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 التشيكالدليل االرشادي للسياحية يف 
 السياحة يف بالد التشيك

. تحويه من معالم أثرية وطبيعة خالبة  تشتهر التشيك بالسياحة التي تعتبر أحد املصادر الرئيسية لدخلها الوطني ملا

ومياة كثيرة وينابيع غزيرة ويقصدها الكثير من املرض ى سنويا من كل انحاء العالم من . وسهول محاطة بسالسل جبلية 

اجل العالج الطبيعي حيث تشتهر بالد التشيك منذ القدم بغزارة ينابيع املياه املعدنية الطبيعية التي يندر وجودها في 

 .ان العالم ألاخرى بهذه الكثافة والتنوع ويستفاد من هذه املياه املعدنية في عالج مختلف ألامراض تقريببلد
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 اإلحداثيات صورة المعالم السياحية
 

 مالحظات
 

 براغ

 أكثَر من أربعِة ماليين ساِئْح 
ً
ُق عليها اسَم مدينة القناطر تستقطُب براغ سنويا

َ
 ُيطل

ْ
 العديُد من ألالقاِب مثُل املدينِة الذهبيِة العاصمة التشيكية براغ

ً
 وقلِب / ولها ايضا

ْ
دن

ُ
وأم  امل

 كناِئسها وقصوِرها
َ
 لكثرِة ألابراج فوق

ً
 باملدينِة ذاِت املئِة ُبرْج نظرا

ُ
عرف

ُ
 أوروبا وت

 

المركز اإلسالمي 
 في براغ

Islamic Center 

 

N 50.108900 E 14.568537 

 
 

 قلعة براغ
Prague Castle 

 

 

 Malostranskáمحطة المترو 

 الخط 
 والمشي عشرة دقائق للقلعة

 22أو استقالل الترام رقم 
 Pražský hradوالنزول في محطة 

N 50.091781 E 14.398613 

القلعة تعد من أكبر القالع 
 .في العالم

عملية استبدال الحراس 
في فناء القلعة  تحدث 

 22يومياً عند الساعة 
 ظهراً 

 البلدة القديمة
Staré město 

 

 أقرب محطة مترو 
Staroměstská 

 الخط 
 

 22يعود تاريخها إلى القرن 
مباني وأزقة تاريخية تبض 

 منذ قرونبالحياة 

http://www.islamweb.cz/
https://goo.gl/maps/3qgXrEJ2X9B2
https://goo.gl/maps/E1w1XMDd4yo
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 الساعة الفلكية

 

 في البلدة القديمة

موجودة على مبنى دار 
 البلدية
عام  066وصنعت قبل 
 تقريباً 

والساعة تقرع كل ساعة 
 بشكل ملفت

 جسر تشارلز
Karlův most 

 

الوصول له مشياً من البلدة 
 القديمة

 أو عبر  أقرب محطة مترو 
Staroměstská 

 الخط 
N 50.086050 E 14.414353 

 فلتافا نهر فوق جسر أقدم
 براغ في

في  جسر أقدم وثاني
 التشيك

 يعود للقرن الرابع عشر
يجتذب الجسر يومياً آالف 

 .الزوار
 متحف الجسر بجوار يقع

 تاريخ على الضوء يسلط
 الجسر

 ساحة فاتسالف
SquareWenceslas  

 

 محطة المترو
Muzeum 

 الخط 
  A -Můstekأو محطة 

 الخط 
N 50.081767 E 14.427204 

 من فاتسالف ساحة بداية
 فاتسالف القديس تمثال
 .حصانه يمتطي وهو
 من الكثير تنتشر والذي
 والمطاعم التسوق متاجر

 الطريق جانبي على

https://goo.gl/maps/zmY9361v3GL2
https://goo.gl/maps/oAt1HNApkxy
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 شارع باريس
Pařížská 

 

يبدأ من البلدة القديمة وحتى 
انتركونتننتال بجوار نهر  فندق

 فلتافا
N 50.088285 E 14.420143 

تنتشر حوله الكثير من 
 العالمية الماركات

 تل بيترن
Petrin Hill 

 

  (Újezd)محطة الترام
 ممكن الوصول لها 

 9و 26و  22عبر ترام رقم 
 أقرب مواقف للسيارات

N 50.083312 E 14.406243 

 متر 236تل يرتفع عن براغ 
 وهي منطقة

المراقبة  نسخة وفيها برج 
 .مصغرى من برج ايفل
الجلوس في مطعم 
Petrinske Terasy 
 مطل على نهر فلتافا

 

 المرايامتاهة 
Mirror Maze 

 

 

 
 بيترنفي تل 

ممتعة لألطفال في يوم 
 ممطر

 برج التلفزيون 
Zizkov Tower 

 

 أقرب محطة مترو 
  Jiřího z Poděbradهي

 الخط 
N 50 04.843 E 014 27.007 

 اعلى برج في براغ
 2991بني عام 

على  التلفزيونيحتوي برج 
 نجوم 1فندق من فئة 

 .و من غرفة نوم واحدة
 لاير3166وبسعر قرابة 

  One Roomفندق

https://goo.gl/maps/MHGupdXaY5v
https://goo.gl/maps/DT6LvGLd6jL2
https://goo.gl/maps/Hy8Q3W7Gfsp
http://www.booking.com/hotel/cz/one-room.ar.html?aid=834610;sid=e0a0c44096320b835c281563e71324af;dcid=4;checkin=2016-08-06;checkout=2016-08-07;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;highlighted_blocks=49482501_91332026_0_1_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=57c84356b74da29e363c09c29ac06c5280e2ee85X1;type=total;ucfs=1&
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الزحليقة الصيفية 
 في براغ

bobova draha 

 

 
 إحداثيات مواقف الزحليقة

N 50.114663 E 14.488882 

 Prosekمجطة المترو 

 الخط 
ثم استقالل الباصات  

 (246/291/362)رقم
 Prosekمن محطة الباص 

والنزول في مجطة الباص 
Kelerka 

 الكارتينغ في براغ
aPraga Aren  

 

 إحداثيات مضمار الكارتينغ
50.116513 E 14.608716N  

 

القفز الحر في 
 األماكن المغلقة 
hurricane factory 

 

  Letňanyمحطة المترو

 الخط 
ثم استقالل الباصات 

(226/246/262) 
 Letňanyمن محطة الباصات 
 Tupolevovaوالنزول في محطة 

N 50.133641 E 14.501006 

المغامرة آمنة للجميع 
حتى لألطفال الذين تتراوح 

 1أو  4أعمارهم بين 
 سنوات

القفز يكون عبر نفق هو 
 األول في التشيك

متر  4يبلغ قطره من 
 24وبارتفاع إجمالي يبلغ 

 مترا
كلم  276بسرعة اكثر من 

 .ساعة/ 
 من هناللحجز 

http://www.bobovadraha.cz/
https://goo.gl/maps/yEDhfEjrSk42
http://www.welcometoprague.eu/karting-in-prague
https://goo.gl/maps/nGwU3mYsTtS2
https://goo.gl/maps/eKit3r6QeZU2
http://rezervace.skydivearena.com/
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 سانت ماثيومعرض 
St Matthew’s fair 

 

  Nádraží Holešoviceمحطة 

 الخط 
 دقيقة 21والمشية قرابة 

أو  27أو  22أو استقل الترام رقم 
24 

والنزول في محطة الترام 
Výstaviště Holešovice 

 اإلحداثيات
N 50.108802 E 14.430679 

األكثر شعبية المعرض 
واألكبر في براغ والذي 

 يقام في الربيع
سنة  422والذي يعود إلى 
 مضت

نقطة جذب  226أكثر من 
ترفيهية لألطفال في 
المعرض بما في ذلك 
السفينة الدوارة و عجلة 

