الذهب مكان اولئك الجزارين الجواهرجيين

  Duomo الدومو  5

فلورنس ، وهي أشهرساحة في فلورنس وتعتبر األكثر  تعتبر هذه الساحة رمزا  لمدينة
 وتنسب هذه الساحة الى الكنيسة المقامة عليها وقد قام،  للسياح شعبية بالنسبة

بتصميم وبناء القبة ،حيث تم االنتهاء من  Filippo Brunelleschi المهندس
تعتبر هذه  .. Giotto ، اما برج الجرس فقد قام ببناءه المهندس 1463 بناءها عام

 البنايات في مدينة فلورنس البناية أعلى

9 

 : االستقالل ساحة
Piazza della 

Indipendenza 

عبارة عن حديقة مقسومة الى قسمين متقابلين  وهذه إحدى الساحات الهادئة وهي
 تذكاري ومتناظرين يقف في بداية كل منهما نصب

, 

 لورينزو  سان ساحة
Basilica di San 

Lorenzo 

 والتي تم بنائها Medici ألسرة تعود إليالكنيسة  وهذه الساحة اكتسبت تسميتها من
بنائها على نمط عصور  تخويله إلعادة والذي تم Brunelleschi من قبل المصمم
فقام ببناء مقابر  في ظهورها م ، وقد اسهم مايكل انجلو ايضا   0406النهضة عام 

 المكتبة التي تميزت بدرجها الفريد إلى إضافة Medici أسرة

7 

 ساحة الجمهورية
Piazza Della 
Republica 

أقدم أحياء المدينة ، تزخر هذه  بالمدينة وتقع في أحد الساحة أكبر ساحةتعتبر هذه 
بالعديد من المقاهي والمطاعم ، وبعضا  من محالت  الساحة والشوارع المحيطة بها

 والعطورات  المالبس
رسم كاريكاتوري من أحد الرسامين الذين يقومون بعملهم في  يمكنك الحصول على

وعان من الرسم ، الكاريكاتوري باللون األسود واألبيض ن الساحة ،يوجد في فلورنس
الى  02كما توجد الرسم باأللوان وتكلفته تتراوح من  يورو ، 02العادة  وتكلفته في

 . له يورو حسب الرسام وحسب مفاصلتك 22

6 
 ماريانوفيلال سانتا ساحة

Santa Maria 
قطارات  نوفيلال المقابلة لمحطة وهي ساحة تمت تسميتها نسبة لكنيسة سانتا ماريا

 . فلورنس والتي تحمل ذات األسم
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Novella 

02 

 كروشي سانتا ساحة
Basilica Santa 

Croce 

 شاسعة وكانت خالل عصر النهضة المكان المثالي لمسابقات الفروسية و وهي ساحة
 كلعبة كرة القدم القديمة والعروض و المباريات الجماهيرية المهرجانات

 calcio in costume  مازالت تقام حتي اآلن في شهر يونيو من كل عام التي 

 Uffizi معرض أوفيــزي 00
فني مفتوح في إيطاليا وهو عبارة عن ساحة  يعتبر معرض أوفيزي أعظم معرض

فلورنس وبين نهر ارنو ، يحوي العديد  مستطيلة مفتوحة تربط بين القصر القديم في
 ويتواجد فيه الرسامين االغريقية القديمةمن روائع المقتنيات من 

00 

 انجلو مايكل ” سـاحـة
Piazza 

Michelangelo “ 

تشاهد من فوقها اجمل اطاللة لمدينة فلورنس  وهي ساحة تقع على هضبة مرتفعة
 المدينة األبنية والقباب الملونة التي تشتهر بها والنهر الساحر باالضافة الى العديد من

02 
مدة زمنية معينة وتعتبر  محددة وفق بأسعارأخذ جولة في فلورنس وممراتها عبر ركوب العربة التي يجرها الخيل 

 . أسهل وأسرع طريقة الستكشاف البلدة
 Galleria dell’ Accademia  أكاديمية ومعرض الفنون الجميلة 04
 Pitti Palace & Boboli Gardens  بوبولي وحدائق بيتي قصر 05
 Arno River  آرنو نهر 09
 Ponte Santa Trinitaترينيتا  جسر سانتا ,0

