
No.
 المعلم نوع

السياحي عنه معلومات

1 حديقة Tivoli Gardens تيفولي حديقة كالمبنبورغ من بالقرب تقع العالم في متنزه اقدم ثاني تعتبر وهي م 1843 عام افتتحت حديقة N:  55° 40.432 E:  12° 34.087

2 تمثال The Little Mermaid ميرميد ليتل البحر حورية يصور اريكسن، إدوارد صممه البرونز من تمثال N:  55° 41.573 E:  12° 35.950

3 قلعة Rosenborg Castle روسنبورغ قلعة 1605 عام في صيفي كمنزل األصل في القلعة بنيت. الدنمارك  النهضة بقلعة تسمى N:  55° 41.150 E:  12° 34.623

4 قصر Christiansborg Palace كريستيانسبورغ قصر الوزراء رئيس مكتب حيث األهم الحكومي المبنى و قصر هو N:  55° 40.586 E:  12° 34.855

5 برج
Rundetaarn / The Round 

Tower

 المبنى-  رونداتون

المستدير
كوبنهاغن مدينة وسط في يقع 17ال القرن من برج هو المستدير البرج N:  55° 40.882 E:  12° 34.538

6 متحف
National Museum of 

Denmark

 الوطني المتحف

الدنماركي
الدنمارك في ثقافي متحف اكبر هو N:  55° 40.466 E:  12° 34.487

7 متحف Carlsberg كارلسبرغ متحف كوبنهاجن في للفنون متحف N:  55° 39.876 E:  12° 31.798

8 كنيسة Church of Our Saviour المخلص كنيسة
 جميل مطل اعالها في ويوجد الفريد تصميمها بسبب كوبنهاجن في األشهر هي المخلص كنيسة

للمدينة بانورامية نظره يعطيك
N:  55° 40.358 E:  12° 35.644

9 قصر Amalienborg أمالينبورغ قصر .الدنمارك في الملكية للعائلة الشتوي القصر هو N:  55° 41.035 E:  12° 35.588

10 شاطئ Amager Beach Park آما شاطئ ومقاهي مائيه نشاطات به يوجد ، كيلومترات 4 طول على يمتد جميل رملي شاطئ و حديقة N:  55° 39.242 E:  12° 38.845

11 تسوق شارع Istedgade قيل استل شارع ومتاجر ومطاعم ومقاهي تسوق شارع اشهر N:  55° 40.177 E:  12° 33.285

12 مسارح Det Ny Teater الجديد المسرح كوبنهاجن في الجديد المسرح N:  55° 40.400 E:  12° 33.317

13 متحف

National Gallery of 

Denmark - Statens 

Museum for Kunst

للفنون شتاتنز متحف ً الدخول..  للفنون الدنماركي الوطني المعرض مجانا N:  55° 41.329 E:  12° 34.801

14 مائية ممرات Nyhavn نايهافن والمقاهي المائية القنوات حيث ،17ال القرن في البحرية الواجهة هي نايهافن N:  55° 40.837 E:  12° 35.281

15 كنيسة Frederik's Church فريدريك كنيسة اسكندنافيا في قبة اكبر وفيها .. 18ال القرن منذ تاريخية كنيسة هي N:  55° 41.089 E:  12° 35.409

16 حديقة Rosenborg Castle Gardens روزنبورغ قلعة حدائق :N ..17ال القرن في أنشئت للقلعة جميلة وحديقة متنزة هو  55° 41.113 E:  12° 34.793

17 مسارح Copenhagen Opera House االوبرا دار كوبنهاجن في االوبرا دار N:  55° 40.917 E:  12° 36.044

18 متحف Thorvaldsen Museum ثورفالسدن متحف ومنحوتاته اعمالة اجمل فيه تورفالدسن بيرتل للفنان جميل كمتحف N:  55° 40.604 E:  12° 34.708

19
 بحري رصيف

متنزة و
Langelinie النجليني مرفأ الشهير البحر حورية تمثال فيه ويقع حديقة وأيضا العاصمة في شهير ومتنزة رصيف هو  N:  55° 41.758 E:  12° 36.014

20 قصر Kastellet كاستاليت قلعة الزيارة وتستحق متحف فيها يوجد خماسية نجمة شكل على جميلة قلعة N:  55° 41.485 E:  12° 35.658