 فيريس وغيرها
مارس  1يبدأ عادة من 

 إبريل 21حتى 
 وربما يبدأ من فبراير

حديقة الحيوانات في 
 براغ

Prague Zoo 

 

 Nádraží المترو  محطة
Holešovice 

 خط ال
 222ثم استقالل الباص رقم 

 والنزول في
 Zoologická zahradaمحطة 

N 50.116550 E 14.411794 

تعد واحدة من حدائق 
جماال في الحيوان األكثر 
 العالم

ويأتي ترتيبها السابعة في 
 .العالم

يزور الحديقة أكثر من 
 مليون شخص سنوياً 

https://goo.gl/maps/deJ5W8M1NpH2
https://www.zoopraha.cz/
https://goo.gl/maps/Fyyya8sLevD2
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 عالم البحار
Sea World 

 

 Výstaviště Holešoviceمحطة 
 عبر الترام

 
14.432703N 50.105488 E  

 

تعذية سمك القرس كل 
 3يوم ثالثاء الساعة 

متاهة براغ في براغ 
20 

 

N 49.978721 E 14.358127 

تقع المتاهة في جنوب 
 براغ

متر  2966مساحة المتاهة 
 مربع
 م 916طول المتاهة 

عدد األشجار المزروعة 
916 
 

 الوطنيالمسرح 

 

 أقرب محطة مترو 
Národní třída 

 الخط 
من ساحة  9وعبر خط الترام 

 فاتسالف والنزول في محطة
Národní divadlo 

N 50.081000 E 14.413674 

 يعد من أبرز معالم براغ
بدء بناء المسرح عام 

 م2909
 م2993وتم إفتتاحه عام 

http://www.morskysvet.cz/
https://goo.gl/maps/qaF8fZZ6beS2
https://goo.gl/maps/4d21asJLEeC2
https://goo.gl/maps/bJcmnthp6Yp
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 البلدية دار
Municipal House 

 

 

N 50.087574 E 14.428357 
 Náměstí Republikyالمترو محطة 

 خط ال

فن العمارة الحديث األكثر 
 تميزاً في براغ

 
 المتحف الوطني

National Museum 
 

 

 Muzeumالمترو محطة 
 خط ال

 
N 50.080337 E 14.431327 

أقدم وأكبر متحف في 
 جمهورية التشيك
 2929بدأ بناء المتحف عام 

م وتم األنتهاء من بنائه 
 م 2992عام 

 
 

 متحف براغ
Museum of the 

PragueCity of  

 

 Florencالمترو محطة 
 خط ال

 
N 50.089615 E 14.438848 

يعرض فيه تاريخ مدينة 
 براغ

 المتحف العسكري
Army Museum 

 

14.445168N 50.087649 E  
تابع لوزارة الدفاع 

 التشيكية

https://goo.gl/maps/2ChC7bBzEAK2
http://www.nm.cz/
https://goo.gl/maps/QTFvSZRytLu
http://www.muzeumprahy.cz/
http://www.muzeumprahy.cz/
https://goo.gl/maps/EiJoiKZY9im
http://www.vhu.cz/
https://goo.gl/maps/tbh4vFQnqrq
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ولة على نهر  ج
 فلتافا

 

 أرصفة البواخر
N 50.074421 E 14.413530 
 بالقرب من محطة المترو األصفر

 الخط 
Karlovo náměstí 

 براغ رحالت لالستمتاع
 نهرية رحلة النهرية
 على هادئة رومانسية

 عبر" فلتافا" نهر طول
 السياحية البواخر

 فيشيهراد منتزه
Vysehrad 

 

 براغ في الثانية القلعة“ باسم أحيانا إليها يشار
 فلتافا نهر أعلى صخرة على يقع جميل منتزه
 .براغ من جزء على جميلة بانورامية مناظر يوفر
 التاريخية براغ ممرات” kasematy“ كيسميتس فيها

 األصلية كارل جسر تماثيل الممرات في تشاهد
 Vyšehrad هي مترو محطة أقرب

  الخط
N 50.062750 E 14.422652 

 الشهير لينون حائط
Lennon Wall 

 

 الجدار يمالئنا التشيكى الشباب كان الثمانينات أوائل في
 مناهضة للشيوعية بكتابات
 والمناهضة القيود على والثورة للحرية تدعو لينون أشعار وكانت

 الشباب من الكثير وتسجن تقمع السلطات وكانت,للشيوعية
 ,للشيوعية مناهضة عبارات يكتبون كانوا الذين
 إلى ودعوة الحب رسائل لكتابة شارع إلى تحول الجدار اآلن

 والحرية السالم
N 50.086256 E 14.406794 

 نافورة المياه في براغ
Křižík Fountain 

 

N 50.106996 E 14.429544  

https://goo.gl/maps/FHmiGg5LsXq
https://goo.gl/maps/i6W5AMLAiyM2
https://goo.gl/maps/y9NRfxcoZvL2
http://www.krizikovafontana.cz/
https://goo.gl/maps/6YKF1bcrHFU2
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 البيت الراقص
Dancing House 

 

N 50.075533 E 14.414016  

 براغ حدائق

 حديقة
STROMOVKA 

 

 

 وركوب للمشي شعبية األكثر والمكان براغ في الحدائق أكبر
 واالسترخاء الدراجات
 الحديقة موقع إحداثيات

50.106605 E 14.417512N  
 Výstaviště Holešovice محطة هو للحديقة ترام أقرب

 24-27-22 ترام هنا ويتوقف

 حديقة
Průhonický park 

 
 

 

 
 
 

 براغ التشيكية العاصمة جنوب
 . أوروبا في الخضراء الحدائق أكبر من واحدة
 .الربيع شهر في خاصة لالسترخاء مثالية حديقة

 2991 عام في الحديقة تأسست
 

N 50.001204 E 14.559003 
 
 
 

 

https://goo.gl/maps/gwmchFQG9yG2
https://goo.gl/maps/5N4fxfSU2fr
https://goo.gl/maps/duVsY1YVtpj
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 مقاهي براغ

 فانتا مقهى

 

 Hlavní nádraží المترو محطة

 خط ال
N 50.083084 E 14.435509 

 القطار محطة المقهى في
 براغ في الرئيسية

كان المقهى قديماً هو 
 صالة المغادرة في المحطة

 اللوفر مقهى
cafe louvre 

 
 “ ناروني“ الوطني الشارع في

( Národní třída) محطة هي مترو محطة أقرب

  األصفر الخط
 فاتسالف ساحة من مشياً  لها الوصول ويمكن

 فاتسالف ساحة وسط من 9 رقم الترام ركوب أو
  třídaNárodní محطة في والنزول

 يرتاده والسياسيين,وكان والعلماء الفنانين ملتقى كان
 ..2922-2922 عام بين براغ في أثناءإقامته  ثالثاء كل آينشتاين

 م 2962 عام إلى المقهى تاريخ يعود
 للتصوير اللوفر ومعرض متحف يقع المبنى نفس وفي

 الفوتوغرافي
 المقهى موقع إحداثيات

N 50.082213 E 14.418665 

 سافوي فندق مقهى
“savoy-cafe“ 

 

 2993 عام إلى تأسيسه تاريخ يعود
 بيترن وهضبة كامبا حديقة بين ما الغربية الجهة من فلتافا نهر من بالقرب يقع

 الترام عبر له للوصول
  (Újezd)محطة في والنزول فاتسالف ساحة وسط من 9 رقم الترام ركوب

