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أبدًا األضواء تنطفئ ال حيث ، بالحياة ونابضة وجميلة رائعة مدينة لتصبح ونمت 1909 عام أبيب تل ولدت
وحياة ، ودود وشعب ، المنافسة تقبل ال وشواطئ ، إيقافه يمكن ال إيقاع مع الشتاء. في حتى تسطع والشمس

ليلية رائعة ، وأجواء مثيرة ، تعد تل أبيب مكانًا رائعًا للشعور بالحياة.

تمنح إسرائيل. في المعمارية والهندسة الفائقة والتكنولوجيا والتمويل والفن الثقافة في رائدة قوة المدينة تعتبر
لذلك للغاية. خاصًا طابعًا المدينة أبيب تل في الدولي الطراز ذات والمباني باوهاوس ومجمعات البيضاء المدينة
أيضًا ومينائها السحرية وأزقتها يافا تضيف اليونسكو. قبل من العالمي الثقافي للتراث كموقع إعالنه تم ،

للمدينة بنية معمارية فريدة وسحرًا عتيقًا مذهالً للغاية.

شابة بروح يتمتع كالهما لكن ، اآلالف إلى يافا عمر يصل أن ويمكن عام 100 من أكثر أبيب تل عمر يبلغ
والنوادي الحانات مع الرائعة الليلية بالحياة أيضًا تشتهر الماضي. ويعيد ويحفظ يحترم ولكنه حديث إنه وجديدة.

التي تفتح طوال الليل تقريبًا.

فرص من والكثير ، والجنس األعمار لجميع ممتعة وأنشطة لذيذًا طعامًا دائمًا فيه ستجد الذي المكان هي أبيب تل
التسوق ، والطقس الرائع ، وربما حتى األصدقاء مدى الحياة.

رحلة سعيدة!
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ملخص الرحلة

2021-SEP-04 ,يوم 1 - يوم السبت

110:00 - 10:30Google Maps  Waze برج الساعة

210:30 - 11:00Google Maps  Waze حديقة هابسغه

311:00 - 12:00Google Maps  Waze مسار البروج

412:00 - 12:30Google Maps  Waze مسجد البحر

5Google Maps  Waze أندروميدا روك

612:30 - 13:30Google Maps  Waze ميناء يافا

714:00 - 15:00Google Maps  Waze مطعم سان جورج

815:30 - 16:30Google Maps  Waze سوق يافا للسلع الرخيصة والمستعملة
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2021-SEP-04 ,يوم 1 - يوم السبت

    برج الساعة    1
يفات 14، تل ابيب - يافا، إسرائيل

10:00 - 10:30

ساحة الساعة هي إحدى الساحتين الرئيسيتين في يافا ومدخلك إلى المدينة القديمة. الساحة هي جزء من عملية
التطوير التي مرت بها يافا خالل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بينما كانت تتوسع خارج أسوار يافا.

سمي على اسم برج الساعة الذي بناه العثمانيون في أوائل القرن العشرين لالحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لنظام
السلطان عبد الحميد الثاني. في ذلك الوقت ، كانت الساحة محاطة بالمؤسسات الحكومية (مثل بيت السرايا) والمتاجر

والسوق والمسجد. كان مركزًا مركزيًا للنقل يربط يافا بالمدن األخرى وقبل كل شيء بالقدس.

    حديقة هابسغه    2
تل ابيب - يافا، إسرائيل

10:30 - 11:00

تعني كلمة هابسغه بالعبرية القمة ، وكما يوحي االسم ، تصل حديقة هابسغه إلى قمة مدينة يافا القديمة. الحديقة جميلة
وتوفر ليس فقط إطاللة رائعة على يافا والبحر وتل أبيب. إنه أيضًا تباين لطيف مع الهندسة المعمارية الكثيفة في يافا.
تحتوي الحديقة على جسر األمنيات ، والمعالم األثرية مثل بوابة رمسيس ، وتمثال رائع للنحات دانيال كفري. يقع تمثال

كفري في أعلى نقطة في الحديقة ويسمى "تمثال اإليمان" ويصف حلم يعقوب وتضحية إسحاق ومعركة أريحا.
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    مسار البروج    3
11:00 - 12:00

من أبرز معالم يافا أزقة المدينة القديمة الساحرة. يعد مسار زودياك نقطة انطالق رائعة حيث يمكنك البدء في اكتشاف
هذا الجمال الخفي. يؤدي مسار البروج إلى المزيد من األزقة الخالبة التي سميت باسم عالمات األبراج. هذه الممرات ،

مثل المدينة القديمة بأكملها ، مليئة بالروح والعمارة القديمة الجميلة وصاالت العرض وإطاللة على البحر األبيض
المتوسط. إنه مكان رائع لتضيع قليالً ، والبحث عن عالمة البروج الخاصة بك ، والتمتع بالجو الجذاب لتلك الممرات

الضيقة الساحرة.

    مسجد البحر    4
تل ابيب - يافا، إسرائيل

12:00 - 12:30

صغير الحجم ولكن مع مئذنة يمكن رؤيتها من بعيد ، ال يمكن فصل مسجد البحر عن منظر ممشى يافا الرائع. وجوه على
البحر ، كان هذا هو المكان الذي يصلي فيه البحارة المسلمون قبل مغادرتهم األرض. من الصعب تحديد تاريخ إنشاء

مسجد البحر ، لكن األدلة تشير إلى أن عمره يمكن حسابه بالقرون.

