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الصحية في الجمهورية تقع كارلوفي فاري في الجزء الغربي من الجمهورية التشيكية عند تقاطع نهري تيبال و أوهرا  .تبعد حوالي  021كم عن العاصمة براغ  .تعد من أكبر و أشهر مدن المنتجعات
التشيكية
تأسست المدينة في القرن الرابع عشر على يد كارل الرابع وفق االسطورة التالية التي تتحدث عن اكتشاف الينابيع المعدنية المحلية :
تخبرنا األسطورة التالية كيف تم اكتشاف أمكنة الينابيع المعدنية في المدينة  :خرج القيصر كارل الرابع مع حاشيته من الصيادين في رحلة صيد إلى الغابات المحلية  .قام أحد كالب الصيد بمالحقة أحد
الغزالن بعد ذلك سمع الصيادون نباح الكلب هذا فظنوا أنه أمسك بهذا الغزال فهرعوا إلى مكان الكلب فوجدوه و قد وقع في بركة ماء يغلي  ,من هذا المكان اآلن تندفع المياه الساخنة إلى األعلى بغزارة  .لم
يصب الكلب بأذى بل شفي من الجروح القديمة  .علم القيصر بهذه الحادثة فهرع شخصياً إلى المكان المذكور و قام بغطس أسفل جسمه في هذه البركة و بإعجوبة بدأت تلتئم جروح جسمه  .بعد ذلك أمر
القيصر ببناء المصحات العالجية حول هذه ال ينابيع حيث بدأ عهد المنتجعات الشهيرة اآلن .ووفقا لتلك األسطورة ،فقد أمر اإلمبراطور ببناء المدينة بعد وقت قصير من االكتشاف العرضي للينابيع الحرارية
من قبل فريق الصيد المرافق له  .استفادت مرافق مدينة الحمامات من دعم العديد من العائالت األرستقراطية والفئات الغنية في القرن  .01بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية عبر الزمن  ,لم يتبقى في
المدينة سوى العدد القليل من المباني .يعود بناء معظم المواقع المعمارية األثرية من القرنين  01و  01بفضل الحياة الرغيدة التي عاشتها المدينة في "زمن الوفرة ".

كارلوفي فاري باألرقام
تأسست في النصف الثاني من القرن ال 01
عدد السكان – 00111
المساحة  01,01كم مربع
عدد األسرة تقريبا ً  01111سرير
اإلرتفاع عن سط البحر  111-071متر
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كارلوفي فاري مدينة في قلب أوروبا

تعد كارلوفي فاري من أكبر مدن المنتجعات
التشيكية ذات  111عاما من التقاليد العريقة
لموقعها المميز في وسط أوروبا حيث تقع في
الجزء الغربي من الجمهورية التشيكية عند التقاء
نهري تِبال و أوهرا و على بعد  021كم من
العاصمة براغ .إن الوصول إلى المنتجعات ال
يتم فقط براً بواسطة وسائل النقل والسيارات
ولكن أيضا عن طريق الجو وذلك لوجود
المطار الدولي المحلي .

براغ 021 -كم
ماريانسكي الزني 01 -كم
تشيسكي كروملوف –  201كم
ميونيخ –  021كم
فيينا 111 -كم
فرانكفورت –  011كم
موسكو –  2011كم
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خيارات الدخول إلى منطقة المنتجعات و
إمكانيات وقوف السيلرات
منطقة المنتجع الصحي هي منطقة ذات نظام مروري
صارم وخيارات محدودة جدا لوقوف السيارات و هي
محددة بإشارات ممنوع المرور " ،باستثناء المركبات
التي تحمل تراخيص بدفع الرسوم لشرطة المدينة . ".أما
إمكانية المرور لمرة واحدة لغرض تحميل أو تفريغ
األمتعة في يوم الوصول والمغادرة فيجب الحصول على
موافقة خطية عن إقامتكم  .ثم يجب أن تقف السيارة في
أماكن وقوف السيارات المخصصة لذلك  .يعطى اإلذن
بالمرور إلى المنتجع لمرة واحدة من قبل شرطة المدينة
و ذلك على العنوان التالي  :شارع موسكو  ، 01هاتف :
 .كما يمكنكم االستعالم مباشرة +420353118917
من الفندق أو من فروع مراكز االستعالمات عن
إمكانية و أماكن وقوف السيارات.
يمكنكم خالل إقامتكم في المدينة االستفادة من شبكة
خطوط النقل الداخلي و التي تنقل ركاب نزالء المنتجعات
مجانا ً  .كما يمكن أيضا ً االستفادة من مزايا النقل بواسطة
الخطوط الحديدية المعلقة  -التلفريك المتوفرة في المدينة .
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كارلوفي فاري – منتجعات ال مثيل لها
إن منتجعات كارلوفي فاري معروفة جداً و مشهورة على الصعيد العالمي حيث أنها تتطور و تزدهر و تكتمل منذ أن تأسست إلى يومنا هذا  .تتزود المنتجعات العالجية بالمياه المعدنية من  00ينبوعاً وذلك
للعالج من خالل شرب الماء و كذلك للعالج بالحمامات و بقي ة اإلجراءات العالجية األخرى  .يرتاد الزوار المنتجعات من جميع أنحاء العالم  .يجمع العالج هنا بين الطب الطبيعي و بين األساليب الطبية
الحديثة وهي مخصصة في المقام األول ألولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي و الجهاز الحركي و العضلي و كذلك أمراض الكبد و البنكرياس و اضطرابات المرارة و مشاكل الحمية الغذائية و
الحاالت العصبية  ,التهاب اللثة  ,النقرس  ,السمنة و مرضى السكري و الجدير بالذكر أن نتائج العالج في هذه المنتجعات تظهر بشكل واض  .تساعد اإلقامة في المنتجعات أيضاً في عالج العديد من
أمراض التي يسببها نمط الحياة اليومية و األمراض المرتبطة بالشيخوخة و حتى في عالج مضاعفات ما بعد العمليات الجراحية  .كذلك من الضروري اإلدراك إلى إن نتائج العالج بالمياه المعدنية تمتاز بأنها
طويلة األمد إذ تظهر اآلثار اإليجابية لدى المرضى بعد عدة شهور من إنتهاء العالج  .الجدير ذكره هنا إلى أن المواد الطبيعية المستخدمة في العالج الطبيعي ال تسبب أبداً آثاراً جانبية ضارة .
تقدم المنتجعات للمقيمين بها البرامج سواء تلك العالجية أو برامج من أجل اللياقة البدنية  .إلى جانب الرعاية الصحية بالحمامات  ,تقدم المنتجعات أيضا ً الفحوص الطبية و تجري
المتخصصة مثل الجراحة التجميلية و عالج الجهاز الهضمي و الطبابة العينية و السنية و عمليات التلقي األصطناعي .

