
.أرخص 10 عواصم ف أوروبا

عند التفير ف السفر إل جميع أنحاء أوروبا، واحدة من األشياء الت تتبادر إل ذهنك و
ه التلفة. اكتشف أرخص العواصم األوروبية بخصوص أسعار الفنادق والنقل
وكذلك الترفيه. كلها مرتبة من األغل واألغذية والمشروبات، ومناطق الجذب السياح
.Tourism-review.com إل األرخص ومقدمة من طرف

.فيلنيوس، ليتوانيا / 10

فيلنيوس تحظ بشعبية خاصة كبلدة قديمة تاريخيا. رغم أن العديد من السياح يزورون المان ليشهدوا سحر وجمال المدينة
القديمة، فإن تاليف السفر إل المدينة ال تزال رخيصة. وه عاصمة البلطيق الذي يستحق التوقف ف هذه الجولة بين بولندا

والتفيا. بل و تشتهر أيضا بتمثال فرانك زابا.

.زغرب، كرواتيا / 9

خالفا لغيرها من المدن و المنتجعات الشاطئية الشعبية برواتيا، فهذه مدينة داخلية. ومع ذلك، فإنها ال تزال رخيصة مقارنة
بالمعايير األوروبية، وخاصة عند مقارنتها مع االسعار ف إيطاليا. زغرب مان عظيم للتوقف ف رحلتك قبل أن تصل إل المدن

الشاطئية القريبة.

.وارساو، بولندا / 8

ن العاصمة مركزة علبولندا. ومع ذلك، فإنها ال تزال األرخص. معظم الزوار يفضلون زيارة كراكوف ل أكبر مدينة ف وارسو ه
بناء البنية التحتية السياحية الضخمة. وقد اتضح أنها منطقة مثيرة لالهتمام ف لغز ما بعد االتحاد السوفيات. ولجلب السياح

األجانب، قد تم تحسين البنية التحتية بسرعة.

ريغا، التفيا / 7

قائمة أرخص العواصم و ذلك راجع ألسرة الفنادق ف ون غريبا أن نرى هذه المدينة فالشمال. قد ي أقص وتقع هذه المدينة ف
المدينة ذات األسعار الجد معقولة. ومع ذلك، فإن المشلة الرئيسية ف المان هو موقعه. ألنه بعيد قليال عن الطريق عندما تون

ف جولة واسعة النطاق.

بودابست، المجر / 6

بودابست ه صفقة سفر أخرى. وه رخيصة عل مدار السنة. الاتدرائيات والقالع كافية لجذب اهتمامك. ومع ذلك، يمنك
ن النزل المحلية هء وللفة بعض الشون مأيضا التمتع بالمنتجعات الحرارية الشعبية. المطاعم والفنادق قرب النهر قد ت

مثالية للمسافر المحدود الميزانية.



سراييفو، البوسنة وأمب. الهرسك / 5

هذه من مدن البلقان األخرى الت تناضل من أجل جذب السياح. وه تقع ف عمق الجبال الجميلة وعل هذا النحو فه مان
ترحيب ومثيرة لالهتمام. بجوار المركز الحديث، تستطيع أن ترى البلدة القديمة للمسلمين. وبما أنه من الصعب الوصول إليها،

فه تعتبر جوهرة مخفية من قبل العديد.

بلغراد، صربيا / 4

ف سنة 1990، شهدت بلغراد الثير من المشاكل، ولنها اليوم واحدة من المدن األكثر شعبية بالبلقان. عل الرغم من أنها ال تقدم
مجموعة واسعة من مناطق الجذب، إال أنه يمنك التمتع بجمال المركز الحضري المثير لالهتمام مع أسعار مغرية و حياة ليلية

ممتعة.

صوفيا، بلغاريا / 3

كانت صوفيا دائما صفقة كبيرة للسياح. فه مدينة رائعة ترحب دائما بالسياح من جميع أنحاء العالم. أسعار الرحالت الداخلية
وأماكن اإلقامة رخيصة جدا. و لهذا، فصوفيا مدينة مثالية إذا كنت تخطط لجولة واسعة.

.بوخارست، رومانيا / 2

عل الرغم من أن بوخارست ليست أكثر المدن سحرا ف رومانيا، فإنها تجذب الثير من السياح من الغرب. العاصمة تقدم أسعار
منخفضة طوال العام وحت الفنادق المحلية ال زالت ه األرخص باستمرار. مبن البرلمان الضخم ف المدينة هو واحد من أكبر

مناطق الجذب.

كييف، أوكرانيا / 1

نظرا للتحول البير للعملة، أصبحت كييف أرخص عاصمة ف أوروبا. و نظرا لطول الطريق وبعدها عن وجهات السفر
المنخفضة التلفة، فإنها ال تحصل عل الثير من الزوار عرضيا. وعالوة عل ذلك، فالعيش هنا يمن أن يون تحديا لألشخاص

الذين ال يتقنون األوكرانية أو الروسية. ومع ذلك، فإن المدينة تلق سحرها عل أي مسافر.
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