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تقع على  وأكبر مدنها ،  جمهورية التشيك، براها( هي عاصمة Praha: بالتشيكيةبراغ ): مقدمة 
بخالف الكثير من مدن أوروبا الوسطى لم تدمر  التاريخية ، بوهيمياي وسط منطقة ف فلتافانهر 

ان المدينة يبلغ عدد سك ، المدينة بشكل كبير في الحرب العالمية الثانية وحافظت على شكلها الجميل
 .1كم 055مليون نسمة وتصل مساحتها حوالي  2.1

وتعرف  أوروبابراغ العديد من األلقاب مثل المدينة الذهبية وأم المدن وقلب لعاصمة ل: األلقاب 
م أ درجت في 2991عام  منذ   ، بالمدينة ذات المئة برج نظرا لكثرة األبراج فوق كنائسها وقصورها

 . كموقع تراث ثقافي عالمي اليونسكوالئحة 

عاصمة براغ بالسياحة العالجية وبالتحديد مصحاتها العالجية ، إن وسيلة التشتهر تشيك : العالج 
 1555( التي أكتشفها قدماء الرومان قبل تعالى العالج األساسية هي الينابيع الشافية )بمشيئة هللا

درجة مئوية وهي من النوع  99مصدر مياه معدنية طبيعية المثيل لها تصل حرارتها إلى  سنة ، وهي
الفحمي الصودي مع نسبة من الفلوريد وكمية كبيرة للغاية من العناصر الطبيعية بما في ذلك المعادن 

 . النادرة

لقاطرات : يمكن التنقل في براغ بواسطة شبكات المترو وسكك الحديد المحمولة وا المواصالت
هو مقر  مطار روزيني الدوليالكهربائية )الترام( ووسائل النقل األخرى كالباصات وسيارات األجرة ، 

كم عن وسط  25كب سنويا ويبعد حوالي ماليين را 25ويستقبل حوالي  الخطوط الجوية التشيكية
 المدينة .

       : يقام في شهر مايو من كل عام ماراثون براغ الدولي أحد أشهر الماراثونات العالمية الرياضة 
 اروفـــتــاد سـتـاس اضيةـشأت الريـنـن المـومة ، ــدول 00ر من ـثـحيث يشارك فيه متنافسون من أك

Strahov Stadium  ألف شخص 105في العالم حيث يتسع لحوالي  ملعبأكبر الذي ي عد . 

 منطقة مرقمه حسب الخريطة ادناه 11: تتكون براغ من  المناطق

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
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فأنظمتها واضحة ، لكن : قيادة السيارة في براغ أعتبرها من أسهل مدن أوروبا  السيارةقيادة 

وهي خاصة بالمواطنين فقط  اللون األزرقالصعوبة في مواقف السيارات حيث أن المواقف ذات 

من الساعة ، ووبرسوم وهي نادرة خاصه بالسواح  اللون األبيض، والمواقف ذات المنتشرة 

 .فقط السادسة صباحاً الساعة إلى  ةمجانيتكون السادسة مساًء 

 

 

 

 منظر من نهر فلتافا ويظهر جسر تشارلز بعمق الصورة
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 براغ العاصمة المعالم السياحية في

 المعالم السياحية في البلدة القديمة
 التفاصيل المعلم السياحي م

 البلدة القديمةساحة  2

 
حيث السياح والمقاهي واألسواق والباعة  ففيها تدب الحياةهي أجمل ما في براغ 

 ، )الوصول لها مشياً( وسائقي العربات التي تجرها الخيول المتجولين
 

 E 14° 25.265 N 50° 5.258 اإلحداثية
إحداثية لمواقف 
 قريبة من الساحة

E 14° 25.053 N 50° 5.210 

1 
 في وسط الساحة الساعة الفلكية

astronomical clock 
Prague 

 
 الغسقهي آلة فلكية من الحضارات القديمة وت عد األقدم ، وكانت تقسم فيها الفترة بين 

معلقة بهيئة  يةساعة بالليل ، قيل أن من أنشأها هم العرب ويتضح دم21الي  والفجر
 ، )الوصول لها مشياً( ك الصعود للمبنى الذي يحمل الساعة الفلكيةنبإمكابية ، وعر

 

 E 14° 25.248 N 50° 05.220 اإلحداثية

9 
 الممر الضيق

Narrow Passage 

 
حوالي أقل من نصف متر، وهو ال يتسع إال لشخص واحد فقط ، يقال  الممر يبلغ عرض

إنه الشارع أو الزقاق األضيق في العالم ، كما وضعت بلدية براغ إشارة مرور في هذا 
 بأسفل الممر يوجد مقهى يطل على نهر فلتافا ، الشارع الضيق لتنظيم عملية السير فيه

 

 E 14° 24.572 N 50° 05.275 اإلحداثية

4 
 جسر تشارلز

 Charles Bridgeباإلنجلش: 

