
www.ppa.wroclaw.pl
www.jazznadodra.pl                                                           (Jazz on the Oder) 
www.nfm.wroclaw.pl                                                   (Musica Electronica Nova) 
www.simcha.art.pl                                                                      (Simcha)
www.fes�wal.portalkryminalny.pl
www.heyjoe.pl
www.smakiwroclawia.pl
www.survival.art.pl                                                                            (Survival)
www.wachlarz.pl                                                                                (Wachlarz)
www.fes�waldobregopiwa.pl
www.bravefes�val.pl                                                                 (Brave Fes�val)
www.nowehoryzonty.pl                                          (Nowe Horyzonty)
www.nfm.wroclaw.pl                                     (Wra�slavia Cantans)
www.krasnale.pl
www.opowiadanie.org
www.brunoschulz.dybook.pl                                                         (Bruno Schultz)
www.gitaraplus.pl                                                                   (Gitara+) +
www.dialogfes�val.pl                                                                      (Dialog)
www.americanfilmfes�val.pl
www.nfm.wroclaw.pl/jazztopad                                           (Jazztopad)
www.jarmarkbozonarodzeniowy.com

� التمث�ل�ة 
  مهرجان األغا��

  مهرجان فرو�سواف للجاز
ون��ا نوفا   موز��ا إل���

 مهرجان الثقافة اليهود�ة س�محا
 مهرجان كتب الج��مة الدو�� 

� موسوعة جين�س 
� عزف ع� غيتار ��

 رقم ق�ا�� ��
 مهرجان الط�� "أورو�ا ع� شوكة" شوكة 

 استعراض الفن سورفا�فال     
 مهرجان رحالت فاحالش 

ة الج�دة   مهرجان فرو�سواف للب��
 مهرجان برا�ف ف�س��فال                             "ضد الطرد من الثقافة" الثقافة 

�                                  الدو��  � نوف�ه هور�زون��
 مهرجان س�نما��

 المهرجان الدو�� فرات�سالف�ا �انتا�س 
 مهرجان األقزام الدو�� 

 مهرجان ح�ا�ة القصص الدو�� 
 �  مهرجان برونو شول��

 مهرجان فرو�سواف للغيتار غيتار 
 مهرجان الم�ح الدو�� د�ال�غ 

 مهرجان الف�لم األم���� 
 مهرجان موس��� الجاز جازت��اد 

 سوق ع�د الم�الد   

                                                                                                             (Vozilla) 
                                                       (WRO AIRPORT EXPRESS)
                                                                                                                        (Flixbus)    
                                                                                                 (Footsteps) 

                                                                                                              (GoScooter)

نو�� �األحداث 

نو�� �أقزام فرو�سواف 

نو�� بنقاط االستعالمات  
www.nfm.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
www.teatr-capitol.pl                                                                                (Capitol)
www.skybowling.pl                                                                  (Sky Bowling)
www.aquapark.wroc.pl                                                       (Aqua Park Wrocław)
www.torpartynice.pl                                             (Partynice)
www.opatowicka.pl                                                                 (Opatowicka) 
www.wroclawskafontanna.pl
www.artystycznenadodrze.pl                                                           (Nadodrze)
www.stadionwroclaw.pl
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
www.panoramalwowa.pl
www.ndwroclaw.com/sciezki-edukacyjne                                               (Piast Route)
www.zooteam.pl
www.muzeum.wroclaw.pl
www.ma.wroc.pl
www.moviegate.pl                                                            (Movie Gate)