 
الساحليتين  Riccione و ريتشوني Rimini تعتبر فلورنس المدينة األمثل لزيارة بلدتي ريميني

غربا  حيث ساحة المعجزات  Pisa بيسا المتجاورتين شرقا  لقربهما نسبيا  منها ، وكذلك زيارة بلدة
غربا  للمناطق المذكورة حوالي ساعة من فلورنس،  المائل ، والمسافة بالقطار شرقا  أووالبرج 

 فلورنس الرغبة إنطالقا  من ويمكن إفراد يوم لكل منهما حسب
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  Milano  ميــالن

 

 
 

انها العاصمة  وتصّنف هذه المدينة ) أي ميالن ( علىأكبر المدن في إيطاليا بعد العاصمة روما .  تعتبر ميالن كذلك ثاني
  يعتبر أحد أهم المباني في أوروبا وثالث أكبر كنيسة فيها االقتصادية للبالد. ومن أشهر المعالم التاريخية فيها الدومو والذي

 
المائية أو جزيرة سردينيا التاريخية أو فينيسيا وشوارعها  وعلى الرغم من أن مدينة ميالنو ال تحظى بجمال روما وآثارها

الغنية القريبة  لكنها عاصمة الشمال بساحاتها العريقة مثل ساحة الدومو ودار أوبرا السكاال ومدنها ببحرها األزرق الخالب،
وبحيراتها الشاعرية الفريدة في جمالها مثل بحيرة  من الحدود السويسرية مثل بيرجامو وبريشا ومانتوا المشهورة تاريخيا

وحيويتها  كيلومترا وبحيرتي جاردا وماجوري. لكن ال تجاريها أي مدينة ايطالية في نشاطها 45التي تبعد عن ميالنو كومو 
 وروحها العصرية

 
والتصميمات المبدعة والبضائع الراقية، فهناك مركز قاالريا  ومن أهم ما تتميز به مدينة ميالن اإليطالية هي المالبس الفاخرة

الفاخرة وجمال  الذي يقع مقابل ساحة الدومو ويعتبر األهم واألبرز في ميالنو ، ويتميز بالبضائع الثانيفيتوريو ايمانويل 
إلى شوارع التسّوق المهمة مثل شارع مونتي نابوليون  التصميم بقبته الدائرية الزجاجية الجميلة وتصميمه األنيق .. إضافة

 المدينة مثل حالت الفخمة والبضائع الراقية وبعض من المراكز القريبة منالشوارع التي تعج بالم او ديلال سبيغا وغيرها من
Designer Outlet Serravalle    وتتوفر فيه جميع الماركات العالمية  وهناك باص يتوجه إليه من ميالن يوميا

البضائع ويوجد بالمركز  واألفضل زيارته من بداية الصيف للحاق على افضل ومحالت الجلديات والمالبس ويعتبر المجمع كبير
لألناقة وميالن هي عنوان  لألطفال والعديد من المطاعم التي ترضي كافة األذواق و يشتهر اإليطاليون بعشقهم مدينة ترفيهية

 .الرياح الكبار، وتتنوع الموضة العالمية كل موسم حسبما تجري الذوق اإليطالي الفاخر، لذا فهي معقل مصممي األزياء
 –محطات المترو  تستطيع من خاللها الوصول ألي مكان في المدينة عبر توفر بشبكة مواصالت داخلية مشتركة تتمتع ميالن

 . األجرة سيارات –عربات الترام 
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 ميالن أهم األماكن السياحية في

0 
 ساحة الدومو

Piazza Duomo 

كاتدرائية  نسبة الى وهي اشهر ساحة وتقع في قلب ميالن وسميت بهذا االسم
المنطقة  الدومو وهي ملتقى السياح في المدينة وتتواجد المتاحف وتقع في

 التاريخية في ميالن كما يوجد فيها المقاهي والمطاعم ويقع في قلبها نصب
Vittorio Emanuele II  