21 طاحونة Vindmøllen i Kastellet كاستاليت قلعة طاحونة كاستاليت قلعة في جميلة طاحونة N:  55° 41.480 E:  12° 35.500

22 متحف The David Collection ديفيد مجموعة والتطبيقية الجميلة للفنون متحف هو N:  55° 41.060 E:  12° 34.931

23 نافورة Gefion Fountain غيفيون نافورة كاستاليت قلعة من بالقرب الشهيره غيفيون نافورة N:  55° 41.355 E:  12° 35.857

24 تمثال Call of Duty الجندي تمثال الثانية العالمية الحرب في الحلفاء خدمة في قتلوا الذين الدنماركيين نصب N:  55° 41.359 E:  12° 35.715

25 حديقة Copenhagen Zoo الحيوان حديقة كوبنهاجن حيوانات حديقة N:  55° 40.290 E:  12° 31.280

26 قصر Frederiksberg Palace فردريكسبورج قصر
 مع زيارتها يمكنك السابقة الملكية الغرف على ويحوي اإليطالي الطراز على بني جميل قصر

القصر من مرشد
N:  55° 40.294 E:  12° 31.510

27 قصر Charlottenborg Palace شارلوتنبور قصر م1677 عام بني كوبنهاجن في كبير قصر هو N:  55° 40.797 E:  12° 35.286

28 متحف
Guinness World Records 

Museum
غينيس عالم العالمية لألرقام غينيس متحف N:  55° 40.807 E:  12° 35.030

29 متحف Museum of Copenhagen   كوبنهاجن متحف :N .12ال القرن منذ المدينة لتاريخ توثيق وفيه كوبنهاجن في الرسمي المتحف  55° 40.336 E:  12° 33.208

30 مسارح
Royal Danish Playhouse / 

Skuespilhuset

 الدنماركي المسرح

الملكي
كوبنهاجن في الدنماركي الملكي المسرح N:  55° 40.773 E:  12° 35.694

31 متحف Tøjhus Museum توهاس متحف والحربي العسكري التاريخ متحف N:  55° 40.449 E:  12° 34.810

32 حي Holmen هولمن حي االوبرا دار بداخله ويقع جهه كل من بالمياه محاط جميل حي N:  55° 40.867 E:  12° 36.276

33 حديقة Fælledparken فيليدباركن حديقة رائع هندسي بتصميم .. 1904 عام بداية في أنشئت جميلة حديقة N:  55° 42.005 E:  12° 34.218

34 مبنى The Koncerthuset
 االحتفاالت قاعة

الموسيقية
الدنماركية اإلذاعة وموقع الموسيقية الحفالت قاعة N:  55° 39.476 E:  12° 35.337

(كوبهناجن وما حولها  )أ مه املواقع الس ياحية يف ادلمنارك 

االسم اإلحداثيات
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35 تسوق شارع Strøget ستروجيت شارع والمقاهي التسوق شارع N:  55° 40.769 E:  12° 34.923

36
 و ساحة

ونافورة

Storkespringvandet - Stork 

Fountain
اللقلق نافورة ستورك او اللقلق بنافورة تسمى ونافورة ستروقت شارع في رئيسية ساحة N:  55° 40.730 E:  12° 34.777

37 مسرح Royal Danish Theatre
 الملكي المسرح

الدنماركي
الملكية العائلة تحضره والتي العروض من العديد فيه تقام كوبهاجن في تاريخي مسرح N:  55° 40.772 E:  12° 35.142

38 حيوية منطقة  Christiania كريستيانيا حي

 مملكة عن بنفسه استقل حي عن عبارة الحرة البلدة بكريستيانيا المشهورة كريستيانيا،

 العاصمة في كريستيانهافن بلدة في هكتاراً 34 ليغطوا مقيم 850 على تحتوي الدنمارك

.كوبنهاغن الدنماركية

N:  55° 40.400 E:  12° 35.966

39 اكواريوم National Aquarium الوطني االكواريوم
 المائية لالحياء كبير تنوع..  أوروبا شمال في االكواريومات اكبر احدى..  األزرق العالم

العالم انحاء جميع من المختلفة
N:  55° 38.277 E:  12° 39.292

40
 اسطبالت

خيول
The Royal Stables الملكية االسطبالت متحف .. المتحف امام أحيانا العروض بعض وتقام الملكية الخيول السطبالت تاريخي متحف هو N:  55° 40.498 E:  12° 34.719

