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 عن هولندا بسيطةنبذة 

 التي تتكون رسمياً من مملكة األراضي المنخفضةتشكل الجزء األوروبي من  دولة تأسيسيةهولندا هي 

لبحر ايتكون من ثالث جزر في  ء كاريبيوجزقع شمال غرب أوروبا، تتي عشر مقاطعة وجزء أوروبي يضم اثن

من  وألمانيامن الجنوب،  وبلجيكامن ناحيتي الشمال والغرب،  بحر الشمال. ويحد الجزء األوروبي الكاريبي

 .  والمملكة المتحدةالشرق، ويشترك في حدوده البحرية مع كل من بلجيكا وألمانيا 

في حين يقع مقر الملك  أمستردام، وعاصمتها الرسمية هي  برلمانيديمقراطي نظام الحكم في هولندا 

 . الهايوالحكومة في 

 في أمسترداماالقتصاد 

تلعب المدينة دوراً مهماً في تجارة البن والتبغ والشاي والكاكاو الكاوتشوك والنفط الخام على مستوى أوروبا. 

والكيماويات والطباعة والنشر وصناعة السيارات من أهم الصناعات في أمستردام. توفر  اسمالتعتبر صناعة 

السياحة مورداً اقتصادياً مهماً للمدينة حيث يزورها الماليين سنوياً من كل أنحاء العالم. تعرف أمستردام بمقاهيها 

اً في المدينة لمواصالت األكثر شيوعوسيلة ا ، والمخدرات الخفيفة بشكل قانوني التي يسمح فيها بتناول الحشيش

 .  هي الدراجة الهوائية كما هو الحال في كل هولندا

 في أمستردام المواصالت

تنتشر في كل أمستردام إلى جانب الشوارع والقنوات  Fiets Padهناك شبكة طرق خاصة بالدراجات تدعى 

 ها في النهاية ببحر الشمال. مطار أمستردامالمائية. هناك شبكة قنوات مائية تخترق المدينة من كل جانب وتصل

يوجد  ، يقع في جنوب غرب المدينةو هو ثالث أكبر مطار في أوروبا مطار شيفول الدوليالدولي الذي يدعي 

نة شبكة تملك المدي ، محطة قطارات رئيسية وتسع محطات أخرى تربط المدينة بباقي شبكة القطارات الهولندية

 . قطارات تحت أرضية )مترو(، وشبكة ترام باإلضافة إلى الباصات

 أمستردام مدينةمعالم 

. يعرف عن القانون الهولندي بأنه ال يجرم تناول المخدرات  تشتهر أمستردام بكثرة قنواتها المائية وجسورها

ذا وجب ل الخفيفة كالحشيش، لذا تنتشر في المدينة المقاهي الخاصة بتناول الحشيش وتدخين النباتات المخدرة

  .التنويه 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 في أمستردام المعالم السياحية

 

 

 التفاصيل المعلم السياحي م

1 
 الدام سكوير ساحة

 Dam Square 

 وهي أشهر ساحه في امستردام 

 E 4° 53.553 N 52° 22.385 اإلحداثية

2 
 متحف الشمع

  )مدام توسو(

Madame Tussade 

 قع بساحة الدام سكوير ي

 E 4° 53.564 N 52° 22.363 اإلحداثية

3 
 شارع

 Kalverstraat 

 الواقعالدام سكوير  ساحة يبدأ من األقداميكون مشيا على  الوصول اليهتسوق ، شارع 
 .ومتحف الشمع مدام توسو  القصر الملكيبين 

 E 4° 53.521 N 52° 22.358 اإلحداثية

4 
 )الكروز( في القارب جولة

 لرؤية معالم أمستردام

 المواجهة  Damrak الدمراك  نطلق من ساحةت )الكروز( توجد عدة شركات للقوارب
 .الرئيسيةالقطار  لمحطة

، ( Nemoمثل  المركز العلمي ) المدينة شهر معالمأتمر على و تقريبا   مدتها ساعه الجولة
ق مبنى بوكن ،السوق الشعبي ، متحف آني فرانك ، أصغر منزل، أصغر قناة مائية،نحف منزلأ

