
أفضل 5 وجهات األوروبية منخفضة التلفة خالل العطل

سيت بريس ف أوروبا ه نوع عطلة شعب بالنسبة ألصحاب الميزانية المحدودة
والعديد من المدن البعيدة عن الزحام لديها الثير لتقدمه للزائرين. فأوروبا الشرقية بها
.أسعار معقولة للغاية وعطلة نهاية أسبوع طويلة ف دول مثل بلغاريا وبولندا وكرواتيا

بودابست

العاصمة المجرية التاريخية بودابست ه واحدة من أجمل المدن ف أوروبا كلها. تشتهر بالمنتجعات الحرارية والحلويات ،
بودابست ه المدينة األفضل بالتأكيد. يقول المسافر كوندي ناست: بودابست ثان أفضل مدينة ف العالم وتضم كثيرا من مواقع
التراث العالمية، وتوجد ف أماكن مثل ضفاف نهر الدانوب وميدان األبطال. تشتهر بودابست أيضا بمطبخ فريد من نوعه وثقافة
.مقه قوية، يذهب الزوار إل جزر نهر الدانوب السبع ،أفضلها  ربما جزيرة مارغريت، مع حديقتها الجميلة

براغ

براغ قد تون أرخص مدينة ف أوروبا للطعام والشراب، فعطلة نهاية األسبوع الطويلة ف عاصمة جمهورية التشيك يمن أن تمر
بسهولة بميزانية صغيرة. ف المدينة عدد ال يحص من المعالم الثقافية البرى لالستشاف ‐ هناك الثير لرؤيته خالل رحلة
واحدة ‐ ولن يجب أن  تتضمن مشاهد ساحة المدينة القديمة و ساعة براغ الفلية، وقلعة براغ وجسر تشارلز. مع خيارات
الحياة الليلية متنوعة جدا، ست بريس ف براغ ه مناسبة خاصة للمسافرين األصغر سنا ولن هناك الثير من المتاحف
والمعارض والمسارح ليتمتع بها األكبر سنا أيضا. البيرة التشيية الشهيرة ف جميع أنحاء العالم، وبراغ هو بال شك أفضل مان
.ألخذها

صوفيا

ومتحف الفن االشتراك شعبيتها. متحف األدب الوطن نها تتمتع بدفعة مفاجئة فكل أوروبا ول أقدم مدينة ف ثان صوفيا ه
هما من المواقع الثقافية األكثر أهمية ف المدينة، الت تستضيف أيضا األوبرا الوطنية والباليه البلغاري. من بين مواقع التراث
العالم لليونسو ف صوفيا  كنيسة بويانا، تجلب المهتمين بالمبان الدينية كذلك يمن أخذ الوقت لزيارة كاتدرائية ألسندر
نيفس، الت يمن أن تتسع لما يصل إل 10،000 شخص. صوفيا لديها أيضا جو فريد من نوعه تماما وموقعها عل سفح جبل
.فيتوشا يعط المدينة شعورا خاصا جدا

زغرب

والذي سيقام فINmusic،  عاصمة كرواتيا لديها تاريخ غن ومتاحفها ه موضع حسد من أوروبا كلها. زغرب  تشتهر بمهرجان
منتصف الصيف، ويجذب بعض من أكبر األسماء الموسيقية  كل عام. من بين أفضل مناطق الجذب السياح ف المدينة بارك
وحديقة الحيوانات ماكسيمير، و ه مجرد رحلة الترام لعشر دقائق خارج المركز. الفقمة وأسد البحر وثعالب الماء ه من بين
العديد من الحيوانات ف حديقة الحيوان، ف حين أن هذا الجزء من المدينة أيضا موطن لملعب كرة القدم ف كرواتيا، حيث يلعب
.دينامو زغرب مبارياتهم الوطنية



وارسو

ظلت وارسو لمدة طويلة واحدة من المدن السياحية بأسعار معقولة و أكثر شعبية ف أوروبا. ومن المعروف عن المدينة البولندية
من الحانات والبارات. وينصح المحتفلون بالتوجه ال جميع أنحاء العالم الحياة الليلية الفريدة من نوعها، مع عدد ال يحص ف
ساحة ف ليستوبادا، حيث يوجد نادي هيدروزاكادكا المدهش. وارسو لديها الثير لتقدمه خالل النهار أيضا، مع المجموعات
األقدام من خالل المدينة القديمة التاريخية وارسو ه شاف. جولة سيرا علية وسلسلة من المتاحف الرائعة لالستالفنية المل
.أيضا وسيلة رائعة للحصول عل فرة عن المدينة ومعرفة المزيد عن ماضيها
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