العمليات الجراحية

يتألف العالج بالمنتجعات من عدة مراحل أهمها استخدام مياه الينابيع المعدنية العالجية  .من أجل أن يكون العالج مفيداً يجب أن ال تقل مدته عن ثالثة أسابيع .لدى الوصول إلى المنتجع يقوم الطبيب
بإجراء الفحص الطبي األولي ويصف العالج المناسب .لذلك يجب التقيد بالجدول اليومي للعالج مثل التدليك  ،والحمامات و العالج بالشرب على وجه التحديد .حيث تظهر النتائج العالجية قريبا .تشمل
اإلجراءات العالجية التي هي شائعة في معظم الحمامات على  :حمام الفقاعات ، ،حمام الكربونيك الجاف ،حمام الغطس بالطين وحمام المواد المعدنية وحمامات الدوامة ، ،و الحمامات االسكتلندية ،الساونا،
حمام البخار ،التدليك الخاص بالتصريف اللمفاوي (يدويا ً أو آليا ً ) ،والتدليك االسترخائي  ،التدليك بالمياه (هيدرو بونكتورا ) ،العالج بالليزر،العالج بالبارافين  ،العالج بكمادات الطين ،وممارسة الرياضة
.العالجية (أفراداً أو مجموعة) ،والجمباز المائي  ،العالج بالتبريد ،العالج بحقن الغاز (بنوموبنكتورا) ،والعالج باألكسجين ،واالستنشاق  ،و عملية غسل األمعاء.

الينابيع
لغرض العالج في منتجعات كارلوفي فاري تستخدم الينابيع المعدنية الحرارية و التي تصل إلى السط من موقع جيولوجي على عمق  2011متر  .حيث تختلف الينابيع فيما بينها حسب درجة الحرارة
وكمية ثاني أكسيد الكربون المذاب فيها  .بالتالي فإن لكل ينبوع  ,من خالل االختالفات في درجة الحرارة و اختالف المواد  ,نتائج مختلفة  .لم تتغير تركيبة مياه الينابيع أو قوة الشفاء الذي تمنحه ألكثر من
 101عاما من استعمالها .تعد المياه المعدنية الحرارية فريدة من نوعها في العالم من الناحية الكيميائية من خالل وجود -كلوريد الصوديوم و بيكربونات الكبريت مع تمعدن بنحو  1.1غرام  /لتر ،وقيم
درجة الحموضة من 7,1 -1,1ومحتوى ثاني أكسيد الكربون المذاب بين  0111-201ملغم  /لتر  .لقد عرف عن خصائص الشفاء من ينابيع كارلوفي فاري المعدنية منذ العصور الوسطى و ذلك خالل
القرن  ،01حيث نشأت المنتجعات الصحية األولى في كارلوفي فاري  ،إذ كانوا يأخذون المياه من الينابيع لالستحمام .في سنوات ال  11من القرن  01اكتشف في كارلوفي فاري الطبيب ديفيد بيخر في
الينابيع الطبية وجود ثاني أكسيد الكربون ،ولكن كان يتالشى بسرعة من المياه  .جاء بعد ذلك بفكرة شرب المياه المعدنية الحرارية مباشرة من الينبوع .من أجل االستخدام األفضل للمياه من الينبوع للعالج
بالشرب و في كل االحوال الجوية في مناطق الينابيع فقد تم اقامة العرائش وأالجنحة الصغيرة ،ولكنها مع مرور الزمن غدت غير كافية لكثرة الضيوف والمرضى من رواد المنتجعات  .بدأت في أوائل
القرن  01في الظهور الشرفات والركائز المغطاة و القاعات و المنتزهات و ذلك تكريما ً لمكانة الينابيع  .تعد ااألروقة اليوم جزءا أساسيا من بيئة منتجعات كارلوفي فاري .تعتبر كارلوفي فاري أكبر وأهم
مدينة منتجعات في الجمهورية التشيكية و التي تضم العديد من الينابيع المعدنية،حيث تسمى مدينة كارلوفي فاري اآلن مدينة األروقة.