 للمقهى (Újezd)ترام أقرب محطة
 9و 26 و 22 رقم ترام عبر

N 50.080930 E 14.407422 
 مغلق سافوي مقهى عن مكتوب جوجل موقع في تنويه

https://goo.gl/maps/Fa1uyZmjy1U2
https://goo.gl/maps/LjgmvgN7EaF2
https://goo.gl/maps/sV19iQBHebS2
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 Cafe“سالفيا مقهى
slavia” 
 

 

 الوطني المسرح مقابل يقع
National Theatre 

 الترام خط عبر له للوصول
 وسط من 9 رقم الترام ركوب
 في والنزول فاتسالف ساحة
 (Národní divadlo) محطة

N 50.081559 E 14.413261 

 م 2994 عام في أفتتح
 

مقهى االمبراطوري 
“Cafe Imperial“ 

 

 

 خط الترامللوصول له عبر 
من وسط  24أو  3ركوب الترام رقم 

ساحة فاتسالف والنزول في 
 (Bílá labuť) محطة 

N 50.089885 E 14.432896 

 جزء من فندق امبريال
ديكوره الداخلي عل طراز 

 الفن الحديث
يقع على شارع نا 

 بوريتشي
 

 مقهى اورنت
orientcafé  
 

 

 
 
 
 

 المقهى بني على الطراز التكعيبي
 2926لكنه أغلق في عام  2922فتح المقهى في 

 ألن الفن التكعيبي لم يعد رائجاً تلك الفترة
 2661وأعيد إفتتاحه في 

 (cubist wreath)عند زيارته ال تنسى تطلب كعكة التكعيبية 
 يقع بالقرب من ساحة البلدة القديمة

 
 

https://goo.gl/maps/ZQwyfvPqZJy
https://goo.gl/maps/4xQ1E7Txo1S2


                                                       Austria_1 

 

 

 

 
 

 مراكز التسوق

 مركز  بالالديوم
Palladium 

 

 محطة المترو
Náměstí Republiky 

 خط  
N 50.089156 E 14.429086 

 

أفضل مركز تسوق في 
 قلب مدينة براغ

أوتلت فاشن ارينا 
 26في براغ 

 Fashion Arena
Prague Outlet   

 

 طرق الوصول
 عبر محطات المترو

استقالل المترو األخضر  
والنزول في أخر محطة وهي 

(Depo Hostivař) 
ثم تجد باصات األوتلت أمام 

 المحطة
الباصات تتحرك في الساعة مرتين 

N 50.075041 E 14.538663 

 26يومياً من  األوتلت يفتح
 مساءً  9صباحاً وحتى 
 

 مركز ودوف
Centrum Chodov 

 

 Chodov المترو محطة

 خط ال
N 50.031539 E 14.490585 

 عالمة تجارية 222
 عيبه ليس بمركز المدينة

http://www.palladiumpraha.cz/
https://goo.gl/maps/ajg9ae5GgiK2
https://goo.gl/maps/giov7JakV6o
https://goo.gl/maps/CHu4gBE38aF2
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مركز نوفي 
 سيمتشهوف

Nový Smíchov 

 

 محطة المترو
Anděl 

 خطال
N 50.072913 E 14.402052 

 

 

 كوتفا مركز 
Kotva 

 

 محطة المترو
Náměstí Republiky 

 خط  ال
N 50.089664 E 14.427949 

 مقابل مركز  بالالديوم
 

 
 

My narodni 
 مي ناروني

  

 Národní třída المترو محطة

 خط  ال
N 50.082132 E 14.419644 

 

 

 مجمع زليتشين
Shopping Centre 

Zličín 

 

N 50.050004 E 14.296853 عدة متاجر في المجمع 

https://goo.gl/maps/9FYU4Lbd32z
https://goo.gl/maps/C5RCBhx44JE2
https://goo.gl/maps/rznxyKF91us
https://goo.gl/maps/fA1AwvqrqFQ2
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 مجمع متروبول
Metropole 

 

 Zličínمحطة 

 خط  
N 50.053490 E 14.287835 

 

 

مجمع تشرني 
 موست

Centrum Černý 
Most 

 

 Černý Mostمحطة 

 خط  
N 50.108624 E 14.586615 

 

 مجمع أورو بارك
Europark 

 

ممكن الوصول له عبر أخر محطة 
Depo Hostivař  

 في الخط 
 (203/203)ثم استقالل الباص 

 والنزول في 
Obchodní centrum Štěrboholy 

 بجوار أوتلت فاشن ارينا
N 50.072054 E 14.542920 

 مجمع لتنياني
centrum Letňany 

 

 Letňanyمحطة المترو 

 الخط  
ثم استقالل الباصات 

(226/246/262) 
 Letňanyمن محطة الباصات 

 والنزول في محطة 
Tupolevova 

N 50.136989 E 14.500920 

https://goo.gl/maps/WJcpD2WvDDk
https://goo.gl/maps/jZ5Hnz8Q3642
https://goo.gl/maps/URNgf3Hg1Fp
https://goo.gl/maps/9xSHP772TaQ2
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بافليون 
Vinohradsky 

 

 Jiřího z Poděbradمحطة المترو 

 الخط 
 22الترام خط ثم استقالل 

 والنزول في
 Vinohradská tržniceمحطة 

N 50.076662 E 14.442371  

 م 2994تم إفتتاحه عام 

 Atrium Flóraمركز 

 

 Floraمحطة 

 خط المترو 
N 50.078768 E 14.461149 

 

 Myslbekمركز 

 

 Můstekمحطة 

 خط المترو  
N 50.085998 E 14.424954 

فيه محل مستحضرات 
 تجميل طبيعة من اليونان

 مركز اركادي
Arkady Pankrac 

 

N 50.051111 E 14.438174 
 Pankrácمحطة 

 الخط 

 

https://goo.gl/maps/hq895jXUckQ2
https://goo.gl/maps/XfWK3tV7NRm
https://goo.gl/maps/NDUaiGAb3Ux
https://goo.gl/maps/r72Ef8Ct8cq
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 ارنا روجاً ج  

Cerna Ruze 

 

N 50.084698 E 14.425326 
 Na Příkopěفي شارع 

الذي هو بين ساحة فاتسالف و 
 مركز  بالالديوم

 

من أقدم مراكز التسوق 
 في براغ

 م 2934منذ عام 

 مركز هاوس سلفيج
dům Slovanský 

(Slavic House) 
 

 

 Na Příkopěفي شارع 
الذي هو بين ساحة فاتسالف و 

 مركز  بالالديوم
 

N 50.086299 E 14.427173 
 

 مركز تسوق متعدد

 (NÁPLAVCE)سوق 
 سوق مزارعين

 

 Palackého)باالتسكي جسر عند
mostu) 
 Karlovo)محطة المترو 

n?m?st?) الخط األصفرB 
N 50.072543 E 14.413809 

-(9) من سبت يوم كل
(24) 

 الخضار السوق في يباع
 الطازجة واللحوم والفواكه

 .التشيكية المزارع من
 والحلويات األلبان ومنتجات

 .والخبز

 (JIŘÁK)سوق 
 سوق مزارعين

 Jiřího z)المترو محطة 
Poděbrad) 
 Aالخط األخضر 

N 50.078473 E 14.450324 

 بودبرادي جورج ساحة في
 (náměstí Jiřího z 

Poděbrad) 
 وخميس أربعاء يوم كل

 وجمعة
 (29)-(9) من
 السبت ويوم
 (24)-(9) من

 

https://goo.gl/maps/gux8aVmTy5M2
https://goo.gl/maps/cbxnWpKxKjE2
https://goo.gl/maps/CLyx95MgCD12
https://goo.gl/maps/49pYQb11KMB2
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 فاكالف هافيل "روزينيى "الدولي  براغمطار 
 اكسبرسممكن الوصول للمطار عبر استقالل باص المطار 