  بالقارب ما عدا مبنى بوكنق . من قبل المرشد الصوتي لحجز الفنادق .. وكلها سيتم ذكرها

 E 4° 53.884 N 52° 22.686 اإلحداثية

5 
 الباص السياحي

 لرؤية معالم أمستردام

 المقابل لمحطة القطار  Damrak  متواجد في ساحة الدمراك

 E 4° 53.884 N 52° 22.686 اإلحداثية

6 
 شارع الدمراك
Damrak   

بعض محالت التسوق  وبه قطارات الرئيسيةالعند محطة  يبدأ من ساحة الدام سكوير وينتهي
 . والمطاعم والمقاهي

 E 4° 53.711 N 52° 22.491 اإلحداثية

7 
 المركز العلمي

 Nemo 

 
   National Center for Science and Technologyالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا 

 NEMO ويختصر بأسم 

 العمريةيستقطب جميع الفئات ، اليخوت والقوارب  شكل شكل المبنى مستوحى من 

 . العلمية لالستزادة
 

 E 04° 54.735 N 52° 22.416 اإلحداثية

8 
 ساحة

Rambrandt Plien 

 

 E 4° 53.797 N 52° 21.963 اإلحداثية

9 
 التسوق شارع

P.C.Hooetstraat 

 

 E 4° 52.768 N 52° 21.596 اإلحداثية

11 
حديقة فونديل 

Vondelpark 

 

 E 4° 52.314 N 52° 21.454 اإلحداثية

11 
 متحف آنى فرانك
Anne Frank 

Museum 

عبارة عن منزل قديم شهد قصة ثالث عائالت يهودية هربت من ظلم النازيين ومن بينهم 
 .يمر من جانب هذا المتحف  )الكروز( القاربالجولة في علما  بأن  ،،آني فرانك  الكاتبة

  Van Gogh Museumمتحف فان غوخ  يقع هذا المتحف وبالقرب من
 

 E 4° 53.037 N 52° 22.512 اإلحداثية
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لزيارة بعض المعالم  همقترح يومية برامج

 من أمستردامقا  نطالفي هولندا ا شهورةمال
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 السياحية في هولندا معالماللمدة أربع أيام لزيارة مقترح برنامج سياحي 

 

 

 

 اليوم األول

1 

 

الممرات  فيقارب للتجول  وأستأجروتسمى فينيسيا الشمال  Geythorn  الذهاب إلى قرية جيثرون

 .بين المنازل  المائية

 

 N 52° 43.620 E 06° 05.377اإلحداثية لمواقف السيارات : 

 

2 

 

 Walibi World  واليبيعالم وبالعودة زيارة ألعاب 

 

 N 52° 26.294 E 05° 46.071اإلحداثية : 

 

 المعالم التي تناسبك تردام وزيارةالعودة ألمس 3

 اليوم الثاني

1 

 

 Leiden  في مدينة ليدن CORPUSزيارة متحف جسم اإلنسان 

 . المميزة في هولنداورحلة داخل جسم اإلنسان ويعتبر من المعالم المهمة عبارة 

 . سنوات الدخول ستتحت عمر  طفاللأل: ال يسمح  مالحظة

 اإللكتروني للتأكد من افتتاح المتحف قبل الذهاب إليه :  همموقعيفضل زيارة 

experience-http://www.corpusexperience.nl/en/corpus 

 االنتظاروهو األفضل لتجنب  من موقعهم اإللكترونيوباإلمكان كذلك حجز تذكرة الدخول 

 

 N 52° 10.213 E 04° 27.227  اإلحداثية : 

 

2 

 

  Madurodam  زيارة حديقة مادورودام

 Den Haag وتقع في مدينة الهاي ،  عبارة عن رؤية هولندا كاملة بالحجم الصغير وهي

 

 N 52° 05.938 E 04° 18.010 اإلحداثية : 

 

 التي تناسبكالعودة ألمستردام وزيارة المعالم  3

http://www.corpusexperience.nl/en/corpus-experience
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 الثالثاليوم 

1 

 