� للموس���   المنتدى الوط��
 أو�را فرو�سواف

� �اب�تول
 م�ح موس���

 نادي البولينج س�اي بولينج
 أ�وا �ارك فرو�سواف

� فرو�سواف �ارت�ني�س�ه
 مسار س�اق الخ�ل ��

 ج��رة مغامرات أو�اتوفي�س�ا
 نافورة الوسائط المتعددة
 منطقة نادودرز�ه الفن�ة

 ملعب فرو�سواف
 متحف الم�ح

 �انوراما فن�ة لمدينة لف�ف القد�مة
� منجم القصدير وال���الت

 ط��ق ب�است تحت األرض                        ��
 معرض الحيوانات المجل��ة

�د واالتصاالت  متحف ال��
 متحف العمارة

� غا�ت
 معرض فنون الس�نما مو��

� تار�ــــخ المدينة 
 مرشدون س�احيون متخصصون ��

 قطارات ترام وحافالت أث��ة
 مرك�ات كه��ائ�ة

� نهر أودر
 رحالت ��

 تأج�� معدات مائ�ة 
 س�ارات أجرة

 نقاط مشاهدة اإلطالالت
 تأج�� س�ارات كه��ائ�ة فوز�ال

�س  حافالت ��عة إ� المطار فرو أي��ورت إ�كس��
 حافالت فل�كسبوس

 تطبيق م��ا�ل تفاع�� فو�س�ي�س
� مجتمع الس�اح والمجتمعات المحل�ة  س  الذي �جمع ب��

 تأج�� سكوتر غوسكوتر
 تأج�� دراجات

مدينة  .( �
(أف���� حيوان  و5000  أقزام  تمثال   400 من  �قرب  ما  ج�،   100  مدينة 

الهروب لغرف  البولند�ة  العاصمة  برايز.  وكينغا  روش�في�ش  تاديوش  موك،  هارد   إي��
 وعاصمة الثقافة األورو��ة. م�ان لقاءات حيوي ع� مدار 24 ساعة �عد ز�ارته العد�د
 من الس�اح �عطونه إ� األ�د اسما عاطف�ا                       ال عجب أن فرو�سواف المليئة
"الوجهة مرموقة  مسا�قة   �

�� فازت  الواقع�ة  الس�اح�ة  المعالم  من  ومئات   �السحر 
� إ�

� أن �أ��
 األورو��ة األفضل عام              و�ن �انت عند أي أحد ال تزال شكوك ي����

هنا، ح�� لو لعطلة نها�ة أسب�ع فقط. فقط

                                            .Wroclove

                                                                           ."2018

 (Adam Mickiewicz)

 موقف كول�كوفو الذي يري فرو�سواف ومنطقة
ء �الحي��ة لسكة �ا السف� هو نموذج م�� �  س�ل��

 حد�د تم عرضه داخل محطة شفيبودز��
 شفيبودز��         ، واحدة من أقدم محطات

� المدينة. هناك إجمال�ا 430 م
 الس�ك الحد�د�ة ��

 من السكة، و15 قطارا و60 مقصورة تأخذنا ع�
 مساحة 260 م2 إ� عالم ف��د من المصغرات.

المصغرات
www.kolejkowo.pl

 

                                            (Świebodzki)

 تجذب الساحة الرئ�س�ة لمدينة فرو�سواف، ح�ث
كز ح�اة المدينة حول دار ال�لد�ة األث��ة المب��ة  ت��

�  ع� النمط الغو�� المتأخر، �المنازل السكن�ة ال��
� �ط��قة نفسها ز�ارة األما�ن

 قد تم تجد�دها. و�����
� �شمل ساحة � المنطقة المجاورة ال��

 الموجودة ��
�               وشارع شف�دني�س�ا                      سول��

 الشه�� أو زقاق �ات��             المرصوف �الح�،
� ع�� تم بيع اللحوم من

 ح�ث   منذ القرن الثا��
 مسلخ ال�لد�ة. ولذكرة ذلك تم إ�شاء نصب

� تم ذ�حها. ا تك��ما للحيوانات ال��

www.visitwroclaw.eu 

(Świdnicka)                              (Solny)             
                                (Jatki)

متحف الس�د
تاديوش 

10
T: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 23, 33
A: D, K, N, 103, 114, 120, 132, 142, 149, 435, 
602, 900L, 900P, 901, 904, 910, 914

 كول�كوفو
(Kolejkowo)
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T: 0L, 0P, 14, 24, 31, 32
A: 106, 122, 127, 144, 148, 149

ه�درو�ول�س
(Hydropolis)