ينبوع الجدار الصخري –  11,1درجة مئوية
ينبوع الثعبان –  21,7درجة مئوية
ينبوع الحديقة –  10,1درجة مئوية
ينبوع الحرية  12,1-درجة مئوية
ينبوع ليبوشي 10 -درجة مئوية
ينبوع الحاكم فاتسالف األول –  10درجة مئوية
ينبوع الحاكم فاتسالف الثاني –  11,0درجة مئوية
ينبوع الطاحونة –  01درجة مئوية
ينبوع روسالكا –  11درجة مئوية
ينبوع السوق –  10,2درجة مئوية
ينبوع كارل الرابع –  11درجة مئوية
ينبوع القصر السفلي –  00درجة مئوية
ينبوع القصر العلوي –  00,1درجة مئوية
الينبوع المندفع 70 -درجة مئوية
ينبوع شتيبانكا –  01,2درجة مئوية
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اآلثار و األماكن الممتعة في المدينة
إن الشكل الحالي لكارلوفي فاري ،كمنتجع صحي على وجه الخصوص وبداية النشاط البنائي فيه كان قد بدأ في أواخر القرن  01وأوائل القرن  ،21الحقبة التي تحمل دمغة التاريخ لبداية الفن الحديث  .يعد
من أهم صناع كارلوفي فاري الحديثة المهندسين المعماريين من فيينا فرديناند فيلنر وهيرمان هيلمر ،اللذان شاركا في هندسة الروائع المعمارية للعديد من مناطق الجذب السياحية المحلية ،مثل المنتجع
الصحي االمبراطوري ،المسرح البلدي ،ورواق السوق و رواق الحديقة  .من بين الروائع المعمارية الهامة األخرى تشمل رواق المطحنة وهي من أعمال الفنان زيتكا ،كنيسة القديسة .مريم المجدلية من
أعمال الفنان الشهير ك .دينتزنهوفير  ,و كذلك كنيسة بطرس و بولس األرثوذكسية وكنيسة القديس لوقا  ،و غيرها مما دعى المهندس المعماري الفرنسي لو كوربوزييه لوصف النمط المعماري المحلي
"بمهرجان الكاتو " .إن ثراء الفن المعماري و التاريخ الممتد منذ قرون في المدينة وجمال الطبيعة جذب و ال زال يجذب العديد من الشخصيات اإلبداعية و العبقرية إلى منتجعات كارلوفي فاري  ,التي
استضافت و تستضيف الشخصيات الشهيرة من الحكام والفنانين والملحنين و شخصيات من الحياة السياسية واالجتماعية ،مثل كارل الرابع ،.بطرس األكبر ،يوهان فولفغانغ غوته ،أنتونين دفورجاك ،مصطفى
كمال أتاتورك ،فاتسالف هافل و جيرار دوبارديو.
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 -1األروقة
رواق الحديقة (  ,0881فيلنر و هيلمر )
يعتبر رواق صف األعمدة المعدني ذو التزيينات من بقايا أخر قاعة الحفالت الموسيقية ومطعم يدعى جناح بالنكو الذي بني في السنوات  0110 – 0111وفقاً للدراسة المصممة من قبل المهندسين
المعماريين الشهيرين من فيينا فيلنر وهيلمر .تندفع منذ عام  ،2110مياه يبنوع األفعى من وسط رواق صف األعمدة و هي أيضا متاحة الدخول للعموم مثل رواق صف األعمدة الحدائقي في الطابق السفلي
من معهد الحمامات العسكرية .
رواق الطاحونة (  , 0880-0880جوزيف زيتك )
ً
بني رواق صف األعمدة الحجرية في السنوات ما بين  ،0110-0170والتي كانت من تصميم المهندس المعماري التشيكي المتميز جوزيف زيتكا  .زينت هذه األعمدة باثني عشر تمثاال من الحجر الرملي
تمثل أشهر السنة .يندفع من داخل أكبر رواق خمسة ينابيع من المياه المعدنية سميت على الشكل التالي  :ينبوع الطاحونة  ،ينبوع روسالكا  ،ينبوع الحاكم فاتسالف  ,ينبوع ليبوشي و ينبوع الجدار
الصخري .
رواق السوق ( , 0881فيانر و هيلمر )
لقد تم بناء رواق صف األعمدة الخشبية الغنية و المنحوتة على الطراز السويسري في السنوات ما بين  0110 – 0112وفقا لتصميم المهندسين المعماريين الشهيرين من فيينا فيلنر وهيلمر و ذلك في
منطقة ساحة السوق التاريخية  ,تحت برج القلعة .كما تم في بداية سنوات التسعينات من القرن  21إعادة بناء كاملة لألعمدة داخل رواق السوق حيث تتدفق منها ثالثة ينابيع من المياه المعدنية هي  :ينبوع
كارل الرابع ،و ينبوع القصر السفلي و ينبوع السوق.
رواق النبع الساخن (  , 0181 -0191فوتروبا )
ً
هو الرواق الزجاجي الحديث و المبني من الخرسانة المسلحة في نمط وظيفي من عام  0170حيث يضم الينابيع المعدنية األكثر ارتيادا في كارلوفي فاري  .يندفع الماء الساخن من االسفل هنا في جناح منفصل
بحيث يصل إندفاع الماء إلى  02مترا .يأتي ترتيب هذا الرواق في المرتبة الثالثة في زمن بنائه في هذا المكان .في األصل كانت هناك اروقة إمبراطورية منذ عام  ،0121وقد حلت مكانها في السنوات
 0171-0171أروقة جديدة حديدية جميلة جداً صممت من قبل المهندسين المعماريين من فيينا فيلنر وهيلمر.
رواق القصر (  , 0101 -0101ج .ف  .أومان )
نشأ منتجع القصر في القرن  20بعد إعادة إعمار رواق القصر على طراز الفن الحديث بين عامي  0102-0101وذلك من قبل المهندس المعماري من فيينا يوهان فريدريش أومان  .يوجد داخل حمامات
.القصرمجسم روح الينابيع من الحجر الرملي .الوصول متاح بحرية فقط إلى ينبوع القصر العلوي  ،تم إلحاق ينبوع القصر السفلي إلى منطقة رواق السوق