 Karlův mostبالتشيكية: 

 
م  025جسر يبلغ طول ال ،جسر شهير يعتبر من أهم المعالم السياحية في التشيك 

م  2901شرع في بنائه عام  ، الفلتافايربط ضفتي نهر  ،ويصل عرضه لعشرة أمتار
في بادئ  ، م2455. استمر العمل لبناء الجسر حتى عام تشارلز الرابعبأمر من الملك 

أطلق ثم م 2715األمر كان يسمى الجسر بالجسر الحجري أو جسر براغ وفي عام 
 بقلعة براغفي براغ  البلدة القديمةيصل الجسر  ،عليه مسمى جسر تشارلز

 

 E 14° 24.645 N 50° 05.199 اإلحداثية

0 
 برج باودر

Powder Tower 

 
 ساحة البلدة القديمة وبرج الساعةمتراً عن  50يبعد حوالي 

 . واألسلحةكان يستخدم قبل القرن الثامن عشر مكاناً لتخزين بارود البنادق 
 

 E 14° 25.662 N 50° 05.235 اإلحداثية

5 
 بيت مادونا األسود

House of the Black 
Madonna 

 
م وأعيد ترميمه 2922متحف صغير في البلدة القديمة وفيه مقهى، بني عام : أنه قيل

 ، يقع بين ساحة البلدة القديمة وبرج باودر . م1559في 
ر هذا المعلم لكن من باب ذكره فقط   (.)لم أز 

 

 E 14° 25.536 N 50° 05.223 اإلحداثية

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1357
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1400
http://ar.wikipedia.org/wiki/1870
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA
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 أطراف مدينة براغو في وسطالمعالم السياحية 
 التفاصيل المعلم السياحي م

2 
 المتحف الوطني

National Museum 

 

 E 14° 25.911 N 50° 04.827 اإلحداثية

1 
 ساحة فاتسالف

wenceslas square 

 ويقع خلف المتحف الوطني Vaclavske namestiبه تمثال الحصان الشهير 
 Mustekأقرب محطة للمترو تقريباً و

 زلزيه.الشانبشارع أكبر شارع في براغ ويشبهونه يعتبر  والشارع الممتد من الساحة

 E 14° 25.773 N 50° 04.794 اإلحداثية

 Černá Růžeسوق  9

  ساحة فاتسالفالممتد من  تقريباً ويقع بنهاية الشارع 
 NÁKUPNÍ GALERIE آخر باسم  ويقابل هذا السوق سوق

 E 14° 25.503 N 50° 05.113 اإلحداثية

4 
 براغقلعة 

Prague Castle 

على مر العصور من زمن حكام المنطقة  التشيكأكبر قالع العالم ومقر الحكام في 
وحكام العهد الشيوعي حتى حكام فترة ما بعد الشيوعية. تقع  بوهيمياالرومان وملوك 

تبلغ  ،التاريخي حي القلعةوتحديدا في  براغفي الجزء الشرقي من العاصمة التشيكية 
تحتوي  ،متر مربع 4955مساحة القلعة التي بنيت في القرن التاسع الميالدي حوالي 

 الرومانتيكيالقلعة على كنيسة القديس فيتوس وتتميز بتنوع الفنون المعمارية فيها من 
 . الحديثإلى 

 E 14° 23.924 N 50° 05.472 اإلحداثية

0 

 برج جيجكوف
Žižkov Television 

Tower, Prague 

م ولموقعه في وسط براغ  125ويصل ارتفاعه لـ 2970تلفزيون شيد عام الوهو برج 
تقريبا وارتفاعه الكبير الذي يسمح لزواره بمشاهدة معالم المدينة من جهاتها األربعة 

فة غير انه احتل أيضا في استطالعات سياحية دولية مختل، في مشهد بانورامي جميل 
فتتاح أأعيد تم أعادة ترميمه ومراتب متقدمة بين " أبشع " األبنية المقامة في العالم ، 

من جديد بعد أن شهد عملية تحديث وتأهيل  تقريباً  م1529 فبراير 29البرج في 
ليصبح من أجمل  مليون يورو 1مليون كورون تشيكي أي نحو  05واسعة كلفت 

كونه يتضمن غرفة واحدة لكنها من  صغير قدفناألبراج ، يحتوي على مطعم وكذلك 
 .كورون تشيكي 91555و أي ما يعادل يور 2055النوع الفاخر تبلغ أجرة الليلة فيها 

 E 14° 27.072 N 50° 04.847 اإلحداثية

5 
 برج المراقبة

Petřín Lookout Tower 

 برج بكثير من أقصرهو  على الرغم من أنهو ،تقريباً بالتصميم ببرج إيفل  برج حديدي يشبه
. برج إيفل أعلى من على ارتفاعوبالتالي فإنه  كبيرة على قمة تلة، أال أنها تقف متر 59إيفل 