  ومعرض للجبن ومعرض للقباقب وبها الطواحين الهوائية Zaanse Schansقرية زيارة 
وأكمل لمعرض الجبن  Zaanse Museum  مالحظة : أوقف السيارة في مواقف متحف زانس

 . والقباقب والطواحين سيرا  على األقدام
 

 N 52° 28.412 E 04° 49.313:  المتحفإحداثية لمواقف 

 

2 

 

 وبها سكان هولندا األصليين  Markenزيارة قرية ماركن 

مالحظة : أوقف السيارة في مواقف مدخل البلد وأكمل سيرا  على األقدام أو أستأجر دراجه هوائية من 
 . المواقف

 N 52° 27.379 E 05° 06.297 :  للمواقف اإلحداثية

 

 التي تناسبكالعودة ألمستردام وزيارة المعالم  3

 الرابعاليوم 

1 

 

 Lisse في مدينة  للزهور Keukenhof حديقة كيكنهوف زيارة 

تعتبر من أجمل حدائق العالم حيث يزرع بها أكثر من سبع ماليين زهرة ويصل عدد الزوار لها أكثر من 

 ألف سائح سنوياً وذلك حسب اإلحصائية المذكورة في الموسوعة الحرة ويكيبيديا . 088

تفتح أبوابها للزوار فقط ابتداء من منتصف شهر مارس الى منتصف مايو غالباً وتختلف من مالحظة : 

 / http://www.keukenhof.nl/en:  للتأكد قبل الزيارة هم اإللكترونيزيارة موقع،  عام آلخر

 للحجز والذهاب للحديقة عبر الباص مكاتب في ساحة الدمراكايضا  يوجد 
 

 N 52° 15.994 E 04° 32.939  : لحديقة المدخل الرئيسي ل إحداثية

 

 العودة ألمستردام وزيارة المعالم التي تناسبك 2

http://www.keukenhof.nl/en/
http://www.keukenhof.nl/en/
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 رحلة سعيدة كذلك لكموأتمنى  السياحي بمساعدتكم بهذا الدليل تأني وفقمن هللا سبحانه وتعالى أتمنى 

 فهد القريشي /أخوكم alQuraishiFahad@وأسعد بمالحظتكم عبر تويتر ،  وال تنسوني من صالح دعواتكم

 م2812م وتم تحديثه في عام 2813أنشئ الدليل في عام 

 ]سبحانك اللهم وبحمدك أشهُد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  [

 من هولندا أللمانياالذهاب لقادم لهولندا من ألمانيا أو العكس مقترح ل

 

 DESIGNER OUTLET ROERMOND األوت لت  زيارة

 N 51° 11.899 E 05° 59.210 :  إحداثية

 

 

  Utrechtزيارة مدينة أوترخت أو 

 

 Dom Tower  : N 52° 5.426 E 05° 7.229بالقرب من برج دوم  إحداثية

 Neude  : N 52° 5.594 E 05° 7.118ميدان نيود إحداثية 

 

 لبلجيكامن هولندا الذهاب لقادم لهولندا من بلجيكا أو العكس مقترح ل

 

  Kaatsheuvelفي بلدة  Eftelingألعاب زيارة 

 N 51° 38.986 E 05° 2.613 :  إحداثية

 

 

 سيدنا بعصا البحر انشقاق بمعجزة يذكرنا حيث(  Loopgraafbrug بالهولندي) موسى جسر زيارة أو

 . السالم عليه موسى

 N 51° 31.728 E 4° 18.071 :  إحداثية

 

 

 بلجيكا مع هولندا مدينة ذات حدود مشتركة Baarle Nassau ناساو باريل مدينة زيارة أو

 N 51° 26.645 E 4° 55.099 : ندا والنصف اآلخر لبلجيكا لمنزل نصفه تابع لهو إحداثية

 N 51° 26.607 E 4° 55.651 :  ندا والنصف اآلخر لبلجيكالنصفه تابع لهو Zeemanآخرى لمحل  إحداثية

 

 .كلمRotterdam 28روتردام  عن وتبعدKinderdijk أو زيارة الطواحين الهوائية في قرية  كيندر دايك 

 N 51° 52.997 E 04° 37.868  :  إحداثية

 