 -2الحدائق
بدأت عملية اإلزدهار في مدينة الحمامات كارلوفي فاري بخطى سريعة بعد منتصف القرن  01بزيادة غير مسبوقة في عدد الزوار من جميع أنحاء العالم .باإلضافة إلى تشييد المباني الفخمة والفنادق واألروقة
العامة عند الينابيع الساخنة ,كما بدأت تظهر أول المنتزهات و الحدائق العامة في المدينة  ،التي استخدمت للمشي ولالسترخاء من جانب ضيوف المنتجعات الصحية .وقد تم بالفعل في عام  0701تحت
رعاية اإليرل رودولف تشوتك زراعة شجر الكستناء على ضفاف كورنيش نهر تيبال .بذلك أصب هذا الرجل هو أول من قام بانشاء المنتزه في الغابات المطلة على المدينة و في الوادي .وكان يوهان
جورج بوب قبل ذلك قد قام باالضافة إلى غيرها من األعمال بزراعة  ،شارع اشجار الزيزفون الشهير،و ذلك أمام القاعة التشيكية و المؤلف من اثني عشر صفا ً ،و قد تم االستعاضة عنها في وقت الحق
بالكستناء .المزيد من الحدائق العامة األخرى لم تننظر طويالً و بدأت بالظهور في مناطق المدينة  .أعطت هذه الجزر الخضراء في وسط المدينة جنبا إلى جنب مع الغابات المجاورة لكارلوفي فاري الجو
اللطيف و الذي دعم العالج بالمياه المعدنية.
الحديقة اليابانية
بنيت حديقة التأمل زنوفا اليابانية في عام  0111وفقا لتصميم مهندس الحدائق المعماري الياباني كانجي نومورا من كوساتسو  .تم بناء المعبد الطبيعي الحجري الياباني الفريد من نوعه في حديقة زنوفا على
شكل مسط دائري مع قوس داخلي ،يرمز إلى مبادئ الين واليانغ .توضع الحصى البيضاء ,التي تعبر عن البحر  ,بين نصفي الكرة األرضية الشرقي والغربي .يخرج الحجر من الشاطئ الشرقي للبحر إلى
الحجر الغربي على شكل سفينة .يقوم الحجر في منتصف البحر  ,حسب تصور الزوجة هانا بالز ,بعمل خيري ذو منفعة و ذلك بربط الشرق والغرب .الفانوس الحجري يعطيه قدراً كافياً من اإلضاءة ،
تتشابه مع شكل اإلله بوذا الذي يشير إلى المسار الصحي للحياة .
حديقة سميتانا
حافظت الحديقة على مظهرها األصلي ،وقد سميت في وقت الحق بحديقة المولف الموسيقي الملحن التشيكي الشهير بدريخ سميتانا .وقد طغى على الحديقة من قبل موقع منتجع اليزابيث المقلد  ،والذي
يقع أمام النافورة مع تمثال الفتاة من أعمال بريتيسالف بندا من عام  .0110في الواجهة المقابلة لمبنى المنتجع توجد أربعة صفوف من الزيزفون تشكل الجدران الخضراء .تتوضع في بداية الحديقة صفوف
األزهار حيث يتشكل في وسطها في كل صباح تاريخ اليوم الحالي  .المسارات في الحديقة مزودة بصفوف من المقاعد و التي تدعو لالسترخاء اللطيف .
حديقة دفورجاك
في عام  ،0171جرى إصالح حديقة المدينة و ذلك في بداية الموسم السياحي للمنتجعات الحرارية و قد تم إعادة تصميمها من قبل المهندس المعماري أ .بيتر وسميت تكريما للملحن التشيكي الشهير أنتونين
دفوراك .يوجد في حديقة أنتونين دفوراك نصب تذكاري له من أعمال النحات كارل كونيش من كارلوفي فاري  .في منطقة الحديقة توجد أيضا اثتنين من األشجار التذكارية إذ يبلغ محيط الجذع  102سم
وارتفاعها حوالي  20م و عمرها أكثر من  211سنة .أما محيط جذع شجرة دفوراك فيبلغ  172سم وارتفاعها حوالي  22م وعمرها أكثر من  211سنة.

 -3المراصد و أبراج المراقبة
أصبحت قمم جبال كارلوفي فاري والتالل بالقرب من مدينة الحمامات منذ بداية القرن  01مقصدا لزوار المنتجع الصحي .وقد جرى مع تطور السياحة في القرن  01و 21و بداية ظهور الرومانسية  ,إصالح
المراصد األصلية وإتاحة الدخول إليها لعامة الناس .حيث بدأت تظهر في غابات المنتجعات الصحية شرفات المراقبة الخشبية  ,أبراج المراقبة الخشبية وأبراج المراقبة الحجرية والمطاعم السياحية
والمقاهي .
ديانا
ً
مرصد مبني من أحجار اآلجر الضخمة الكبيرة مضافا إليه الممشى الخشبي المغطى من  0101ويمكن االوصول إليه من مرتفع الصداقة عند فندق غراند بوب .يمكنكم الوصول إليه سيرا على األقدام من
الطرقات المخصصة في الغابة أو بواسطة التلفريك  .الوصول بالتلفريك يستغرق نحو ثالث دقائق.
مرصد قفزة الغزال
ربما يعد أقدم موقع للمشاهدة و المراقبة في مدينة الحمامات الخالبة هو الشرفة الخشبية على قمة الصخرة عند الغزال الواثب مباشرة فوق وسط كارلوفي فاري .بنيت الشرفة هنا في عام  0111من قبل
المواطن ماير من كارلوفي فاري  ،وهو رجل أعمال ثري يعيش في فيينا  ،والتي سميت أيضا شرفة ماير .بالقرب من هذا المرصد يوجد جدار صخري عليه شعار مدينة كارلوفي فاري .
مرصد كارل الرابع
إن أقدم مرصد برجي قائم في مدينة المنتجعات كارلوفي فاري كان في موقع المشاهدة المحبب المطل على غابات مدينة المنتجع الصحي ،والذي بني بالفعل في عام  .0171إنه البرج اآلجري المقلد
القوطي على شكل مئذنة مع ممرين للمشي و المراقبة  ,حيث يعد نسخة مقلدة عن برج المراقبة القائم في شليسفيغ الواقعة شمالي المانيا  .حمل المرصد منذ ذلك الوقت اسم اإلمبراطور فرانز جوزيف و
أصب هذا المرصد متاحاً للجمهور في موسم عام . 0177
مرصد الثالث صلبان
في فترة ما من عام  0111أقيم في أعلى التل نصب تذكاري يعبر عن الشكر على النجاح في عودة المذهب الكثوليكي للمدينة  ,تمثل في ثالثة صلبان خشبية كبيرة ترمز إلى مكان صلب السيد المسي .
تحدثت األخبار بداية القرن 01عن مواقع ممتعة كمرصد للمشاهدة من األعلى ،مريحة ،وسهل الوصول إليها .في عام  0102تم البدء ببناء سكة حديد معلقة تلفريك تصل ما بين قمة التل إلى الفندق
المفترض إقامته .أنهى نشوب الحرب العالمية األولى كل الخطط لبناء هذا المشروع .ال تزال هناك إلى اليوم بقايا القواعد البيتونية للحبال المعدنية  ،و أساسات المحطة و الجذع العلوي وغيرها من المباني.
برج غوته
ً
تقدمت بمبادرة بناء برج المراقبة في مرتفعات "الحياة األبدية " في مدينة كارلوفي فاري األميرة البلجيكية ستيفانيا ،زوجة ولي العهد النمساوي رودولف هابسبورغ ،التي كانت معجبة كثيرا بمكان المرصد
المحلي و ذلك خالل إحدى رحالت النزهة التي كانت تقوم بها بالقرب من مدينة كارلوفي فاري  .وقد بني هذا البرج الرائع وفق أسلوب بناء المطاعم السياحية الكاملة مع برج المراقبة وذلك في السنوات
بين  0111 - 0111وفقا لتصميم المهندسين المعماريين من فيينا فرديناند فيلنر وهيرمان هيلمر.