 كما توجد بها محطة مترو الدومو ومكتب خدمة السياح والعديد من المحال
 التجارية

0 
 قصر وقلعة

Castello Sforzesco 

 مع ساحة الدومو وهذا الشارع ) شارع دانتي مزدحم Dante ويربطها شارع
وتتواجد هناك المتاحف كما يمكنك رؤية العمل  دوما بالسياح والمقاهي والمطاعم (

  Rondadini Pietà للفنان التشكيلي مايكل انجلو والمسماة األخير

2 
 Galleria مركز

Vittorio التجاري 
 وهو مركز ضخم ومغطى يعج بالمحالت الكبرى والمقاهي العتيقة

4 
 دار االوبرا الشهيرة

Teatro alla Scala 
 ويقام فيها مهرجان في السابع من ديسمبر من كل عام

5 
معرض الخدع والفنون 

 TRIENNALE البصرية
 

 قرية وبحيرة كومو 9

 Nord Stazione ويمكن التوجه إلى محطة القطار الشمالية زيارة قرية كومو
بين  ، تقع بحيرة كومو على مقربة من الحدود السويسرية وتبلغ المسافة الزمنية

دقيقة بالقطار وهناك تستطيع اخذ عربة مثل التلفريك تصعد بك  45ميالنو وكومو 
 الجبل على

, 
 San ملعب مدينة ميالن

Siro Stadium 

اذا صادف وجودك هناك  AC MILAN فريق ويمكنك مشاهدة احدى مباريات
 لهم مباراة إقامة

 شارع بوينس ايرس 7
المتاجر والفنادق  أحد أشهر شوارع ميالن الحيوية وتقع عليه العديد من

 المختلفة والمحالت التي تبيع البضائع

 ساحة ليما 6
والمالبس  وتباع فيها الجلديات وهي ساحة صغيرة تقع على شارع بوينس ايرس

المخفضة واالكسسوارات والمشغوالت اليدوية، للوصول إلى شارع بوينس ايرس 
 PIAZZA LIMA المترو ، توقف عند محطة : ساحة ليما عبر

 أسهل يوفر عليك وقتك ويساعدك على التعرف على ميالن بشكل السياحي الباص 02

00 
 : زيارة متحف الفن

Brera Art Gallery 
 

00 
 زيارة مدينة لوغانو

 السويسرية
 الساعة الى الساعة والنصف بالقطار شمالي ميالن وتبعد حوالي

 التسوق في ميالن

 شوارع التسوق في ميالنو 0
  Vittorioوشارع  Montenapoleoneوشارع Via danteشارع 

Emanuele II  وشارعCorso Como 10  ميالن حيث منطقة التسوق في 

 المراكز التجارية خارج ميالنأهم 

0 
 سيريفالي اوتليت

Serravalle Outlet 
والمسافه بالقطار تقريبا  للوصول إليه وأكثر اقتصادية ويعتبر القطار أفضل وسيلة

 وثلث ساعه

0 

 تاون فوكس
Fox Town 

www.foxtown.ch 

ميالن ويبعد عن ميالن  ويقع في سويسرا على مقربة من الحدود اإليطالية قرب
          .             السفر  دقائق مع أهمية حمل جوازات بالقطار ساعه وعشر
والمعروفة  فيمكن زيارة حديقة سويسرا المصغرة وإذا كان هناك متسع من الوقت
 Swiss Miniatur  بأسم

 

http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.foxtown.ch%2F
http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.foxtown.ch%2F
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 Milano Metro Map خارطة مترو ميالن
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 Venice  البندقية / فينيسيا

 

 
 

الف نسمة، وهي  0,0يقدر عدد سكانها  .عاصمة إقليم فينيتو الواقع في شمال شرق إيطاليا Venice البندقية أو
متصلة ببعضها عن طريق جسور و تطل المدينة على البحر  عاصمة مقاطعة فينيسيا المدينة عبارة عن عدة جزر

تاريخية يعود  اهم المدن االيطالية ومن أكثر المدن جماال في إيطاليا لما تتمتع به من مباني األدرياتيكي. تعتبر المدينة من
يجعلها فريدة من نوعها على مستوى العالم. كانت تتمتع  ى عصر النهضة في إيطاليا و قنواتها المائية المتعددة ماأغلبها إل