 ه�درو�ول�س هو مركز معرفة حد�ث وتفاع��

�
 ومتعدد الوسائط حول الم�اە. �قع المعرض ��

� مناطق
ب أثري و�نقسم إ� ثما��  خزان م�اە ��

 موضوع�ة، ح�ث �مكنك مشاهدة أ��� من 70
م�شأة ومعروضا. ومعروضا

www.hydropolis.pl

8
T: 0L, 0P, 3, 4, 5, 33
A: D, 145, 146, 149

�� أر�ــع د�انات

 �مكن استكشاف هذا الم�ان الف��د الذي يرمز
 إ� التعدد�ة الثقاف�ة وانفتاح مدينة فرو�سواف

� الذي ي��ط
� المسار الثقا��

 من خالل الس�� ��
 المعا�د وال�ن�س. المنطقة �� أ�ضا مساحة

�
 للعد�د من األحداث الثقاف�ة وم�ان لقاءات ��

العد�د من المطاعم. المطاعم

www.fundacja4wyznan.pl

7
T: 0L, 0P, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 23, 
    24, 31, 32, 33
A: D, K, 106, 122, 127, 144, 148, 149

حد�قة الحيوانات
وأف��قار�وم 

 ع� الرغم من أن تار�ــــخ حد�قة حيوانات
 فرو�سواف ي��د عمرە عن 150 عاما، اليوم هو

ف�ه والراحة والتعل�م.  م�ان حد�ث وودود لل��

�
ات ف��دة للحيوانات وأجنحة حديثة، و��  حظ��

 المقام األول أف��قار�وم، توفر للضيوف تج��ة ال
ت��. ت��

www.zoo.wroclaw.pl
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T: 1, 2, 4, 10
A: 115, 145, 146

نو�� �فرو�سواف

نو�� �الخدمات

نو�� ف�ه � مجال الثقافة وال��
�ه ��

نو�� �المطاعم واإلقامة 
نت نت: اإلن�� � مواقع اإلن��

� فرو�سواف تنمو �استمرار. تعرف ع� الم��د حول أهم نقاطها ��
 خ��طة الط�� ��

www.smakiwroclawia.pl ، visitwroclaw.eu ، smakidolnegoslaska.pl
�ا � � فرو�سواف أل��� من يوم واحد. نو�� �االستفادة من مجموعة واسعة من فنادق فرو�سواف وس�ل��

� المكوث ��
 ي����

السف� المتاحة ع� الموقع: الموقع

أرقام هواتف الطوارئ واالستعالمات
رقم الطوارئ

� مطار ن�كوالس ك��رن�كوس
معلومات عن الرحالت القادمة والمغادرة ��

كة الوطن�ة للس�ك الحد�دة خط االستعالمات لل��

كة الوطن�ة للنقل �س�ارات خط االستعالمات لل��

� فرو�سواف
المواصالت العامة ��

خط االستعالمات الس�اح�ة

SOS

 دع �قودك ع�� المدينة أصغر س�انها! األقزام، ألننا نتحدث عنهم،
 هم فخر س�ان فرو�سواف الذين أ�شؤوا لهم أ��� من 400 نصب

 تذ�اري. �مكن العثور ع� عناو�نها والم��د من المعلومات حول أقزام
: www.krasnale.pl                                فرو�سواف ع� الموقع

السوق القد�مة
ومح�طها 

1
T: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 23, 33
A: D, K, N, 103, 114, 120, 132, 142, 149, 435, 
602, 900L, 900P, 901, 904, 910, 914

�انوراما را�سوافي�س�ه 
(Racławice)

�
� تري المعركة ��  لوحة �انوراما را�سوافي�س�ه ال��

 را�سوافي�س�ه، مرسومة ع� قماش �أ�عاد 15 ×
 114 م من ق�ل �ان س���ا وف���سيح كوّساك،
� قاعة مستديرة مب��ة خص�صا لهذا