 محطة قطار براغ الرئيسيةمن 
N 50.107357 E 14.268898 

 محطة قطار براغ الرئيسية
 Hlavní nádražíمحطة 

 الخط 
N 50.083287 E 14.434101 

 فنادق براغ

 1أفضل حي للسكن في براغ هو في براغ 

 حيث ممكن الوصول للكثير من ألاماكن دون إستخدام وسائل املواصالت العامة

 Malá Stranaوالسكن في البلدة القديمة أو ماال سترانا 

 يربط بينهما جسر كارل 

  1وتوجد أماكن جلوة للسكن خارج براغ 

  مع توفر وسائل املواصالت العامة في املدينة
ً
 والوصول إلى البلدة القديمة سهل جدا

 فندق هيلتون   فندق انتركونتيننتال فندق فور سيزونز   
 فندق هيلتون اولد تاون 

 

  فندق جرانديور براغ  فندق ديبلومات فندق ماريوت 

 فندق غراند براغ  فندق كورينتيا تاورز فندق باريس فندق آريا 

 املركب الفريد

houseboat 
 سكن ألكيميست نوستيكوفا فندق ألكيميست غراند Hotel Three Storksفندق 

 D22 فاخرة شقق فيجي بود فندق Iron Gate وأجنحة فندق أوغسطين

 بوهيميا غراند فندق
Chateau Mcely 

 عن براغ ساعة يصلح للعرسان
 براغ مارك غراند ذا

 
 براغ بار بودا فندق

 
 

https://goo.gl/maps/pLwTw9rrDDs
https://goo.gl/maps/KVExQ4Q1uWz
http://www.booking.com/hotel/cz/four-seasons-prague.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/four-seasons-prague.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/intercontinental.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X4;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/intercontinental.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X4;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/hilton-prague.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X30;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/hilton-prague.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X30;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/hilton-prague-old-town.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X19;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/hilton-prague-old-town.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X19;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/prague-marriott.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X21;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/prague-marriott.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X21;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/vienna-house-diplomat-prague.ar.html
http://www.booking.com/hotel/cz/vienna-house-diplomat-prague.ar.html
http://www.booking.com/hotel/cz/grandior-prague.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=7d9595efa81c64e6d348f0985b8b46c0705789d9X2;type=total;
http://www.booking.com/hotel/cz/grandior-prague.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=7d9595efa81c64e6d348f0985b8b46c0705789d9X2;type=total;
http://www.booking.com/hotel/cz/ariahotelprague.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X42;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/ariahotelprague.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X42;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/pariz.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X14;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/pariz.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1bdc67dc6b44abedbdbc6e8a49aebf218099a236X14;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/cz/corinthiatowers.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=262740d2c8cfe23c26fec23a685fb7b64b32788fX1;type=total;
http://www.booking.com/hotel/cz/corinthiatowers.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=262740d2c8cfe23c26fec23a685fb7b64b32788fX1;type=total;
http://www.booking.com/hotel/cz/grand-praha.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=7d9595efa81c64e6d348f0985b8b46c0705789d9X1;type=total;ucfs
http://www.vipliving.cz/
http://www.booking.com/hotel/cz/at-the-three-storks.ar.html?aid=834610;sid=8ff416a5aacdc40325f2beb0e8408d40;dcid=4;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=de371a065b74021a54f787
http://www.booking.com/hotel/cz/reshotelalchymistprague.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=74880bd352b19476f58f1c4ee36baa2a5b7c80f2X1;typ
http://www.booking.com/hotel/cz/reshotelalchymistprague.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=74880bd352b19476f58f1c4ee36baa2a5b7c80f2X1;typ
http://www.booking.com/hotel/cz/alchymist-residence-nosticova.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJx_VYYeOUC0cRutjeDAfuYCQ;place_id_lat=50.0843305;place_id_lon=14.406242799999973;place_id_ss=Rest
http://www.booking.com/hotel/cz/alchymist-residence-nosticova.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJx_VYYeOUC0cRutjeDAfuYCQ;place_id_lat=50.0843305;place_id_lon=14.406242799999973;place_id_ss=Rest
http://www.booking.com/hotel/cz/the-augustine.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=6c86e0cde9a7cd3c4741966191d1eb8c3ed1a889X1;type=total;u
http://www.booking.com/hotel/cz/the-augustine.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=6c86e0cde9a7cd3c4741966191d1eb8c3ed1a889X1;type=total;u
http://www.booking.com/hotel/cz/irongate.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=bf3ac6fd019a2cd54f2d66e5070d149d81107daeX1;type=total;ucfs=1
http://www.booking.com/hotel/cz/pod-vezi.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=4;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJ8Zme7-OUC0cRNg-6C6vPlgE;place_id_lat=50.0873128;place_id_lon=14.407139799999982;place_id_ss=U%20t%C5%99%C3%AD%20p%C5%25
http://www.booking.com/hotel/cz/luxury-apartments-d22.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;match_all=1;match_percentage=100;matched_nflt=class%3D5%3B;nflt=class%3D5;room1=A%2CA
http://www.booking.com/hotel/cz/grandhotelbohemia.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=12;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;match_all=1;match_percentage=100;matched_nflt=class%3D5%3B;nflt=class%3D5;room1=A%2CA;sb_
http://www.booking.com/hotel/cz/chateau-mcely.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=1;dest_id=-549936;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=d32fb8754f372026644db490c3baba5ea156bc9dX1;type=total;uc
http://www.booking.com/hotel/cz/kempinski-hybernska-prague.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=4;dist=0;group_adults=2;place_id=ChIJe-S425SUC0cRC_WW6W-WVpQ;place_id_lat=50.0870892;place_id_lon=14.431378300000006;place_id_ss=Kempins
http://www.booking.com/hotel/cz/buddha-bar-prague.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=4;dest_id=-553173;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=7976359390e96d36f372af43593477146f2b4db5X1;type=tota
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 مورافيا أقليم

 عاصمة مورافيا هي مدينة برنو  ثاني أكبر مدينة في البالد

 ساحة الحرية
Freedom Square 

 

N 49.195263 E 16.608416 

 
 المزدحمة الساحات من

 تعود إذ برنو في والقديمة
 23 للقرن

  لدنسا قصر
Chateau Lednice 

 

 

N 48.802215 E 16.801845 

 السابق الصيفي المقر
 ليختنشتاين للعائلة

 جنوب لؤلؤة لدنسا في
 مورافيا

 قائمة ضمن القصر يقع
 اليونسكو

 

 كروميهرجيج حدائق
 وقصرها

Gardens and 
KroměřížCastle at  

 

 
N 49.297976 E 17.383604 

 معبر على كروميهرجيجتقع 

 مورافا منطقة يجتاز قديم
 المطلة خرشيب جبال أسفل
 وتجسد. مورافيا وسط على
 وقصرها كروميهرجيج حدائق
 محفوظاً  متكامالً  فريداً  مثاالً 
 األوروبية األمراء مساكن على

 .الباروكية
 قائمة ضمن والحدائق
 التشيك في اليونسكو

https://goo.gl/maps/DsUgVAc74cw
https://goo.gl/maps/RAzoCdy6ZNz
https://goo.gl/maps/cEZKJdHG8R52
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درب في السماء في 
 دولني مورافيا