-4المباني التاريخية
مسرح المدينة (,0889فيلنرو هيلمر )
ً
ألبس الثنائي فيلنر و هيلمر المسرح حلة باروكية جديدة  .إذا كان قد بدا لكم المسرح جميال من الخارج ستصابون بالدهشة السارة الكبيرة حين تشاهدون جمال الداخل  .في الجزء الداخلي زين ستار المسرح
بالرسومات من أعمال الفنان ف .ماتشيم .
برج القصر
يعود البناء االصلي للبرج إلى العهد القوطي من عام  0001حيث بني البرج بأمر من كارل الرابع  .إحترق المبنى و دمر كليا ً من جراء الحريق المدمر الذي اندلع عام  . 0111تم في ما بعد إعادة بناء البرج
فقط وفق اسلوب العهد الباروكي .
مرصد النجوم (بوابة أولشوف )
بفضل اآللية الحديثة لعمل التلسكوب يمكن مباشرة ( من خالل  ) ON LINEمشاهدة مختلف المجرات و األجرام السماوية .
بيت الثالث مورين (  ,0101ف .أوهمان )
في هذا البيت  ,المقام في ستاري لوتسي  ,كان قد أقام به يوهان فولفغانغ غوته خالل الزيارات المتعددة التي قام بها إلى كارلوفي فاري .
الديوان البريدي ( ) 0810
شيد المبنى بروح النمط الكالسيكي  ,وخاصة أقسامه الداخلية
االحتفاالت والحفالت الموسيقية.

حيث تجدون الرومانسية .استخدم الديوان

مكتب البريد الرئيسي ( , 0111-0111فريدريك سيتز )
أعتبر في وقت إنشائه واحداً من أهم مراكزالعمليات البريدية الحديثة في اإلمبراطورية
النمساوية المجرية  .يزين الجزء األمامي من مبنى مكتب البريد الرئيسي أربعة تماثيل رمزية
تمثل الركائز األربع الكبرى للمراسالت و هي  :التلغراف ،النقل بالسكك الحديدية ،والنقل
البحري والبريد.
المنتجع اإلمبراطوري – منتجع  ,0811 ( 0فيلنر و هيلمر )
شيد بناء المنتجع الصحي الذي يمثل األناقة العصرية في الفترة ما بين  ،0110 - 0110وقد
صمم من قبل المهندسين المعماريين الشهيرين من فيينا فرديناند فيلنر وهيرمان هيلمر في
موقع مصنع الجعة بورغيس سابقا ً و ذلك في جنوب مدينة كارلوفي فاري .جرى احتفال
افتتاح المبنى يوم  0مايو /أيار  , 0110حيث تم وضع الحجر النهائي .كان المنتجع
اإلمبراطوري آنذاك يمثل أحدث ما قدم من خدمات العمل في أيام اإلمبراطورية النمساوية
المجرية.