 Republic Of Venice العصور الوسطى وما بعد ذلك و كانت تسمى جمهورية البندقية او البندقية بحكم ذاتي اثناء
أكثر من مئة جزيرة ملتصقة كانت  حرية هائلة. والبندقية عبارة عنتعتبر من اهم مرافئ أوروبا تجاريا و تتمتع بقوة ب و

التنقل في البندقية محصورة في القوارب الكالسيكية المتوفرة  وما زالت من أصعب أماكن التنقل عمليا وهندسيا. طرق
تم  ي القرن التاسعأو الجناديل وبعض الشوارع خارج قلب المدينة وف Gondola يطلق عليها ال بكثرة في المدينة والتي

بناء شارع رئيسي يوصل إلى المدينة  توفير سكة حديد إلى البندقية وتقع خارج مركز المدينة أيضا. في القرن العشرين تم
استخدام السيارات والشاحنات على مستوى أوروبا والعالم. يمكن  ومواقف عامة. تعتبر المدينة مثالية من ناحية عدم

  .عن طريق مطارين أحدثهما تم بناءه مؤخرا وهو مطار ماركو بولو الدولي جواَ  الوصول إلى البندقية
 

 فينيسيا األماكن السياحية أهم
 سان ماركو ساحه 0

 الجندول ركوب 0

 التاكسي العائم في القناة الكبرى وتأمل المباني التاريخية والعائمة جولة 2

 المتاحف

0 

 قصر دوكال
Dog's Palace- Palazzo 

Ducale 

القصر مقرا  أو )قصر الدوق(: وهو من روائع العمارة القوطية وكان هذا
لحاكم المنطقة . وتعتمد واجهة القصر على عمودين ضخمين يحمالن تماثيل 

 و حواء وبعض شخصيات العهد القديم كالملك سليمان ادم

0 

 و مصنع الزجاج معرض
Galleria San Marco 

Glass Factory 

وتشتهر هذه الجزيرة بصناعة  شمال فينيسيا Murano ويقع في جزيرة
 الزجاج هناك الزجاج ويوجد فيها هذا المعرض ، ويمكن للزائر تجربة نفخ

 محطة القطار توجد في طرفها كفيهات ومطاعم وأكشاك تسوق ساحة
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 Bolzano بولزانو 

 

 
 

 . ذاتية الحكم مقاطعة بولزانو وعاصمة أديجي ترينتينو ألتو إقليممدينة شمال إيطاليا ب  (Bozen)باأللمانية ، Bolzanoباإليطالية بولزانو
 إيطاليا جبال األلب التي تمتد في المناطق الشمالية من وهي جزء من The Dolomites ويمر فيها جزء من سلسلة

 .للدينيةا اللغة % يتحدثون0,،2و  األلمانية اللغة % يتحدثون09،06و  اإليطالية اللغة % منهم يتحدث2,ساكن،  0225906يقطنها 
 .اإلتحاد األوروبي نسمة(، معظمهم قادمون من خارج 6692٪ ) 656نسبة األجانب بين سكانها 

 مترا  فوق سطح البحر090المعتدل ، وترتفع  الف نسمة وتتمتع بمناخها 022وتبلغ مساحتها أكثر من 
ين آلالف السن عام وحفظت سليمة تحت الجليد 5222اإلنسان الذي قتل قبل  أوتسي بالمدينة على جثة يحتوي متحف ألتو أديجي األثري

 .العالم لتكون أقدم مومياء في 0660 قبل اكتشافها عام
 .للدعم والقتال األلب وبعض وحداتها كما تستضيف المدينة مقر القيادة العليا للجيش اإليطالي في منطقة

فقط بالقطار .. تتميز هذه  وساعة ونصف من فيرونا .. كما تبعد عن انسبروك النمساوية ساعتان –ساعات عن ميالنو  2 تبعد بولزانو
الوارفة  تقع بولزانو جنوب اإلقليم حيث الجبال العالية وانتشار االشجار المدينة االيطالية بنفس السمات الطبيعية إلقليم تيرول حيث

حيث ينبع من عند حدود النمسا  اديجي والذي يعتبر ثاني أطول نهر في ايطالياAdigeاألخضر الخالب اضافة الى مرور نهر والبساط