Stezka v oblacích 
na Dolní Moravě 

 

N 50.151686 E 16.815308 

في مورافيا السفلى على 
 الحدود البولندية

المشي على رؤوس 
األشجار مع وجهة نظر 

 فريدة للمنطقة
الدرب يقع في جبل يرتفع 

 م 2220
 والوصول له عبر التلفريك

 
 زحليقة الفيل 

Bobová dráha U 
Slona 
 

 

 الكثير من المنعطفات المثيرة
 تعمل طول العام

ويوجد هنأك العديد من األنشطة الرياضية في حديقة 
 األدرينالين
 وتسلق الجدار وغيرها كتسلق الحبال وبرج المغامرة

 متر 23واالرجوحة الكبيرة والتي تتسع لشخصين وترتفع 
N 50.142969 E 16.807942 

 برج خشبي 
Rozhledna Kelčský 

Javorník 
 

 

 بين برنو و أوسترافا
49.400108 E 17.765504N  

 

 حديقة األسرة برنو 
brunofamilypark 

 

 

N 49.181438 E 16.669091 

صالة مغلقة ممتعة 
 لألطفال الصغار

 الحديقة في مدينة برنو
 

https://goo.gl/maps/qkYdin5G3ar
https://goo.gl/maps/FAEsuarUjKS2
https://goo.gl/maps/eaJ9DLoUoMx
https://goo.gl/maps/p96NzmqtfBK2
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 قناة باتا 
 

 

 
48.843917 E 17.144054N  

كم  13ممر مائي بطول 
يستخدم لإلبحار 

 .الترفيهي
 يوجد عدة موانيء

 كارست مورافيا
 

 

N 49.371610 E 16.730548 
 

يوجد هنا كهوف  
Macocha 

أعمق هاوية في أوروبا 
 متر 239.1الوسطى بعمق 
 

حديقة المرح عالم 
 ( ميرلين)األطفال

 merlinskinderwelt 
 

 

 أكبر منتزه لألطفال بعد معرض سانت ماثيو
تقع الحديقة على الحدود التشيكية مع النمسا في جنوب 

 مورافيا بالقرب من زنويمو
 بجوار اوتلت فريبورت

16.066040N 48.764972 E  

اوتلت فريبورت 
 الدولية

Freeport 
International 

Outlet     
 

 

 في أقليم  مورافيا الجنوبية
 70المحالت التي في االوتلت 

 ٪76 – 36التخفيض 
 وتفتح المحالت كل يوم

األوتلت قرب حدود النمساواألفضل الذهاب له لمن يسكن في 
 برنو

N 48.763317 E 16.062718 

 أولوموك مدينة
 

 

N 49.593568 E 17.251563 
 في تتميز مدينة عن عبارة

 مركز أكبر ثاني كونها
 براغ مدينة بعد تاريخي

https://goo.gl/maps/jRphR9zkP6C2
https://goo.gl/maps/mEEsRturry82
https://goo.gl/maps/ZBHSwyuHTjp
https://goo.gl/maps/gjMjcwDKzY62
https://goo.gl/maps/xw9yTt6vFEm
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 هلوبوكي زحليقة
 

 

  16 وبسرعة م 2146 بطول مورافيا في زحليقة أطول
 العام طوال مفتوحة الزحليقة

 أولوموك مدينة من بالقرب وتقع
N 49.627918 E 17.404542 

 حيوان حديقة
 أولوموك
 

 

N 49.632882 E 17.344246 
 
 
 

 منصة
Rozhledna Maják 

 

مناظر شروق الشمس والغروب على حقول العنب مناظر ال 
 تنسى

 درجةصعوداً  269متر وتصلها عبر  20المنصة بطول 
 لمحبي التصوير

N 48.863892 E 16.771148 

 المدينة الغريبة
Westernové 
městečko 
Boskovice 

 

N 49.494861 E 16.684611 

 
 
 
 
 
 

 الوسطى بوهيميا إقليم

https://goo.gl/maps/CeQgp34vvK12
https://goo.gl/maps/3s6PD9VUdSL2
https://goo.gl/maps/nW7c2vbLNyD2
http://www.westernove-mestecko.cz/western-park/uvod
http://www.westernove-mestecko.cz/western-park/uvod
http://www.westernove-mestecko.cz/western-park/uvod
https://goo.gl/maps/qkekUe6Mmb32
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 مدينة كوتنا هورا
Kutná Hora   

 
 

 

 

 .تعرف بمدينة التعدين
مدرجة من قبل وهي 

 قائمةاليونسكو
هذه المنطقة فيها شيء 
غريب وهو وجود كنيسة 
فيها تم تصميم و زخرفت 
ديكورها الداخلي من 

 عظام البشر

 Slapyمنطقة سالبي 

جولة نهرية في  -2
 نهر فلتافا

 

N 49.760646 E 14.421747  

حلوة على إطاللة  -2
 نهر فلتافا

 

N 49.801078 E 14.436064  

إطاللة أخرى حلوة  -3
 على نهر فلتافا

 

 

N 49.831091 E 14.455972 
تحتاج مشي وال تصلح 
لألطفال ولمحبي التصوير 

 فقط

https://goo.gl/maps/SkZvpybmoa92
https://goo.gl/maps/CuwMWKenzS12
https://goo.gl/maps/m8oShktQZcu
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 حديقة
   Park Mirakulum 

 

 

 كيلو عن براغ 16تبعد 
N 50.240331 E 14.860129 

منتزه رائع لألطفال لقضاء 
 نصف يوم في الحديقة
الحديقة تأتي على 

هكيتار  26666مساحة 
 وهي في وسط بوهيميا

خانق جراند كانيون 
 التشيكي 

AmerikaLom Velká  
 

 

N 49.958863 E 14.196963 

 216متر وعرضه  716طوله 
 07متر وعمقه يصل إلى 

 .مترا
 هذه المحاجر ملكية خاصة
و من يزورها يتوخى الحذر 
من األقتراب من حافة 

 .المحجر
وتحتاج جهد بدني للوصول 

 .لها
لرؤيتها إحداثيات الموقع 

 على الخريطة

 منتجع عش اللقلق
capi hnizdo  

 

 

 كيلو 16جنوب براغ بـ 
منتجع متعددة األغراض مناسبة لألفراد واألسر للسكن والزيارة 

 .يقع وسط الطبيعة 
من األنشطة التي في المنتجع ركوب الخيل وأكاديمة الغولف و 

 ركوب القوارب وغيرها من األنشطة
N 49.686158 E 14.651947 

 
 
 
 

https://goo.gl/maps/8cvfKTcSxa32
https://goo.gl/maps/P8n7y6psVjN2
https://goo.gl/maps/6V6LEQJv4by
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 بلزن إقليم
 بلدة  كاشبرسكة هورة

Kašperské Hory 

 مقاطعة  بلزن 

N 49.144024 E 13.555689 

 بيلزن حيوان حديقة
  الديناصورات وحديقة

Zoo Plzeň 
 

 

 
 
 
 
 
 بيلزن شمال

 مع طبيعة حديقة بل حيوان حديقة مجرد ليست الحديقة
 نباتية حديقة

 في توجد ال بيلزن حيوان حديقة في التي الحيوانات من% 06
 التشيك في أخرى حديقة
 (DinoPark) الديناصورات حديقة

 سياحي مقصد اصبحت لكنها م 2663 في وبدات حديثة حديقة
 التشيك في جدا شهير

N 49.757519 E 13.359702 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/U8dBNyyPJ7T2
https://goo.gl/maps/fpxTFy7obsp
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 البم ناد أوستي إقليم