في األصل كاسطبل للخيول البريدية  .الديوان كان و ال يزال إلى اليوم مكانًا إلقامة

 -5المباني الكنسية
كنيسة القديس .مريم المجدلية ( , 0818كيليان ايجنز دينتزنهوفر )
ساحة الحرية  ،2كارلوفي فاري
بنيت الكنيسة العمادية ,التي تعتبر قمة العهد الباروكي  ,كنيسة القديسة مريم المجدلية في السنوات  3311 - 3311وفقا لخطط المهندس المعماري التشيكي الشهير كيليان ايجنز دينزاهوفر حيث تم االنتهاء من
بناء الحجر األخير في الكنيسة يوم  3أكتوبر  3311تحت رعاية العميد أوتسكي  .أما في عام  ،0232فقد أعلن هذا الحرم الرائع بمثابة نصبا ً ثقافيا ً وطنيا ً للجمهورية التشيكية .تستطيع داخل الكنيسة أن
ترى المخزون الثقافي الباروكي الغني بالزخارف من القرن  .31في الكنيسة هنالك سرداب جدير باالهتمام هو سرداب الدفن الفريد الباقي من أصل الكنيسة القوطية  ،والذي يحتوي على بقايا الهياكل
العظمية من المقبرة السابقة الملغاة.
كنيسة القديسين بطرس و بولس األرثوذكسية ( , 0818فيدمان)
الملك جورج  ،21كارلوفي فاري
ً
بنيت الكنيسة األرثوذكسية البيزنطية كنيسة بطرس وبولس المزينة بشكل جميل جدا في منطقة الفيالت ويستين و التي بدأت تنشأ آنذاك في ضاحية ويست إند السكنية في السنوات  3181 - 3181وفقا لخطط
المهندس المعماري غوستاف ويدمان من فرنتيشكوفي الزني  .شيد البناء وفق نموذج الكنيسة الروسية البيزنطية القديمة في اوستانكينو بالقرب من موسكو .هذا البناء الهام ال يمكن أن تخطئوه وسوف يثير
اهتمامكم  .و كجزء من هذا الصرح تجدون لوحة تخليد القيصر الروسي بطرس األكبر .
كنيسة القديسين بطرس و بولس اإلنجيلية ( , 0819زيسيغ )
في األصل بنيت كنيسة بسيطة مقلدة من دون البرج في السنوات بين  0101 - 0101من قبل المهندس المعماري جوستاف هاين  .كانت بمثابة أرض إلقامة الصالة لجميع ضيوف المنتجع الغير كاثوليك في
كارلوفي فاري تابعة لمصنع الجعة السابق ،واآلن هي بناء المنتجع االمبراطوري ،كانت قد كرستها لهذا الغرض الكونتيسة شامبرغ ليبي .أحتفل بإفتتاح الكنيسة الجديدة في  0يوليو  .0101بعد وفي وقت
الحق و خالل "العصر الذهبي" لكارلوفي فاري  .وقد شيدت الكنيسة األرثوذكسية األنجليكانية كنائسها الخاصة بها وغدت الكنيسة تابعة للكنيسة اللوثرية .
كنيسة القديس لوقا االنجليكانية ( ,0888دكتور موثيس)
بنيت كنيسة القديس لوقا االنجليكانية المقلدة بدعم مالي من ضيوف
المنتجع االنكليز في السنوات  0177 -0171لشركة البناء التابعة
للمهندس المعماري جوزيف سلوفاك وفقا لخطط الدكتور أوسكار موثيس
حيث تم البناء فوق شرفة قمة القلعة  .يستند البناء في طرازه على
تقليد األبنية الرومانسية اإلنجليزية ذات الجدران اآلجرية الحمراء
العارية  ،والتي أضافت لمسة فيها بعض الغرابة الخارجية  .يبدو
مسقط بناء .الكنيسة على شكل صليب التيني مع دعامات ضخمة فوق
القبة  .كذلك يشاهد المعبر مع البرج الخشبي على شكل مكعب هندسي
.

كارلوفي فاري – الفعاليات الثقافية الهامة
يسرنا أن نعلمكم عن تحديث الفعاليات الثقافية الهامة عن طريق فروع مراكز االستعالمات في كارلوفي فاري و كذلك من خالل زيارة صفحة المدينة االكترونية و التي يجري تحديثها
www.karlovyvary.cz.باستمرار
حفالت الرواق
مايو/أيار -سبتمبر أيلول .
تقام الحفالت الموسيقية في موسم الصيف تحت رواق الطاحونة و أيضاً في عدة أماكن أخرى .حضور الحفالت الموسيقية مجاني وتتم في الهواء
الطلق و الحرارة بحدود  01درجة مئوية.
افتتاح موسم المنتجعات
مايو  /أيار
إطالق بدء موسم المنتجعات الصحية و الذي يرافقه برنامج ثقافي غني .
كرنفال كارلوفي فاري
يونيو /حزيران
تتحول شوارع مدينة المنتجعات ليوم واحد إلى خشبة مسرح مليئة بالمقنعين  ،والموسيقيين ،والعربات الهزلية المضحكة واألداء المرح  .في المكان
يمكنكم إنتاج ااألقنعة التقليدية وغيرها من واألقنعة و التنافس على سبيل المثال في المشي على الركائز الخشبية أو أعمال السحر و الشعوذة
وغيرها
مهرجان السينمائي الدولي
يوليو /تموز
المهرجان السينمائي ،والذي ال يغيب عنه النجوم العالميين .في السنوات األخيرة ،كان بإمكانكم اإللتقاء مع الممثلين مثل روبرت دي نيرو،
وروبرت ريدفورد ،شارون ستون ،جون مالكوفيتش ،سوزان ساراند  ،جون ترافولتا ،و غيرهم
أيام بيتهوفن
أغسطس  /آب
مهرجان الموسيقى .يقام هذا المهرجان في كارلوفي فاري منذ عام  0112تخليداً إلقامة االمؤلف الموسيقي الشهير في المدينة في .0102
مهرجان كارلوفي فاري الفولكلور
سبتمبر/أيلول
تقريبا في جميع برامج المهرجان ،و لجميع الزوار و من جميع الفئات العمرية ،من األطفال إلى كبار السن من المواطنين ،لديهم فرصة للرقص
والغناء واللعب أو الرسم ،أو مجرد االستماع إلى اإليقاعات واأللحان من جميع أنحاء العالم ومشاهدة الراقصات على خشبة المسرح لمجموعة متنوعة
من األزياء الشعبية.
مهرجان األفالم السياحية
أكتوبر /تشرين أول
يعتبرأحد أقدم المهرجانات العالمية لألفالم السينمائية و الفيديو .
مهرجان الجاز العالمي
أكتوبر/تشرين أول
بالنظر للمستوى الفني العالي يصنف هذا المهرجان بأنه من أهم الفعاليات الثقافية في كارلوفي فاري و بنفس الوقت يعد من أكثر المهرجانات
الخاصة بموسيقى الجاز قبوالً من طرف الجمهور المحب لها في الجمهورية التشيكية .