 . وسويسرا
 

 بولزانو أهم األماكن السياحية

 التلفريك 0
ويقع في قلب البلدة Suprabolzano  وهو أقرب تلفريك منذ دخولك المدينة واسمه

 من محطة القطارات مقربةعلى 

 البلدة وسط 0
 حيث المحالت والمقاهي واألكشاك ومحالت المالبس من الماركات وغيرها 

 (ندرة المطاعم بشكل كبير في بولزانو ويلحظ) 

 ويتوسط الساحة تمثال والذر ، احد المغنين في العصور الوسطى Piazza Walther والذر ساحة الرئيسية الساحة 2

4 

 القناطر سوق
Shopping 

Arcade 

 أو –باإليطالية  Portici وهو أشهر األسواق في مدينة بولزانو .. اسم هذاالسوق
Lauben والبضائع من مختلف  باأللمانية .. ويحوي بين جنباته مختلف المحالت

وغيرها الكثير ..  والشنط الماركات العالمية من المالبس والساعات والمجوهرات واالحذية
 تباع في المحل ويقابل كل محل فترينة خاصة به تحوي بعض المعروضات التي

 المدينة كذلك العديد من القالع التي تزخر بها .. ومن تلك القالع يميز هذه

Runkelstein Castle Maretsch Castle Sigmundskron Castle 

 Adige Rafenstein Castle Flavon Castle Haselburg  نهر اديجي

زيارة قرية  لزيارة إحدى المدن القريبة منها مثل انسبروك في النمسا ، فيرونا في ايطاليا ،أو تخصيص يوم
 الريفية الجبلية المجاورة  castelrotto كاستلروتو

http://www.travelzad.com/vb/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9_%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9
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 Verona فيــرونـا 
 

 
 

 
ضمن إقليم فينيتو،يبلغ عدد سكان فيرونا  فيرونا هي مدينة في الجزء الشمالي من إيطاليا.عاصمة مقاطعة فيرونا

أكبر مدن اإلقليم ،  حيث تعتبر فينيسيا  (Veneto )الف نسمة وتعتبر ثاني أكبر مدينة في إقليم  فينيتو 270 حوالي
بعض المعارض والمهرجانات هناك ومن أشهر تلك  وتعتبر مركزا  صناعيا  وتجاريا  وزراعيا  اوروبيا  ، كما تقام

 ((Samoterفي فيرونا المهرجان الزراعي الدولي وكذلك مهرجان ساموتر المهرجانات الزراعية التي تقام سنويا  
 خاص بمعدات ومكائن الزراعة ، ويشتهر اإلقليم بانتاج ببعض الصناعات األخرى كالرخام وهو مهرجان عالمي

 . وزراعة الخضروات

 VERONA  أهم األماكن السياحية في فيرونا

 Bra  ساحة 0

الحديقة  األشهر في المدينة وتتواجد عليها العشرات من المقاهي والمطاعم وتتوسطها
يمتد منها  والعديد من المباني الحكومية والتاريخية ، كماالعامة والمسرح الروماني 

 سور فيرونا التاريخي

0 
المسرح الروماني القديم 

 bra  في قلب ساحة
 

 صغير ممر مشاة bra ساحة ويصلها بساحة أهمثاني  Della Erbe ساحة 2

  منزل وبلكونة جولييت 4

  قبر جولييت 5

  منزل روميو 9

, 
 نهر إديجي

Adige River 
 المقاهي وتتواجد على ضفافه بعض

  سور فيرونا التاريخي 7

 فنادق وهي بحيرة سياحية حوالينها garda هناك بحيرة حوالين فيرونا اسمها بحيرة غاردا

 Adige River  ممرات وشويرعات البلدة القديمة تتخللها الساحات المذكورة حتى نهر إديجي
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  Naples نــابــولـي
 

 
 

البالد، على ساحل البحر األبيض المتوسط.  هي ثالث أكبر مدن إيطاليا، تقع في جنوب (Napoli) :نابولي باإليطالية
 .نابولي نابولي هي عاصمة إقليم كامبانيا ومقاطعة

 صنفها .فيزوفيوس بركان منها يقع وبالقرب إيطاليا جنوب يبلغ سكان المدينة حوالي مليون نسمة، وهي أكبر مدن
 :باإليطالية بومبي األثرية مدينة معالمها هي نابولي تعتبر مدينة سياحية هامة بعض .قائمة التراث العالمي في اليونسكو

Pompeii)  )المجاورتين والقصر الملكي وجزيرتي كابري وإسكيا. 
 