 هرينسكو خوانق
 التشيكية

 

 بوهيميا غابات وسط في النهرية المراكب عبر  الطبيعة خوانق
 منتزه في شهرة األكثر الجذب مناطق من واحدة الخوانق تعد

 . الوطني البوهيمي سويسرا
 الخوانق زيارة عند للسياح يمكن

 الصخرية الحواف تحت كمنيسي نهر درب طول على المشي
 أخاذ طبيعي مشهد في ضيقة وأنفاق جسور عبر و العالية

N 50.873939 E 14.250496 

Pravčická brána 
 ”Prebischtor“ نصب

 

 التشيك في سويسرا بوهيميا الوطنية الحديقة رمز
 التشيك في الطبيعي الحجر من جسر أكبر

 أمثال المشاهير من العديد زارها قد و سياحية وجهة البوابة
 أندرسن كريستيان هانس الدنماركي الكاتب
 . 2912 وعام 2932 عام في زارها فقد

 هنا من النصب مدخل إحداثيات
N 50.880917 E 14.270113 

 . طويل حجري طريق عبر كيلو 2 قرابة يبعد والنصب
 ووجاكيتات ومشروبات خفيفة وجبات معك يكون المهم من و

 المطر نزول حالة في

 ثرثي األشجار متاهة
 دي

3D bludiště Osek 

 

 تحتاج المتاهة أجزاء بعض بعض ألن لألطفال مالءمة المتاهة
  زحف

N 50.621149 E 13.687399 

https://austria11.com/2016/06/24/hrensko/
https://austria11.com/2016/06/24/hrensko/
https://austria11.com/2016/06/24/hrensko/
https://goo.gl/maps/GNrb6vGtt3M2
https://goo.gl/maps/1EbnQQehNEQ2
https://goo.gl/maps/V33CouREHfR2
https://goo.gl/maps/V33CouREHfR2
https://goo.gl/maps/V33CouREHfR2
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 vetruse قلعة
 

 

 أجمل بشكل البم ناد أوستي مدينة لمشاهدة
 اإلحداثيات

N 50.654664 E 14.039533 
 Lanová dráha“ المعلق التلفريك عبر للقلعة الصعود ممكن

Větruše“ 
 التشيك جمهورية في ركائز دعم دون تليفريك أطول هو الذي

N 50.658384 E 14.039896 

 على رائعة إطاللة
 اإللبه نهر

 
 

 البم ناد أوستي إقليم في ليتوميريتسه بلدة من بالقرب
 المشي عبر يكون للمطل الوصول

 عبر وذلك االشجار لكثافة نظراً  منه قرية موقف اشاهد ولم
 ماب جوجل

N 50.596045 E 14.031601 

 مريم صخرة
 

 

 رؤية ويعطي خالب بمنظر المنطقة على يطل كوخ شرفة
 ..سويسرا بوهيميا وصخور تالل على رائعة بانورامية
 الكثير على شاقاً  ويكون مشياً  له الصعود لكن

N 50.860770 E 14.404585 

 (Milešovka) جبل
 

 

 متر 937 ترتفع إذ.بوهيميا ملكة مرتفعات
 رائعة من أكثر المرتفع قمة من والمناظر

 مراقبة الجوية,وبرج لألرصاد محطة فيها وبني
 المشي عبر يكون لي يظهر فيما لها الوصول

 Bílka بيليك قرية لها منطقة وأقرب
 ذلك على يقوى لمن ك 2.1 والمسافة

 رمزية رسوم مقابل البرج وتصعد البرج
 Bílka قرية إحداثيات

N 50.567427 E13.933706 

https://goo.gl/maps/g7Yg2LrSJwM2
https://goo.gl/maps/bBYKK4cKp2U2
https://goo.gl/maps/9ony5CVuwjo
https://goo.gl/maps/XxxebWQgtUA2


                                                       Austria_1 

 

 

 

 
 

 بوهيميا جنوب إقليم

 تشسكي بلدة
 كروملوف

cesky krumlov    
 

 

 فلتافا نهر بين تقع والتي بوهيميا جنوب غابات وسط في
 يرقى قصر حول فلتافا نهر ضفاف على المدينة هذه ُشيدت
 الفن الى تنتمي عناصر ويتضمن عشر الثالث القرن الى

 مثاالُ  المدينة وتشكل. الباروك وفن النهضة عصر وفن القوطي
 في الوسطى أوروبا في نشأت التي الصغيرة للمدينة فريداً 
 حفاظها مع قرون, خمسة طيلة بهدوء ونمت الوسطى القرون

 يمس لم معماري تراث على
 التشيك في اليونسكو قائمة ضمن ووسطها

 تشيسكي قلعة
وحديقة  كروملوف

 القلعة

 يعود والتي البلدة في المزارات أهم من القلعة
 مضت عام 966 إلى تاريخها

 كروملوف تشسكي بلدة بلدة مواقف
N 48.814063 E 14.318382 

 وهي األفضل أخرى مواقف هذه
N 48.806032 E 14.312203 

 ليبنو بحيرة
 

 

 متر كيلو 36 بـ كروملوف شسكيت جنوب
 فلتافا لنهر سد عن عبارة البحيرة
 التشيك في بحيرة أكبر اآلن وأصبحت

  األشجار درب

 

 فلتافو  ناد ليبنو في  
 للنزول زحليقة البرج أعلى في وتوجد األعلى من خالبة مناظر

 بسرعة النزول أحب لمن

 ليبنو زحليقة

 

 مواقف السيارات 
 لزيارة البرج الخشبي وأيضاً الزحليقة

N 48.643972 E 14.220926 

https://goo.gl/maps/rFoTN92dyrA2
https://goo.gl/maps/hnmmq2WbjvG2
https://goo.gl/maps/GxJExiQGu7M2
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 ليبيريتس إقليم

 الزجاج ومتحف مصنع
Museum of Glass  

 

 

 Harrachov في
 األقدم بين من ويصنف 29ال القرن أوائل في المصنع تأسس

 .البالد في
 والحاضر, الماضي في الزجاج صنع فن المتحف يعرض
 البولندية الحدود قرب التشيك غرب شمال في المتحف

N 50.781793 E 15.418997 

 الزجاج متحف
  والموجوهرات

 

 

 
N 50.722700 E 15.172174 

 نيسو ناد يابلونتس في

  ييشتد فندق
JeštědHotel  
 

 

 يعتبر الذي الشهير ييشتد فندق يوجد ييشتد جبل على
 إرتفاع على الفندق بني. التشيكية بالدولة هندسية معلمة
 بالتمتع للزائر يسمح الذي مترالشيء 2666 من أكثر يبلغ
 المنطقة تسود حيث الشتاء فصل في خصوصا خالبة بمناظر
 بناء عمليات بعد 2973 عام الفندق أفتتح. رائعة أجواء الجبلية

 سنوات 26 استغرقت
 ”Liberec“ ليبيريتس مدينة في

N 50.736186 E 15.002367 

https://goo.gl/maps/sz4aiaTdhZ42
https://goo.gl/maps/brVXgVDd3jF2
https://goo.gl/maps/brVXgVDd3jF2
https://goo.gl/maps/duGXGDHpyK92
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 الحيوان حديقة
 ليبيريتس

zoo liberec 
  

 

N 50.778375 E 15.081311    

 النادرة للحيوانات مخصصة
 باالنقراض والمهددة

 القديمة الحدائق من وهي
 التشيك في

 في الحديقة بناء تم فقد
 م 2929 عام

 