41 حديقة Botanical Garden بوتانيكا حديقة ميالدي عشر التاسع القرن منذ مغلقة زجاجية وبيوت نباتية حديقة N:  55° 41.234 E:  12° 34.385

42 متحف Zoological Museum الحيوان علم متحف .. الحيوان عالم في يهتم..  كوبنهاجن جامعة متحف N:  55° 42.151 E:  12° 33.536

43 متحف Geological Museum الجيولوجي المتحف بوتانيكا حديقة محيط في يقع..  الجيولوجيا عالم متحف N:  55° 41.234 E:  12° 34.640

44 متحف Tycho Brahe Planetarium
 براهي تايكو قبة

السماوية
براهي تايكو العالم اسم على االسم بهذا سميت جميلة سماوية قبة هي N:  55° 40.462 E:  12° 33.487

45 تسوق شارع Jægersborggade يياسبورغيل شارع N:  55° 41.577 E:  12° 32.617

46 تسوق شارع Værnedamsvej فانيدامسفاي شارع N:  55° 40.426 E:  12° 32.994

47 تسوق شارع Pilestræde بيلستغيل شارع N:  55° 40.842 E:  12° 34.824

48 تسوق شارع Elmegade إيإيميغيل شارع N:  55° 41.377 E:  12° 33.487

49 تسوق شارع Grønnegade كورنيغيل شارك N:  55° 40.875 E:  12° 34.984

50 تسوق شارع Studiestræde ستوتيستغيل شارع N:  55° 40.700 E:  12° 34.121

51 تسوق شارع Larsbjørnsstræde السبيانستغيل شارع  55° 40.696  12° 34.175

52 ساحة
The City Hall Square, 

Copenhagen
المدينة ساحة كوبنهاجن في الساحات اهم احدى  55° 40.554  12° 34.147

53 مبنى Copenhagen City Hall
 في البلدي المجلس

كوبنهاجن
الدنماركي البلدي المجلس مبنى  55° 40.514  12° 34.223

54 تسوق شارع Strædet ستغيل شارع N:  55° 40.676 E:  12° 34.650
55 تسوق شارع Gammel Strand ستراند قامل شارع N:  55° 40.666 E:  12° 34.735
56 حيوي شارع Sønder Boulevard بوليفار سونغر شارع N:  55° 39.871 E:  12° 32.787

57
 مركز/  مول

تسوق
ILLUM ايلوم مول العالمية الماركات اشهر من كامل وتنوع متكامل كبير مول N:  55° 40.765 E:  12° 34.797

58
 مركز/  مول

تسوق
Illums Bolighus بوليهوس ايلوم متجر والسيراميك والفضه والخزف المنزلية لالواني أوروبا في المتاجر اشهر احد N:  55° 40.732 E:  12° 34.717

59
 مركز/  مول

تسوق
Magasin du Nord نورد دي ماغيسن مول .. كبير مول الى م1868 عام في صغير متجر من N:  55° 40.747 E:  12° 35.102

60
 مركز/  مول

تسوق
Field's فيلد مول القطارات محطة له وتصل..  الدنمارك في مول اكبر هو N:  55° 37.771 E:  12° 34.749

61
 مركز/  مول

تسوق
The Frederiksberg Centre

 فريدريكسبيرغ مول

للتسوق

 مدينة وسط من دقيقة 10 من وأقل كوبنهاجن، في  سكنية منطقة قلب في كوبنهاجن مركز يقع

المتنوعة المتاجر من متجر 90 من اكثر فيه ويوجد. كوبنهاغن
N:  55° 40.881 E:  12° 32.047

62
 مركز/  مول

تسوق

Fisketorvet – Copenhagen 

Mall
فيسكيتول كونهاجن مول

 واألحذية األزياء من شيء كل تقدم التي والمتاجر محالت 120 من أكثر التسوق مركز يضم

السريعة للوجبات ومطعم ماركت السوبر إلى واإللكترونيات المنزلية، والتصاميم واالكسسوارات
N:  55° 39.769 E:  12° 33.723

63
 مركز/  مول

تسوق
 Amager Centret للتسوق آما مركز للقطارات امابرو محطة بجانب ويقع الحجم متوسط مول N:  55° 39.763 E:  12° 36.225