 وضعت ��
 الغرض. الش�ل الف��د للعرض التقد��� من

� عام 1894 ير��
� تم إنهاؤها  ��  التحفة ال��

� منتصف المعركة. و�سمح تذكرة
 المشاهد ��

 �انوراما را�سوافي�س�ه أ�ضا ب��ارة المتحف

�
. اإلثنوغرا�� �

� والمتحف اإلثنوغرا�� الوط��

www.panoramaraclawicka.pl
www.mnwr.art.pl 
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T: 2, 4, 5, 9, 10, 12, 17
A: A, E, K, N, 122

وف تومس��   أوس��
(Ostrów Tumski)

�  هذا هو أقدم جزء من فرو�سواف. ومن ب��
� �ستحق المشاهدة  المعالم األث��ة العد�دة ال��

 �� كن�سة الصل�ب المقدس و�اتدرائ�ة القد�س
 يوحنا المعمدان مع نقطة مشاهدة اإلطاللة من

� متحف األسقف�ة �جب مشاهدة
ج. و��  ال��

�ك الذي �حتوي ع� الجملة األو�  كتاب هي��
� قائمة

 المكت��ة �اللغة البولند�ة - أثر مدرج ��
اليو�سكو لذا�رة العالم. العالم

www.visitwroclaw.eu
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T: 2, 8, 9, 10, 11, 17, 23
A: A, C, N

قاعة مئة سنة 
وجناح الق�ب األر�ــع 

� عن
 عند ز�ارة فرو�سواف �ستح�ل التغا��

�
� تم االنتهاء من بنائها ��  قاعة العرض األث��ة ال��

 عام 1913. �قدم تار�َخها مركز المعرفة المتعدد

�
 الوسائط. إنها محاطة �ع��شة جم�لة ح�ث ��

 فصل الص�ف تعمل أ��� نافورة متعددة
� بولندا. �عد جزءا ال يتجزأ من هذا

 الوسائط ��
 المجمع المعماري جناح الق�ب األر�ــع الذي

    �ضم متحف الفن  المعا�. المعا�

www.halastulecia.pl
www.pawilonczterechkopul.pl 
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T: 1, 2, 4, 10
A: 115, 145, 146

جامعة فرو�سواف

� المدينة القد�مة نحو نهر أودر،
 خالل الجولة ��

� إ� جامعة فرو�سواف. �ضم المب�� الرئ���
 نأ��

� هذە المدينة، ولؤلؤة �اروك
 متحف أقدم جامعة ��

 فرو�سواف - قاعة لي��ولدين وقاعة الموس��� -
� أ�ضا رؤ�ة ب�ج

 أوراتور�وم مار�انوم. و�����
.  ال��اض�ات الذي �ان �قع ف�ه المرصد الفل��

الفل��
www.muzeum.uni.wroc.pl

6
T: 6, 7, 8, 9, 11, 17, 23

حد�قة المدينة
القد�مة 

� الخروج من الطرق
 عند ز�ارة فرو�سواف، ي����

ە ع� طول مم�� المدينة القد�مة �  الرئ�س�ة والت��
� م�ان األسوار الدفاع�ة القد�مة.

 الذي تم إ�شاؤە ��
 وأثناء الجولة ال �مكن تف��ت حد�قة المدينة
 القد�مة - �� م�ان مثا�� للحظة من الراحة.

، � من القرن الثامن ع��
� النصف الثا��

 تأسست ��
 و�شغل 1.4 هكتار، �جوار مب�� م�ح فرو�سواف
 للد� - معالم الجذب فيها �� الملعب لألطفال

� ع� النمط  وال�اروس�ل (دوامة الخ�ل) المب��
. ع�� الفر��� من القرن التاسع ع��

www.visitwroclaw.eu
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T: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17

 مركز تار�ــــخ زايزدن�ا
(Zajezdnia)

 �قدم مركز تار�ــــخ زايزدن�ا تار�ــــخ فرو�سواف �عد
 الحرب، والمعرض الرئ��� "فرو�سواف

 2016-1945" مخصص له. �ات�اع المسار المحدد
� المدينة، �مكن

 الذي �ظهر مراحل التحول ��
 للزوار أن �شعروا �أجواء السنوات الماض�ة.