  الدولوميت كهوف
Bozkovské 

Dolomite Caves 
 

 

 الكهوف جوالت لمحبي تصلح
 بوهيميا من الشرقي الشمالي الجزء في

 .متر 2666 بطول الكهف
 مئوية درجة 9-7 بين ما الكهف حرارة درجة

 حتى متعبة وليست.دقيقة 41 حوالي تستغرق والجولة
 لألطفال

N 50.647062 E 15.339350 

  تروسكي قلعة
Trosky Castle   

   

 

N 50.516465 E 15.230896  

 االسود شالالت
 Černá) ديسنا

Desná) 
 

 

 الثانية في لتر 166 بقوة التشيك في تدفقاً  األنهار أعنف
 .صغيرة شالالت عدة النهر درب على

 حوله األنشطة وماهي الزيارة يستحق أعلم ال
N 50.785244 E 15.321035 

https://goo.gl/maps/yanwU6KKV6x
https://goo.gl/maps/WuZzY9RW87y
https://goo.gl/maps/y8dfGW7jZZC2
https://goo.gl/maps/gbM3KuXtkW72
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 فيسوتشنا إقليم

 تيلتش مدينة
Telč 
 

 

 أساساً  مصنوعة منازلها وكانت هضبة, على المدينة هذه تقبع
 إثر بنائها اعادة في الحجارة تُستعمل أن قبل الخشب من

 أعيد وقد. عشر الرابع القرن نهاية في التهمها حريق اندالع
 نهاية في األول القوطي الفن حسب القوطي قصرها تشييد

 عشر الخامس القرن
 التشيك في اليونسكو قائمة ضمن ووسطها

15 26 60 49 10 59.988 E N 

 كرالوف هراديك أقليم

 دفور سفارى
 كرالوفى

zoo dvůr králové 
 

 

 التشيك في جماال األكثر الحدائق من
 براغ عن ساعتين

50.433451 E 15.797196N  

 الحديقة الوطنية
Krkonošský 
národní park 

 

 فيها أعلى نقطة في التشيك
 (م 2062) سنيزكا

N 50.704480 E 15.733738 

 المدني المطار
 يتشين
 

 

 الرياضية للطائرات يستخدم
airport-jicin 
 المطار إحداثيات

N 50.427421 E 15.326094 

https://goo.gl/maps/nJWib2jb79M2
https://goo.gl/maps/JYv9hpYkpWz
https://goo.gl/maps/QMDmac265Tq
https://goo.gl/maps/SS8zWJdyoZ82
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 فاري كارلوفي أقليم
 

 فاري كارلوفي بلدة
 

 

 أسطورة وفق عشر الرابع القرن في الرابع كارل القيصر أّسسها
 القيصر خرج يوم فيها, المعدنية الينابيع اكتشاف تم كيف تروي
. المحلية الغابات إلى صيد رحلة في الصيادين من حاشيته مع

 فظنّ  ينبح أخذ ثم األمبراطورغزاالً  كلب   الحق الرحلة, خالل
 بركة في واقعاً  فوجدوه إليه وهرعوا بالغزال أمسك أنه الصيادون
 ظنّ . أعلى إلى غزيرة ساخنة مياه منها تندفع يغلي, ماء

 لرؤية ُدهشوا أنهم غير لألذى تعرّض الكلب أنّ  بداية الصيادون
. جسمه على كانت سابقة جروح من شفي بل ُيْؤذ   لم الكلب
 البركة في جسمه أسفل وجعل المكان فقصد القيصر أخبروا

 ببناء أمر ذاك بعد. تلتئم جسمه في الجروح بعض والحظ
 بعد تدريجاً  المدينة فتنامت الينابيع, حول عالجية مصّحــات

 بتلك شهرتها تتّسع وأخذت الحرارية, الينابيع اكتشاف
 .المنتجعات

 موزر ومصنع متحف
  للكريستال

Sklářské muzeum 
Moser 
 

 

 م 2917 عام تأسس
 الملوك كريستال باسم يعرف
 موزر لدفيك المصنع بانشاء قام

 م2917 عام في
50.228063 E 12.836899N  

https://goo.gl/maps/D78VzKq62wE2
https://goo.gl/maps/QsPngXb4Xxs
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 ديانا منصة
Rozhledna Diana 

 

 

 2964 سنة للسياحة التل عرف
 البرج رسمياً  فتح 2924 عام مايو 27 وفي

 1/9/2922 في فتحت معلقة حديدية سكة عبر الصعود
 الحامات مدينة على رائعة إطاللة توفر المنصة

 الفراشات بيت بالقمة
 بوب غراند فندق بجوار السكة محطة:  العنوان 

N 50.219014 E 12.879904 

 فاري كارلوفي متحف
 مغلق اآلن
 2627يفتح في ربيع 

 Soos محمية سوس
 محمية طبيعة تتوسطها بحيرة ملح جافة

N 50.146327 E 12.402120 

 بوب غراند فندق

 
 قرون 3له 

N 50.219375 E 12.878546 

 امبريال فندق

 
N 50.219636 E 12.886314 

 إليزابيث فندق

 
 م 2960تأسس عام 

N 50.230117 E 12.872177 

 لوكيت وقلعة مدينة
 التاريخية

 

 

 عام 966 إلى القلعة بناء تاريخ يعود
 الثاني فاتسالف بوهيميا دوق هو القلعة بناء والذي

 العسكرية لألغراض وبنيت
 وألمانيا براغ بين التجاري الطريق لحماية وذلك

N 50.186944 E 12.754408 

https://goo.gl/maps/EkTPA69HJos
https://goo.gl/maps/mfUmUbQYH152
http://www.booking.com/hotel/cz/grandhotel-pupp.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;dest_id=-547025;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=fbf8115effad626444c26150bf573a0b02772f11X1;type=total;ucfs=1&
https://goo.gl/maps/i3CyHXFpZqR2
http://www.booking.com/hotel/cz/imperial-karlovy-vary.ar.html?aid=834610;sid=acdff3e1cab3479207f3c65ca3554e23;dcid=4;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-547025;srfid=ac3e322c10d203cf29b417a8a0f8c86c4174ff7bX1;highlight_room=
https://goo.gl/maps/UuuyrNa1t1y
http://www.booking.com/hotel/cz/esplanadespaandgolfresort.ar.html?aid=834610;sid=dad862fbdd83f6ecc47ebd60de20e5e2;dcid=12;checkin=2016-05-07;checkout=2016-05-13;dest_id=-549825;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;highlighted_blocks=7719803_89028008_0_41;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=14ecd9b6f67c24989bf7bfb7be12931e83fe7afbX1;type=total;ucfs=1&
https://goo.gl/maps/EJ2T4wzenY92
https://goo.gl/maps/1ieMYMrW6g32
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 التشيك في الفراولة مزارع

” kunraticke“ مزرعة
 الفراولة لبيع

 

 

 براغ وسط عن كيلو 26
N 50.009145 E 14.494506 

 الفراولة مزرعة
 “houdy“ هودي
 المزرعة  تأسست
 م  2994 عام

 

 باردوبيتسه و براغ بين
N 50.074466 E 15.622143 

 

” Dobré Pole“ مزرعة
 والتوت الفراولة لبيع

 

 

 هورا كوتنا و براغ بين
14.922031N 50.003630 E  

 لبيع متخصص متجر
 الفراولة

 Jahodárna“والفواكة
Vraňany” 

 
 