ال راب ط ع لى ال عم لي ال دل

يل KarlovyVARY°

أهم األحداث الرياضية
 0/1ماراثون كارلوفي فاري
مايو  /أيار
حدث رياضي هام  ,حيث تمتلء شوارع كارلوفي فاري بأكثر من  0111متسابق ماراثوني
من جميع أنحاء العالم .
كارلوفي فاري مدينة الترياتلون
أغسطس  /آب
بشكل تقليدي يقام في المدينة سباق الترياتلون في عطلة نهاية األسبوع الثالث في شهر
أغسطس /آب  .هذا السباق يقام تقريبا في جميع أنحاء المدينة .يقام الجزء الخاص بالسباحة
في موقع المسب الطبيعي روالفا ,أما الجري وركوب الدراجات فتنظم من قبل المنتجعات و
الشركات التجارية  .يضم البرنامج أيضا مجموعة متنوعة من الفعاليات .
سباقات الخيول
حزيران – أيلول

www.karlovyvary.cz

نشاطات أوقات الفراغ
تفاجئكم مدينة كارلوفي فاري بمجموعة كبيرة من نشاطات أوقات الفراغ بحيث لن تشعروا بالملل بتاتا ً ...
منتجع صحي مع أكثر من مائة كيلومترموضحة بالرموز االرشادية هي مسارات المساافات لممارسة رياضة المشي الصحية والتي تناسب كل فئات السياح وراكبي الدراجات .حيث تقودكم الى التلفريك
الذي افتت حديثا في حديقة القديس لينهارت  .لراكبي الدراجات في كارلوفي فاري أيضا متوفرة شبكة المسارات التي تمتد كالعمود الفقري على طول نهر أوهرا .من كارلوفي فاري إلى مكان اإلنطالق لهذه
النشاطات يمكن الوصول بالباصات أو بالقطارات الحاملة للدرجات  .يمكن زيارة فرع مركز المعلومات ،سوف نكون سعداء لتقديم دليل سياحي أو خرائط عن كارلوفي فاري و عن الغابات القريبة ومع
ذلك ،إذا كنتم ال تستطيعون ان تتخيلوا عطلة دون أنشطة أو تبدو لكم أنها قليلة فيمكنكم استخدام واحدة من العديد من المرافق الرياضية  ،وخاصة الجولف والتنس التي لكارلوفي فاري باع طويل في هذا
المجال  .كارلوفي فاري هو مكان مثالي لهواة الغولف .في المحيط القريب منكم تجدون هناك على األقل  0مالعب غولف في غاية الجودة  ,يقع احداها في وسط المدينة  ,تضم أشهر هذه المالعب ثمانية
عشرحفرة و كانت قد أنشئت في عام  0100بالقرب من بوابة أوسالفا (تعد واحدة من بين أقدم المواقع ليس فقط في جمهورية التشيك ولكن أيضا في أوروبا الوسطى ) .
إذا كنتم تفضلون الرياضة المائية عليكم بالنهر الذي يعبر مدينة كارلوفي فاري و من مدينة خيب إلى مدينة ليتومييريتس و هو صال للمالحة في أراضي كارلوفي فاري على مدار السنة تقريباً  ,يتدفق نهر
أوهرا حيث يتالقى مع المناظر الطبيعية الجميلة والمواقع التاريخية .إذا كنتم تفضلون أحواض السباحة  ،هناك العديد من أحواض السباحة متوفرة على أراضي المدينة  ،سواء في الهواء الطلق أو داخل
أحواض سباحة مغلقة .
استخدموا منطقة روالفا للراحة واالسترخاء و الترفيه و قضاء أوقات الفراغ منطقة روالفا تقدم لكم األمكنة الالزمة لممارسة األنشطة لجميع أفراد األسرة .أما محبي التزلج فعليكم زيارة منطقة ميندر
بالقرب من نهر أوهرا حيث تقع منطقة التزلج  ،باإلضافة إلى مسارات التزلج سوف تجدون أن هنالك مساحة كبيرة أيضا ً أللعاب األطفال .
زوروا مرصد ديانا مثالً  ,أو تحققوا من شجاعتكم في تجاوز دوائر الحبال التي تشكل العقبات في الوسط الطبيعي بالقرب من مركز القديس لينهارت  .يمكنكم أيضاً مراقبة و مشاهدة الوحوش البرية
من الجسور المعلقة عند منطقة الغابات الضخمة في مدينة المنتجع الصحي .كما يمكنكم ممارسة فن ركوب الزوارق على نهر أوهرا الذي يعبر المدينة حيث تستمتعون أيضا ً بجمال الطبيعة الغير عادي
و للمزيد من المعلومات عن المعالم السياحية واألحداث في أكبر منتجع صحي في التشيك زوروا موقعنا على االنترنت
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مواقع ممتعة
الترسبات الحجرية – يرافق نشاط الينابيع المعدنية الحرارية في كارلوفي فاري
تشكل الترسبات التي تبلغ من القوة و الضخامة بحيث تصل طبقة الترسبات إلى سماكة مقدارها  01متر كطبقة سميكة من الرواسب  ،تتجمع هذه الرواسب أسفل رواق القديسة مريم المجدلية و تحت
البيوت بين المسرح و رواق الطاحونة .
من مطلع القرن  01تستخدم الترسبات لتصنيع مختلف الهدايا التذكارية .
حجر البيزوليت الكلسي – يتشكل األراجونيت في كارلوفي فاري أيضا ويسمى
„البيزوليت الكلسي" ،و هو من أحجام مختلفة ،وملتصقة ببعضها،
الحبيبات ،و هي على شكل كريات من األراجونيت تزين مذب سرداب القديس مريم المجدلية .
تستخدم عملية "التحجر " في صناعة
الورود الحجري الخاص بكارلوفي فاري " ،عملية التحول الحجري " سوف تتعرفون على هذه العملية بعد الرحلة إلى الينابيع الساخنة تحت أرض الرواق .
كوب كارلوفي فاري  ،والذي هو أداة أساسية
لكل زائر ،بدء استعماله من القرن  ،01عندما كانت األداة التي يغرف بواسطتها الزوار المياه عبارة عن كأس بسيطة ال تسم لشلربي الماء بأن يتبللوا  .في القرن  07بدأت تصنع األكواب من المواد
الحجرية الجديدة ،بعد ذلك في وقت الحق بدأت تصنع من الزجاج البلوري بوصفها تمثل تقليد الخزف الثمين  ,ثم كانت بداية تصنيع الخزف في أوائل القرن  01حيث بدأ إنتاج الخزف الذي تطور إلى
شكله في الوقت الحاضر .
بناء على مبادرة من الدكتور .بيشر أنتج في عام  0711المل الحراريي الذي حل محل الحمام المعدني ( بإضافته إلى الماء ) .
لهذا المل اليوم تأثير كبير على نشاط الغشاء المخاطي في المعدة واألمعاء الدقيقة والكبد والمرارة والبنكرياس .ويمكن استخدامه في معالجة قرحة المعدة واالثني عشر ،واإلمساك ،و خلل القنوات
الصفراوية ،وأمراض البنكرياس والسكري ،وأمراض الكبد ،والسمنة ،وضعف التمثيل الغذائي للدهون وكذلك الوقاية من الترسبات الحصوية في المسالك
البولية .
كما يتم استخدام المياه الحرارية أيضا في إنتاج رقائق كارلوفي فاري الشهية .
تستخدم مياه الترسبات في صناعة مستحضرات التجميل كذلك باستخدام مياه كارلوفي فاري المعدنية في مجموعة متنوعة من
المنتجات ،مثل معجون األسنان ,أمالح االستحمام ،وكولونيا أو محلول التدليك .
تستخدم مياه كارلوفي فاري المعدنية أيضا ً لتحضير قهوة كارلوفي فاري التقليدية الشهيرة
عند المشي في منطقة المنتجعات في كارلوفي فاري يرى الشخص الذي تبين له عدم
في كارلوفي فاري و تحت األرض يمكن القيام بجوالت في األنفاق بصحبة المرشيدين السياحيين حيث يمكن أن تقدم للزوار
إطاللة على الودائع الجملية من ترسبات الينابيع المعدنية الساخنة على جدران األنفاق ،وعلى التحجر فوق أنابيب االمياه
القديمة و هي عملية فريدة من نوعها في كارلوفي فاري حيث تشكل منها قطع الهدايا التذكارية – على شكل الورود (وتسمى
ورود كارلوفي فاري الحجرية ) ،أواني على شكل الجرار ،ومختلف التماثيل ،الزجاج ،الخ  .يمكن شراء تلك الهدايا التذكارية
في مركز المعلومات في مدينة كارلوفي فاري .
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معلومات و نصائح مفيدة

