
أفضل 5 وجهات مخيفة ف أوروبا

أوروبا مليئة بالزوايا المظلمة واألماكن ذات األسرار واألساطير المخيفة. ويدعوكم موقع
Tourism-Review.com .شاف أماكن غير مناسبة ألصحاب القلوب الضعيفةالست
قم بزيارة أفضل الوجهات المخيفة بالقارة القديمة

القالع المسونة ف استلندا

استلندا بها عدد كبير من القالع القديمة وكثير منها يتردد أنه مسون. والمثال الرئيس عل ذلك هو قلعة جالميس والت تون
مفتوحة من أبريل إل ديسمبر. والت بها حدائق جميلة ومطعم تقليدي استلندي حيث تشعر حقاً بأنك موضع ترحيب، باإلضافة
إل الهندسة المعمارية الرائعة وديور القلعة نفسها. ه ال تزال منزل للعائلة، ولن هناك جوالت حيث يمنك معرفة المزيد عن
ارتباطاتها الملية والسبب ف أنها كانت موضع مسرحية ماكبث لشسبير. اللوحات المذهلة وقطع األثاث الجميلة سوف تعجبك
.تماماً كبنية هذه القلعة الرائعة عند المش حول الغرف الت تم إعدادها لتعود كما كانت منذ سنوات عديدة مضت

قابل دراكوال ف رومانيا

ترانسيلفانيا ف رومانيا ه أرض مطاردة فالد ذا إمبالر، وهو مصاص الدماء الت استند عليه دراكوال لبرام ستوكر. فقد قيل أنه
كان قد عاش ف قلعة بران والت ه اآلن مالذا سياحياً، وخالل زيارتك سوف تجد بالتأكيد الثير من األكشاك الت تبيع تذكارات
مصاص دماء. قلعة أخرى ه بويناري، وقد قيل أنها مقره الرسم وتستحق الزيارة، ولو لمشاهدة المنظر الجبل الخاص بها. أما
مان دفنه فقد سجِل أنه ببحيرة سناغوف، والت ه أيضاً بقعة سياحية شعبية، والت ينبغ عدم تفويتها إذا كنت تريد استمال
.جولة دراكوال كاملة

منطقة مطاردة جاك السفاح

كان يقتلهن ف ان الذي يستخدمه جاك السفاح لصيد المومسات اللواتكانت تعرف بالم شوارع وايت تشابل الت كان ذلك ف
وقت الحق. هناك مماش منظمة ف هذه المنطقة من لندن للراغبين ف زيارة أماكنه القاتلة وربما قد تجد أكثر من ذلك بشأن
دوافعه. سوف تفاجأ بالمدى القليل الذي تغيرت خالله األزقة منذ عام 1880 وكيف ال يزال جو من الرعب موجوداً بين ظالل
.الطرق المخيفة الت كان يسير بها، وخاصة إذا كنت ستأخذ الجولة ف أشهر الشتاء حيث يون المان مظلماً

متحف التعذيب ف أمستردام

ف األيام الحالية ترتبط أمستردام بالسرور بدال من األلم، ولن متحف التعذيب سوف يظهر لك مجموعة كاملة من الطرق المختلفة
.لقطع أجزاء الجسم وإلحاق األلم عموما ببشر آخرين. ويقع المتحف عل بعد خطوات من محطة القطار ف وسط المدينة

لو منوار دو باريس

باريس بالتأكيد لها جانبها المظلم وف لو منوار دو باريس يمنك أن تجد بالتأكيد الثير حول هذا الموضوع. يمنك التحقيق
بشأن قصص مثل شبح األوبرا، ومغارة مصاص دماء، وبير الدام، والسيرجنت برتراند (ذئب باريس)، وتماسيح المجاري.
ولن هذا ليس سوى عدد قليل من المعروضات. "لو منوار" مفتوح ف أمسيات الجمعة، وبعد الظهر ف عطلة نهاية األسبوع،



.ويستشف 13 أساطورة مخيفة مختلفة من باريس

مقدم أخبار السياحة لمجتمع السفر التجاري ف جميع أنحاء العالم. ،Tourism-Review.com تم إعداد ذلك لم من خالل موقع
www.tourism-review.com تفضل بزيارة
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