 الفراولة لقطف مزرعة لديه أعلم ال
 تبليتسه إلى السفر أراد لمن فقط المرور يصلح

 كيلو 4 بـ السريع الطريق قريب المتجر بيكون
N 50.315745 E 14.355372 

https://goo.gl/maps/bWax8JfdRXP2
https://goo.gl/maps/1QCxG2vnNSo
https://goo.gl/maps/91iSALBNqxH2
https://goo.gl/maps/CM5zYZtWGcr
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 مصحات التشيك

 فاري كارلوفي
Karlovy vary 

 فاري كارلوفي أقليم

 

 وأمراض الهضمي الجهاز أمراض فاري كارلوفي مصحات تعالج
 ,(والسكري كالسمنة)االيض وأمراض الحركي الجهاز

 براغ مدينة وسط عن كلم246 تبعد

 السوقرواق 
 2992: البناء مدة

 2993 ولغاية
 كارل ينبوع: الينابيع
 القصر ينبوع و الرابع,

 ينبوع و السفلي
 السوق

 الرواق الساخن
 فاري أغنى وأحر الينابيع ف قلب منتجع كارلوفي

 مئوية درجة 72تصل درجة حرارته إلى 
 م 22تصل قوته دفعه إلى 

 م 2971بني عام 
 29وحتى  0يفتح يومياً من 

 ال تنسى القيام بجولة في أنفاق الرواق
N 50.222908 E 12.883737 

 الطاحونة رواق
  2992-2972:  البناء مدة
 2992 يونيو 1:  الرسمي اإلفتتاح

 فيه خمسة ينابيع
 , روسالكا  ينبوع , الطاحونة ينبوع
  ينبوع,   فاتسالف الحاكم ينبوع

 .الصخري الجدار ينبوع و  ليبوشي

 الحديقة رواق
  2992:  البناء مدة
 يونيو 1: الرسمي اإلفتتاح

2992  
 األفعى ينبوع: الينابيع

 القصر رواق
 الحديث الفن طراز علىمبني  حجري رواق

N 50.223770 E 12.882750 

 الزني ماريانسكي
Mariánské lázně 

 فاري كارلوفي أقليم

 

 كمركز  سواء عالمية بشهرة الزني مريانسكي مدينة تمتع
 الطبيعة حيث من جميلة كمدينة أو الطبيعي للعالج هام

 الخالبة
 الكلى أمراض ماريانسكي مصحات تعالج. القديمة والمباني
 .النسائية واألمراض الحركي الجهاز وأمراض البولية والمسالك

https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/market-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/hot-spring-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/hot-spring-colonnade
https://goo.gl/maps/ZaNiLgRYEk82
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/mill-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/park-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/park-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/park-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/park-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/park-colonnade
https://www.karlovyvary.cz/ar/castle-colonnade
https://goo.gl/maps/sMWfr2WgNeA2
https://goo.gl/maps/M4vPyHp2P8U2
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 ياخيموف
Jáchymov 

  جبال قمة في
 هوري كروشني

 فاري كارلوفي أقليم
 

 المستعمل الرادون غاز وجود بسبب ياخيموف مدينة أشتهرت
 .المفاصل وإصابات العصبي والجهاز الحركي الجهاز عالج في

 

 الزني فرانتيشكوفي
Františkovy lázně 

 فاري كارلوفي أقليم
 

 والقاعات المباني ذات الزني فرانتيشكوفي مدينة تعتبر
 التشيكية الجمهورية في المصحات أجمل أحد الكالسيكية

 وتعالج
 الحركي الجهاز وعيوب والقلب الشرايين أمراض مصحاتها

 .والعقم النساء وأمراض

 تيبليتسه
Teplice 

 ناد أوستي إقليم
 البم

 

 العالج حمامات أقدم هي بينابيعها الشهيرة تبليتسه حمامات
 أحدثها الوقت ذات في ولكنها الجمهوريةالتشيكية في الطبيعي

 من
 مصحات من جزءً  القريبة دوبي مصحة تعتبر كما التجهيز, حيث

 الجهاز وأمراض عيوب بعالج تبليتسه تختص تبيلتسه,
 .االطفال وعالج والنفسية العصبية واالمراض الحركي

 كارفينا
Karviná 

 باردوبيتسه إقليم

 

 قرب التشيكية الجمهورية شرق شمال في حمامات عدة
 بما الحركي الجهاز أمراض عالج في تتخصص. أوسترافا مدينة

 في
 الجهاز وأمراض الجراحية والعمليات الحوادث بعد النقاهة ذلك

 ينابيع وتمثل. لألطفال الجلدية االمراض وعالج العصبي
 للعالج الرئيسي المصدر والبروم باليود المشبعة المياه

 .الطبيعي

https://goo.gl/maps/9qRLVm43B6P2
https://goo.gl/maps/4NjPC4DCiPx
https://goo.gl/maps/4NjPC4DCiPx
https://goo.gl/maps/enwKpSR5ebx
https://goo.gl/maps/ZXt2Tcqh8m42
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 الحمامات مدينة
 لوهاتشوفيتسا
Luhačovice    

 
 أقليم مورافيا

 

 مورافيا جنوب في
 األكثر المنتجعات أكبر رابع و مورافيا في صحي منتجع أكبر تعد

 التشيك جمهورية في جماال
 العالجية الينابيع المنتجع في تنتشر

 لوهاتشوفيتسا مصحات في تعالج التي والحاالت
 التنفسي الجهاز أمراض
 الهضمي الجهاز أمراض

 المفرطة السمنة
 السكري داء

 الحركة اضطرابات

 بيلوهراد سبا
“Bělohrad” 

 
 كرالوف هراديك أقليم

 

 (Dvůr Králové) كرالوف ودفور و( Jičín) يتشين بين يقع
 كيلو 227 براغ عن يبعد

 كيلو 93 األلمانية الحدود عن
 كيلو 17 البلندية الحدود عن

 م 2991 عام بيلوهراد في السبا بدأ
 مضت سنة 236 قبل أي
 بيلوهراد في الحياة شجرة منتجع
 اليف أوف تري ريزورت سبا

(Spa Resort Tree of Life) 
 براغ شرق شمال(  BělohradLázně) في

 ونصف ساعة براغ عن يبعد والذي
 سوبريور+  نجوم أربعة فئة من منتجع وهو
 التشيك في المفضلة الصحية المنتجعات من المنتجع

 .الطبية والباقات العالجات من متنوعة مجموعة المنتجع يقدم

https://goo.gl/maps/Coy5dNXipHp
https://goo.gl/maps/u17kSQGF3Az
https://goo.gl/maps/u17kSQGF3Az
https://goo.gl/maps/V3QycoaJV2S2
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 منبع نهر فلتافا
Pramen Vltavy 

 

 فوق متر 2272 ارتفاع على األسود جبال سفح عندينبع النهر 
 الحدود األلمانية بالقرب البحر سطح مستوى

 .كم 433 فلتافا,  نهرطول 
 متر 066منبع النهر عن حدود ألمانيا 

 كيلو0( Kvilda)عن أقرب قرية تشيكية 
N 48.974751 E 13.560750 

 منبع نهر إلبه
Pramen Labe 

 

 وسط في التجارية المائية الممرات أهم من واحًدا يعدّ  إلبه نهر
 كم 2214 بطول فيها األنهار أطول ومن.أوروبا

 ويستمر البولندية الحدود من بالقرب تشيكيا غرب من ينبع
 ألمانيا في الشمال بحر في يصب حتى

N 50.775715 E 15.536158 
 ال تصله السيارات

ملتقى نهر إلبه 
 وفلتافا

 

 .ملنيك بلدة في
 ملنيك قلعة شرفة من للنهر رؤية أفضل

N 50.348943 E 14.475699 

 