 نابولي أهم األماكن السياحية

0 
 أو القلعة الجديدة

Castel Nuovo 

بأمر من ملك صقلية شارل األول لتجري من خاللها عملية  00,6ُبنَيت عام  وقد
 وما سيحمله من أعداء مراقبة البحر

 األخرى أو المناطق المجاورة ويمكنك االنطالق إلى جزيرة كابري أو أي من الجزر ميناء نابولي 0

 كورنيش نابولي 2
واألشكال الجمالية  لجبل الفيزوف التجوال على الكورنيش وتأمل البحر البديع ومنظر

 المدينة بعض المقاهي الموجودة على الكورنيش كما يوجد بنهايته على أطراف

4 
 قلعة ديلوفو
D’ellovo 

قلعة البيض( في الحي الحديث والمتطور  ( تقع هذه القلعة التاريخية وتسمى بالعربية
الصغيرة الممتدة داخل البحر واإلطاللة  Megaride من نابولي ، وتتربع على جزيرة

وستستمتع وأنت تتجول داخل القلعة  منها رائعه على البحر والفيزوف والمرفأ ،
العتق الذي تكتنفه أسوار القلعة ،  باستنشاق النسيم البحري األخاذ الممتزح برائحة
لقلعة إلى التاريخية والتي تحتفظ بها ا والتنس الصعود لسطح القلعة لمشاهدة المدافع
 على نابولي اليوم وكذلك اإلطاللة الرائعه من سطح القلعة

5 
 زيارة بلدة 

 بومبي اإليطالية
 البلدة التاريخية التي اجتاحها بركان الفيزوف حيث جبل الفيزوف ومشاهدة آثار تلك

 حي فيردناندو 9
والمباني التاريخية والمطاعم والمقاهي  أرقى احياء المدينة وتقع فيه الفنادق الفخمة

 األصيلة التي تخبز داخل األفران التقليدية المختلفة وخاصة افران البيتزا النابولية
 نابولي ويعيبه قلة النظافة ويقع عند وصولك إلى نابولي وهو المنطقة األقدم في الحي الشعبي ,

7 
 قلعة وقصر سانت إلمو

Castle Saint Elmo 
 أشهر معالم نابولي تقع على أرفع منطقة مطلة على نابولي وتعتبر منقلعة وهي 

  Napoli Sightseeing القيام بجوالت سياحية عبر الحافالت السياحية التي تحمل إسم نابولي

 تتوقف في كل مكان بالمدينة يوجد في مدينة نابولي خط مترو ، وشبكة من الحافالت
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 Pisa بـيــســا 

 

نسمة،  775292عدد سكانها  بيزا، مقاطعة وعاصمة توسكانا تقع في إقليم إيطالية ، مدينة(Pisa) : باإليطالية بيسا
شماال، وبها أهم مطار في  كم 02حوالي  ليفورنو وتبعد عن مدينة البحرالليغوري بالقرب من ساحل أرنو، نهر على يمين

ساحة  Piazza dei Miracoli معالمها توجد في شهرتوسكانا وهو مطار غاليليو، وبها ثالثة جامعات. من أ
حتى عام  م 0294وهي الكاتدرائية الرخامية التي استمر بناءها من عام  العالمي، التراث مواقع المعجزات المعلنة كأحد

 55بطول  عشر الثاني القرن المبني في المائل بيزا برج م بأسلوب بناء روماني بأبواب برونزية، كما يجد بها 0007
 .بناءه متر والذي أخذ شكله المائل مباشرة بعد بدء

 من مدينة فلورنس ، واإلنتقال إليها بالقطار Pisa يمكنك زيارة بيسا
 . أفضل وأسرع الوسائل وأكثرها اقتصادية والمسافة حوالي ساعة

 