64
 مركز/  مول

تسوق

Waterfront Shopping 

center

 البحرية الواجهة مركز

للتسوق

 من العديد على المول يحتوي ، البحرية الواجهه على كوبنهاجن شمال في يقع جميل مركز

الحديثة المتاجر
N:  55° 43.531 E:  12° 34.765

65
 مركز/  مول

تسوق
Spinderiet للتسوق سبيناغيل مركز 2008 عام افتتح ، فالبي محطة من بالقرب يقع تسوق مركز N:  55° 39.910 E: 12° 30.755

66 اوتلت
Royal Copenhagen Factory 

Outlet 

 كوبنهاجن رويال اوتلت

الفاخرة المنزلية لالواني

 المتجر هذا في..  م1775 عام تأسست العالم في الشركات اقدم من واحده كوبنهاجن رويال

المختلفة المنزل وديكورات الفاخره الخزفية واالعمال المنزلية الفاخره االواني من العديد لديها
N:  55° 40.709 E:  12° 31.278

67 اوتلت Langelinie Outlet النيليني اوتلت %50 الى تصل بخصومات وغيرها الرياضية المالبس لبيع مركز N:  55° 41.806 E:  12° 35.997

68 مسجد N:  55° 42.510 E:  12° 31.505

69 ملحمة N:  55° 41.830 E:  12° 32.669

70 ملحمة N:  55° 39.216 E:  12° 32.308

71 مطعم Divan N:  55° 42.024 E:  12° 32.352

72 ملحمة N:  55° 41.976 E:  12° 32.446

73 وتسوق شارع Falkoner Alle فالكونر جادة ومقاهي ومتاجر مطاعم N:  55° 41.032 E:  12° 32.212

74 مطار Copenhagen Airport N:  55° 37.765 E:  12° 38.674

75 قطارات
Copenhagen Central 

Station
N:  55° 40.382 E:  12° 33.959
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ومتاجر كافيهات و مطاعم حيوي شارع

ومتاجر كافيهات و مطاعم حيوي شارع

كوبنهاجن-  التوبة مسجد

حالل لحوم الهدى ملحمة

كوبنهاجن-  حالل لحم ملحمة

حالل-  التركي ديفان مطعم

الحالل اللحوم لبيع ملحمة

المركزية كوبنهاجن قطارات محطة

الدولي كوبنهاجن مطار



1 مالهي مدينة Bakken باكن مالهي كوبنهاجن وسط من ساعه نص تقريبا تبعد االعمار لجميع جميلة مالهي مدينة N:  55° 46.446 E:  12° 34.639

2 قصر Kronborg Castle كورنقبورغ قصر
-1574 مابين وبينت الينور مدينة في وتقع النهضة عصر في بنيت والتي القالغ اجمل احدى

.. م 1585
N:  56° 2.418 E:  12° 36.893

3 خيول مضمار Klampenborg Galopbane N:  55° 46.360 E:  12° 34.238

4 متحف
Louisiana Museum of 

Modern Art
لويزيانا متحف

 من الشمال إلى كيلومترا 40 بعد على الحديث، للفن لويزيانا متحف الجميل، المتحف يقع

المعاصر الفن عالم في العصر روح مع اتصال في متحفا باعتبارها سمعة واكتسبت كوبنهاغن
N:  55° 58.155 E:  12° 32.510

5 متحف
The Open Air Museum / 

Frilandsmusee
ميوسي فيرالندس متحف

 افتتح. الدنمارك كوبنهاغن، من الشمالية المشارف على ينغبي في الطلق الهواء في متحف و

 الطلق الهواء في المتاحف وأقدم أكبر من واحدة وهي هكتارا، 40 تغطي والتي 1897 عام في

العالم في

N:  55° 47.306 E:  12° 29.677

6 قصر Frederiksborg Castle فريدريكسبورغ قلعة

 فريدريك الملك قبل من منها أجزاء بنيت حيث الدنمارك في هيليرود بمدينة قصر أو قلعة هي