هاتف الطوارئ الدولية:
االسعاف
الشرطة التشيكية
شرطة المدينة
اإلطفاء

002
155, +420353232000
158, +420974366111
156, +420353118911
150 , +420950371111

الجمهورية التشيكية
جمهورية التشيك – جمهورية برلمانية ،عضو في االتحاد األوروبي .تقع في أوروبا الوسطى .العاصمة هي براغ .الدول المجاورة لجمهورية التشيك :ألمانيا ،بولندا ،سلوفاكيا ،النمسا .اللغة الرسمية هي
التشيكية .جمهورية التشيك لديها عملة خاصة بها – الكرونا التشيكية – يوجد عدد كبير من المتاجر ال تقبل أي عملة أخرى .لذا يجب أن يتم تصريف ما ال يقل عن الحد األدنى الالزم لشراء (المرطبات،
رسوم المراحيض ،بطاقات دخول صاالت العرض والقالع) .أفضل مكان مناسب للتصريف هي البنوك التي تقدم الحد األدنى من الرسوم .ويمكن أيضا تصريف أموالكم بمكتب الصرافة في مراكز
االستعالمات نفسها  ،تصريف العمالت هنا بدون رسوم .
األنهار الرئيسية في التشيك هي نهر البي ( 071كم) و نهر فلتافا ( 100كم) ،في مورافيا نهر مورافا ( 211كم) و نهر ديي ( 011كم) و في سيليزيا أودرا ( 000كم) وأوبافا ( ) 000كم .

العملة في جمهورية التشيك  -الكورونا التشيكية حيث أن  0كرونا (كورونا تشيكية) =  011هالير € 0 ،يورو يساوي ما يقرب من  27كرونة تشيكية .يتم قبول بطاقات االئتمان على نطاق واسع .إذا كانت
+420المتاجر و الشركات تتعامل ببطاقة االئتمان عادة ما تكون هناك لوحة عند باب ذلك المتجر توض ذلك  .رمز النداء الدولي في جمهورية التشيك -
.
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معلومات سياحية
إذا كان لديكم أية أسئلة ،ال تترددوا في اإلتصال مع المركز اإلعالمي لمدينة كارلوفي فاري بدورنا .يمكننا أن نقدم لكم المشورة إلى أين تقصدون من أجل الثقافة ،إلى أين تودون الذهاب في رحلة ،المكان
المناسب لتناول الطعام ،كما يمكننا مساعدتكم في العثور على أفضل الفنادق و من أجل تأمين الغذاء والسكن للمجموعة .وسوف تكون متاحة لكم عدة فروع اعالمية و غيرها من المواد التذكارية أو
المعلومات المفيدة .قوموا بزيارتنا  -يسعدنا أن نلقاكم !

ركز المعلومات
Lázeňská 34
360 01 Karlovy Vary

T. G. Masaryka 53
360 01 Karlovy Vary

T +420 355 321 176

T +420 355 321 171

provozní doba:
PO-PÁ 8.00-18.00
SO-NE 10.00-17:00

provozní doba:
PO-PÁ 8.00-18.00
SO-NE 10.00-13.00 a 13.30-17:00

infocentrum@karlovyvary.cz

www.karlovyvary.cz

)Mobilní průvodce (v anglickém, německém či ruském jazyce
Google play

App Store