 بيسا أهم األماكن السياحية

 ساحة المعجزات 0

أهمها برج بيزا المائل وتحفل  التاريخيةوهي حديقة شاسعة تضم العديد من األبنية 
والتحف والتذكارات  جنباتها باألكشاك والمحالت الصغيرة التي تبيع الهدايا

 واالكسسوارات والجلديات من الحقائب والمنسوجات من المفارش وغيرها

 برج بيزا المائل 0
زمنية للبرج حسب فترات  وهو األهم ومقصد السياح لتلك الساحة ويمكن الصعود

الساحة ) ساحة  محددة من قبل مكتب التذاكر الواقع قبالة البرج مباشرة في نفس
 )المعجزات

2 
 ساحة الفرسان

Piazza Cavalieri 
 البلدة وهي من أكبر الساحات في

4 
 ضفاف نهر المشي على
 ARNO آرنو

األلوان النهر الذي يخترق مدينة فلورنس ، حيث تتأمل المباني البديعة  وهو ذات
 المختلفة على ضفتيه والقصور

 السياحية بجوالت عبر الحافالت داخل البلدة والوصول الى المناطق المجاورة عبر الحافالت القيام

 المتاحف وأهمها زيارة

Museo delle Sinopie Museo dell'Opera del Duomo Museo San Matteo 
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 TRENTO ترينتو 
 

 

 

ترينتينو ألتو أديجي وعاصمة مقاطعة ترنتو ذاتية  مدينة في شمال إيطاليا، عاصمة إقليم (Trento) :ترينتو باإليطالية
 .نسمة 0025040الحكم. يبلغ سكانها حوالي 

 

كيلومترا  شمال  022كيلومترا  جنوب مدينة بولزانو ، و  55تقع المدينة في قاع وادي أديجي جنوبي األلب، على ُبعد 
 ) البلدية تنوعا  جغرافيا  وسكانيا  كبيرينخاصة في ضواحيها ، ويبلغ عدد سكان مدينة أراضي ترينتو وتمثل مدينة فيرونا ،

 .م 0224 نسمة حسب آخر إحصائية أكتوبر  (Trento) 556,0 ترينتو
 

 بترينتوأهم األماكن السياحية 

0 
 Castello قلعة بونكونسيغليو

del Buonconsiglio 

السياحية األثرية في مدينة ترينتو وتتألف من ثالث مبان تحوي  وهي أشهر المواقع
 . األبراج والحدائق العديد من الحجرات وبعض

من يوم الثالثاء الى يوم االحد وأوقات الدخول من  القلعة مفتوحة على مدار السنة ،
ديسمبر  05وتغلق القلعة أبوابها في  25:22حتي الساعة  26:22الساعة. 
 ويناير

0 
 Piazza del ساحة الدومو

Duomo 

 (( Trento في ترينتو وهي الساحة الرئيسية
 والمقاهي واألكشاك المختلفة وتتوسطها نافورة نبتون وتضم بين جنباتها المحالت

Fountain of Neptune)  في ترينتو الشهيرة Trento  والتي تم بناءها
  الساحة قصر النهضة ، كما يوجد في 0,97وانتهى بنائها عام  ,0,9عام 

Renaissance Palazzi )) 

 Palazzo Thun  قصر ثون 2

حيث كانت تمتلكه أسرة  ( Trentoمدينة ) ترينتو ويعتبر من المعالم المميزة في
وتمت إعادة تشكيله خالل القرن  0454 ألربعمائة عام منذ العام(Thun) ثون

 ضمن ملكية بلدية ترينتو التاسع عشر الميالدي ، واليوم أصبح هذا القصر
Trento )) 

 Trento  التي تزخر بها مدينة ترينتوالحدائق المختلفة زيارة 
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 مت إعداد هذا الدليل لتنوير املسافر للديار االيطالية 

 جتميع وتنسيق أخوكم فهد القريشي( ،  آخر الفرسان وهي هديه مقدمه لكم من قلم املبدع )

 من صاحل دعواتكم تنسونا .. وال رحلة سعيدة  كما نتمى لكم

 م0202

 

 أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  [
ُ
 ]سبحانك اللهم وحبمدك أشهد