    أندروميدا روك    5
Andromeda Rock

بالنظر من شارع رتسيف هعليا هاشنية إلى البحر األبيض المتوسط ، سترى صخرة أندروميدا. صخرة قديمة تحمل
أسطورة يونانية عن غضب اآللهة والغرور البشري والتضحية والحب. ابنة سيفيوس و كاسيوبيا ، ملك وملكة إثيوبيا ، كانت

أندروميدا ضحية لغطرسة والدتها. عندما قالت كاسيوبيا إن ابنتها أجمل من بنات بوسيدون ، أرسلت بوسيدون وحش
البحر إلى يافا. إلنقاذ السكان ، تم تقييد أندروميدا عارياً إلى ما يعتقد أن هذه الصخرة كذبيحة للوحش ولكن تم إنقاذها

من قبل فرساوس ، ابن زيوس ، الذي تزوجها فيما بعد.

لتسهيل التعرف عليها ، تم وضع علم إسرائيل على صخرة أندروميدا.
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    ميناء يافا    6
12:30 - 13:30

يعتبر ميناء يافا من أقدم الموانئ في العالم. يعمل ميناء يافا بشكل مستمر تقريبًا منذ العصر البرونزي وحتى ذكره في
الكتاب المقدس ، وهو جزء استثنائي من التاريخ. للميناء دور هام في تطور وازدهار يافا عبر األجيال وكان بوابة الدخول

الرئيسية إلى أرض إسرائيل. اليوم ، يعد الميناء أيضًا مكانًا رائعًا لالستجمام مع المطاعم والمعارض والموسيقى المجانية
واألحداث الفنية. مع إطاللة مذهلة على تل أبيب وساحل البحر األبيض المتوسط ، يعد ميناء يافا أحد المعالم السياحية

التي ستراها في إسرائيل.

    مطعم سان جورج    7
لوئي هتعسيه 5، تل ابيب - يافا، إسرائيل

+972 3-649-1293     Web Site
14:00 - 15:00

مطعم المأكوالت البحرية الذواقة ، مع األطباق األوروبية المتوسطية اللذيذة والطازجة.

    سوق يافا للسلع الرخيصة والمستعملة    8
عولي تسيون، تل ابيب - يافا، إسرائيل

Web Site
15:30 - 16:30

يقع سوق السلع المستعملة في قلب مدينة يافا ، ويعمل منذ القرن التاسع عشر ويقدم الكثير من السلع المستعملة
المتنوعة. شهدت المنطقة بأكملها انتعاشًا في السنوات األخيرة وهي مليئة بالمحالت التجارية والمعارض الفنية والمطاعم

والمقاهي. المكان أيضًا مفضل محليًا في الليل عندما يتم إغالق السوق والمحالت التجارية. إنه مضاء بشكل جميل من
قبل المطاعم القريبة التي تضيف طاوالت بالخارج تحت السماء ويمكن سماع الموسيقى والضحك واألشخاص العصريين

في كل زاوية.
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سحر يافا

مزيج من القديم والجديد ، يافا هي مكان تلتقي فيه الثقافات واألديان المختلفة وظهرت آالف السنين من التاريخ. باعتبارها واحدة
من أقدم موانئ المدن في العالم ، تتمتع يافا بأجواء سحرية في أزقتها الساحرة ، وعدد ال يحصى من الجواهر الخفية ، وإطاللة

رائعة على البحر األبيض المتوسط. في العقود الماضية ، خضعت يافا لعملية إحياء وهي مليئة بالمعالم التاريخية والمطاعم والمقاهي
والمتاجر والحياة الليلية النابضة بالحياة. إذا كنت قادمًا إلى تل أبيب ، فإن يافا ، وخاصة البلدة القديمة ، أمر ال بد منه.

تل أبيب - يافا - مدينة للجميع

تل أبيب - يافا مدينة مفتوحة للجميع ، مكان رائع مع مزيج استثنائي من المجتمع اإلسرائيلي. هذا هو المكان الذي تعيش فيه
مجموعات اجتماعية مختلفة جنبًا إلى جنب ، وتشكل معًا المدينة األكثر حيوية في إسرائيل. صغارًا وكبارًا ، يهودًا ، مسيحيون

ومسلمون ، علمانيون ومتدينون ، وبالطبع مجتمع LGBTQ رائع. هذا المزيج الفريد والتنوع هما جزء من سحر هذه المدينة التي ال
يمكن إيقافها.

النقل العام

يمكن الوصول بسهولة إلى تل أبيب ويافا بواسطة وسائل النقل العام وتعتمد معظم وسائل النقل العام على الحافالت التي تصل
عادة ما بين 5 إلى 15 دقيقة خالل أيام األسبوع من الساعة 5 صباحًا حتى منتصف الليل. تعمل العديد من الخطوط الليلية أثناء

الليل ، ولكن في يوم السبت (بعد ظهر الجمعة حتى مساء السبت) ، ال توجد وسائل نقل عام ويمكنك استخدام بدائل أخرى مثل
سيارات األجرة وسيارات األجرة الخدمية.

.Moovit في إسرائيل ، ال يمكن الدفع مباشرة لسائق الحافلة. لذلك يوصى بشدة باستخدام تطبيقات الدفع مثل
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أمان

أرقام هواتف الطوارئ

الطوارئ الطبية: 101

الطوارئ الطبية عن طريق الرسائل القصيرة للصم: 052-7000101

الشرطة: 100

الشرطة عن طريق الرسائل القصيرة للصم: 2020100-052

رجل إطفاء: 102

رجال االطفاء عن طريق الرسائل القصيرة للصم: 050-5960735

مركز خدمة مدينة تل أبيب: 106
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