�
كة نقل ال�لد�ة التار���  �ش�ل مركز انطالق ��
� فرو�سواف.

 مهدا ورمزا لحركة "التضامن" ��
فرو�سواف

www.zajezdnia.org

15
T: 4, 5, 11
A: 126, 134

الق� المل��

� الق�
 متحف مدينة فرو�سواف الذي �قع ��

 المل�� �دعو إ� معرض "1000 عام من مدينة
 فرو�سواف"، ح�ث يتم تقد�م التار�ــــخ المعّقد

�
�ا السف�.   �� �    والممتع لعاصمة منطقة س�ل��
� المتحف �مكن أ�ضا ز�ارة الغرف المل��ة

�� 
� الحد�قة ال�اروك�ة  الجم�لة.

خاء ��  واالس��
الجم�لة

www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
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T: 3, 6, 7, 10, 14, 15, 23, 33
A: D, K, 103, 132, 142, 149, 435 12

� حد�قة
الحد�قة ال�ا�ان�ة ��

ش�ش�ت�ي�س��

 حد�قة ش�ش�ت�ي�س�� �� واحدة من أ���
� المدينة. الجذب

 الحدائق ومن أقدمها ��
� تم  الرئ��� فيها هو الحد�قة ال�ا�ان�ة ال��

� تري فن الحدائق � عام 1913، وال��
 إ�شاؤها ��

خاء مفت�ح من  ال�ا�ان�ة. إنها م�ان مثا�� لالس��
أب��ل إ� نها�ة أ�ت��ر. أ�ت��ر

www.ogrod-japonski.wroclaw.pl 

T: 1, 2, 4, 10
A: 115, 145, 146

ال�ورن�ش عند نهر أودر

 �عد ال�ورن�ش عند نهر أودر م�انا مثال�ا
� وسط المدينة، وخالل الراحة

خاء ��  لالس��
 �مكن االستمتاع �اإلطاللة ال�انورام�ة الرائعة

�
 لفرو�سواف. �ش�ل ال�ورن�ش ط��قا للم��

وف تومس��  ي��ط المدينة القد�مة �أوس��
وقاعة مئة سنة وحد�قة الحيوانات. الحيوانات

www.wroclawnadodra.pl
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T: 0L, 0P, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 33
A: A, D, N, 145, 146, 148, 149

: 74 75 712 71 48 +هـ8c (Świdnicka)،ب��ارا، شارع شف�دني�س�ا
 www.wroclaw2016.pl ،infopunkt@wroclaw2016.pl : اإل�م�ل(Szczytnicki)

الطرق الس�اح�ةفرو�سواف
�
جد ط��قك ��
!فرو�سواف 

الخدمة الس�اح�ة الرسم�ة

                                                                                          www.visitwroclaw.eu 

اإل�م�ل : www.lokietka5.pl ،infopunkt@lokietka5.pl : 310 047 883 48+،هـ
شارع فواد�سوافا ووكيت�ا نقطة االستعالمات نادودرز�ه ،(Nadodrze)5/1 (Władysława Łokietka)

� وف، ساحة �ات�درال�� � �� أوس��
(Plac Katedralny) 1مركز االستعالمات ��

اإل�م�ل : www.infocentrum.wroclaw.pl ،info@infocentrum.wroclaw.pl : 085 087 511 48+،هـ

� �� 4 د�انات
� الدراجات �� (Dzielnica 4 Wyznań)مركز استعالمات للس�اح ورا���

 �
: 48 71 346 15 34 +(Św. Antoniego) 8،  هـشارع القد�س أنتو��

 www.dzielnica4wyznan.info.pl ،it@dzielnica4wyznan.info.pl : اإل�م�ل

112

+48 71 358 13 81

19757 – Intercity (www.intercity.pl)          (PKP S.A.) 
+48 703 20 20 20 – Przewozy Regionalne (www.polregio.pl) 
+48 76 753 52 05 – Koleje Dolnośląskie (www.kolejedolnoslaskie.eu)

+48 703 402 802, +48 71 373 28 46

+48 71 321 72 70 – 71

+48 22 278 77 77,  +48 801 888 844

الع���ة 

� سوق المدينة القد�مة نفسها �قع متحف الس�د
�� 

 تاديوش الذي أثمن معروضاته هو كتاب "الس�د
 تاديوش" آلدم م�ك�في�ش                                 .