 برج، فضال عن برج مراقبة بمثابة، وكان يستخدم 2792في عام البرج الحديدي  تم بناء
 .نقطة جذب سياحي رئيسي  هوأصبح البرج  اليوم اإلرسال ،

 E 14° 23.702 N 50° 04.998 اإلحداثية

1 
 جدار لينون

Lennon Wall 

الذي توفي  تم الرسم على هذا الجدار احياًء لذكرى مطرب الروك الغربية جون لينون
والذي كان مناهضاً لتشيكوسلوفاكيا الشيوعية. و قد تم طالؤه مراراً و  م2975 عام
 .الرسومات و الكتابات عنهو في كل مرة تقوم الشرطة السرية بتنظيفه و إزالة  تكراراً 

 E 14° 24.408 N 50° 05.170 اإلحداثية

7 
 المبنى المائل أو الراقص
Dancing House 

صممه المهندس المعماري الكرواتي المقيم في براغ فالدا ميلونيتش بالتعاون مع 
م أما فكرة البناء فقد 2995مهندس البناء االميركي الشهير فرانك غيهري في عام 

استوحاها من الراقصين االميركيين الشهيرين فريد استير وغينغير روجيرز، وقد أراد 
الرئيس التشيكي السابق فاتسالف هافل الذي كان يقيم في مكان مجاور للمبنى اشادة 
مركز ثقافي واجتماعي في المكان غير أن مخططه لم يجد أذنا صاغية لدى المستثمرين 

 . الذين حولوه الى مكاتب

 E 14° 24.854 N 50° 04.535 اإلحداثية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%83%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
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 براغمدينة أطراف و وسطالمعالم السياحية في  / تابع
 التفاصيل المعلم السياحي م

9 
 حديقة الحيوان

Zoo Prague 

 4،455 ضم نحووت،  هكتارا 40مساحة  وتحتل، براغ  في شمال ترويا تقع في منطقة
 المرتبة السابعة أحتلت 1551في عام .  نوع 595 أكثر من تمثل التيمن الحيوانات 

 . فوربس في العالم من قبل مجلة حيوانحديقة  من ضمن أجمل

 E 14° 24.500 N 50° 06.900 اإلحداثية

25 
 ترويا قلعة

Trojský zámek 

المنطقة  ترويا في منطقة الباروك هو عبارة عن مبنى( شاتو ترويا أيضا باسم المعروف
به  تحيط، فلتافا اليمنى لنهر تقع على الضفة. )غرب( الحيوان لحديقة المجاورة مباشرة

 طبيعية متاهة وزينت والفواكه أشجار الزينة كبيرة مع العديد من قلعة شاتو حديقة
 ، األباطرة من تماثيل نصفية معالطين، والمزهريات، و، مع نوافير صغيرةبأشجار 

 .مفتوحة للجمهور حدائقال

 E 14° 24.725 N 50° 06.872 اإلحداثية
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 حارفا غاليري سوق

 أو هارفا غاليري
 Galerie Harfa 

ألف متر مربع ويتكون من ثالث  05يعتبر أكبر سوق في التشيك يقدر مساحة بـ 
د عن   .كلم 5حوالي  ساحة فاتسالفطوابق يبع 

 

  بجواره ملعبO2 Arena  لغرض بطولة الهوكي  بني ألف متفرج27الذي يتسع لـ
األغراض يقام فيه بعض األحتفاالت  م وأصبحت فيما بعد متعدد1554عام الجليد في 

 . وااللعاب الرياضية كـ الطائرة واليد وغيرها

 E 14° 29.515 N 50° 06.200 اإلحداثية
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 استاد ستاروف

Strahov Stadium 

تم  ، إال أنه قيل ألف شخص 105أكبر ملعب رياضي في العالم حيث يتسع لحوالي 
 تخصصية للتدريبات العسكرية في اآلونة األخيرة .

 E 14° 23.400 N 50° 04.800 اإلحداثية
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 ملعب
 األسم السابق:

Stadion Eden (2006-2008) 
 األسم الحالي:

Synot Tip Arena (2008–2012) 

منتخب وأحيانا مبارياته  سالفيا براغيعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه نادي 
 م1555 سبتمبر 20فتتح الملعب في ، أمتفرج ألف12يسع الملعب لجلوس و شيكالت

 E 14° 28.195 N 50° 04.039 اإلحداثية
      

 هذي بعض المعالم السياحية في مدينة براغ وليس على سبيل الحصر

بالمصحات  Tepliceتبليسه ومدينة  Karlovy Varyمدينتي كارولوفي فاري ر تشتهكما 

 ... لكن ال يوجد بهما معالم سياحية ت ذكر،  ا الساحرةموبطبيعة أرضه العالجية

@alQuraishiFahad 
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