 كريستيان الملك قبل من م1620-1602 سنتي بين بنائها إكمال وتم م،1560 سنة في الثاني

ً. الدنماركي الرابع تاريخي متحف هي وحاليا

N:  55° 56.090 E:  12° 17.994

7 مالهي ليقوالند
LEGOLAND Billund 

Resort
عالم ليقوالند Billund  كيلو وتقع في بلدة265مالهي ليقوالند الجميلة ، تبعد عن كوبنهاجن  N:  55° 44.054 E: 09° 07.575

8 مدينة Odense مدينة اودنسه

يبلغ عدد .مدينة دانماركية تعتبر ثالث أكبر مدينة دانماركية تقع في وسط البالدعلى جزيرة فيونن

تعتبر اودنسه أحد أقدم المدن الدانماركية حيث انها أحتفلت بذكرى . نسمة145,554سكانها 

.1988 عام 1000تأسيسها ال

N:  55° 23.770 E:  10° 22.924

9 قرية تراثية
Funen Village / Den 

Fynske Landsby
قرية فيون التراثية تقع في مدينة اودنسي..  مازالت تحافظ على مبانيها 19 وال 18قرية تراثية من القرن ال N:  55° 22.030 E:  10° 23.098

10 قلعة Egeskov Castle قلعة ايقسكوف

وتعتبر اكثر القالع في أوروبا محاطة بالماء كنوع من الحماية .. احدى اجمل القالع في الدنمارك 

. هي قلعة تقع في الجنوب من جزيرة فونين بالدنمارك ..  دقيقة من مدينة اودنسي 30، تبعد 

صممت على غرار عمارة عصر النهضة في اوربا يعود تاريخها إلى العصر الخامس عشر 

. شيد هيكل القلعة من غابات شجر البلوط او السنديان ومن هنا اشتقت اسمها1554عام

N:  55° 10.572 E:  10° 29.411

11 قصر Eremitage Palace قصر ايرميتيجه
في السابق كان قصر الضيافة للملوك بعد رحالت .. قصر جميلة يقع بالقرب من محمية الغزالن 

..الصيد 
 55° 47.712 E:  12° 34.272

12 حديقة ومحمية Jægersborg Dyrehave
محمية ياغرسبورغ 

لحيوانات الرنة
محمية كبيرة شمال كوبنهاجن..  حديقة ومحمية لغزالن او حيوانات الرنة N:  55° 48.258 E:  12° 34.097

13 متحف
ARKEN Museum for 

Moderne Kunst
N:  55° 36.397 E:  12° 23.059

14 قلعة اثرية
Hammershus Castle 

Ruins
بقايا قلعة هامسهوس

وتعتبر اكثر القالع تحصيناً في القرون  .. 13قلعة اسكندنافية في جزيرة بورنهولم منذ القرن 

الوسطى
N:  55° 16.279 E: 14° 45.323

15 شاطئ Løkken Beach شاطئ لوقن ..احد اجمل الشواطئ الذهبية في أوروبا  N:  57° 22.283 E: 9° 42.340

16 بلدة وميناء Hirtshals ميناء هيرتشالس ..من هنا يمكن بالعبارات الذهاب الى النرويج .. بلدة وميناء هيرتشالس  N:  57° 35.554 E:   9° 58.178

. عبر البحث في اهم المواقع والكتب التي تهتم في السياحة في الدنمارك ..  تم جمع المعلومات بمجهود شخصي 

.. متر فقط 5 الى 1ونسبة الخطاء من % .. 100 جميع االحداثيات صحيحة 

..     أيام ، وباقي المدن الدنماركية ، أسبوع 6 الى 4 تستحق كوبنهاجن من 
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.  يمكنك زيارة مدينة مالمو السويدية التي تقع بالقرب من العاصمة كوبنهاجن بالقطار او بالسيارة 

. معظم األسماء تم تعريبها بالعربي بحسب نطقها باللغة الدنماركية 

.  تم عمل هذا الجدول لخدمة السائح الخليجي والعربي في الدنمارك بعيداً عن أي نوع من الدعم السياحي للبلد 

وشكرا ... الدعاء لي ولوالدي وألسرتي ..   كل هذا المجهود ال اطلب منكم اال 

 المانع من النشر مع حفظ الحقوق 

متحف اركن للفن الحديث

الخيول لسباق كوبنهاجن مضمار

Twitter: @Travel__info  ///  Snap: Travel_infoخالد العازمي : جمع وإعداد 

:-  مالحظات

كوبنهاجن خارج