 تم إعداد المعرض إلظهار �شك�ل التفك��
 الحد�ث حول التقال�د البولند�ة ع� أساس

هذە الملحمة الوطن�ة. الوطن�ة

www.pantadeusz.ossolineum.pl



المصطلحات
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نقاط مشاهدة إطالالت

محطات دراجات

مواقف س�ارات

خطوط ترام

خطوط حافالت

سفن ر�اب

مواقع الجذب الس�اح�ة
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مرا�ز �سوق

1

فرو�سواف

حاتنا أو رتب ط��قك الخاص ع�� فرو�سواف. أهال وسهال! و اعتمادا ع� الوقت المتاح لد�ك، استخدم مق��

يوم واحد خ�ار يوم واحد

� خ�ار يوم��

خ�ار 3 أ�ام
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ساعات

6-3
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8-4
ساعات
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ساعات

8-4
ساعات

6-3
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مواقع الجذب الس�اح�ة: 1، 10، 6، 3، 5

مواقع الجذب الس�اح�ة: 15، 9، 7، 1، 10، 6 اليوم 1

مواقع الجذب الس�اح�ة: 11، 3، 4، 8، 5، 12اليوم 2

مواقع الجذب الس�اح�ة: 15، 9، 7، 1، 10، 6اليوم 1

 مواقع الجذب الس�اح�ة: 4، 8، 3، 11  اليوم 2

مواقع الجذب الس�اح�ة: 13، 14، 2، 5، 12اليوم 3

نو�� �طرق س�اح�ة 

(The Mee�ng Point)

 info@itwroclaw.pl : اإل�م�ل

النصائح: ئح
ام والحافالت. والحافالت � قطارات ال��

اء تذا�ر النقل العام �� �مكن ��
، تذكرة �

، مخفضة 1,70 زلو�� �
تذكرة الستخدام واحد: عاد�ة 3,40 زلو��

�
، مخفضة 5,50 زلو�� �

تذكرة يوم�ة: عاد�ة 11 زلو��
الدفع فقط عن ط��ق ال�طاقة. ال�طاقة

�مكنك أن ترى أ��� خالل ز�ارة المدينة �دراجة. استخدام ش�كة
 من 77 محطة دراجات لمدينة فرو�سواف. التفاص�ل ع� الموقع 

www.wroclawskirower.pl

تم ال��� بتم��ل من �لد�ة فرو�سواف
�ا السف� � : منظمة الس�احة لس�ل�� النا��

� الموقع: الموقع
visitwroclaw.euالم��د من المعلومات ��
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� محطة القطارات الرئ�س�ة
(Dworzec Główny PKP)مكتب االستعالمات الس�اح�ة ��

اإل�م�ل : it-dworzec@dot.org.pl : 337 509 519 48+،هـ
(Marsz. J. Piłsudskiego) 105 شارع مارشاو�ا يوز�فا بيوسودسك�غو 

(Sukiennice) 12مركز االستعالمات لألقزام سوكيّ�ي�س�ه
اإل�م�ل : dit@orfin.pl : 85 01 342 71 48+،هـ

� فرو�سواف
مكتب االستعالمات الس�اح�ة عند حد�قة الحيوانات ��

اإل�م�ل : it-zoo@dot.org.pl : 010 578 605 48+،هـ
(Wróblewskiego) 5-1شارع فرو�ل�فسك�غو 

� مطار فرو�سواف شارع غراني�شنا
(Graniczna) 190 مكتب االستعالمات الس�اح�ة ��

اإل�م�ل : it-lotnisko@dot.org.pl : 336 509 519 48+،هـ

مركز االستعالمات الس�اح�ة "ذي مي�ينغ ب���ت" ب���ت

: 11 31 344 71 48+،هـ
(Rynek) 14ر���ك
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