
ِرك الَعـَواِطـْف األَرْض الّتى ُحتَ
والـَمَشاِعـر ِعنْد ِزَياَرِتها

ُطَوال الَعاْم. 

ِبـَيـيـُمـونـْت 



ا

وعلى هذا فإن البييمونت ال يوفر لكم فقط العديد من فرص الترفيه والتسلية وإمنا سوف تعايشون 
أثناء  زيارتكم مشاعر متعددة ، هذه املشاعر سوف تصاحبكم عند زيارة مدن الفن بتاريخها الذى 
يتجلى أمام األعني مع كل ُخطوٌة ُتخطى. كذلك سوف تنبهرون بالتقدم واحلراك الثقافى الذى يتوالد 
وينمو باستمرار. كما َستتأُثرون بدف املكان وروح العاملية التى تسوده ، وَسَتنَفِعلون مبشاهدة ما 

هو جديد وما هو مساير لألصالة والتقاليد . 



اجلـديـد عـنـدنـا دائمـا

تقع مقاطعة الـِبـَيـيُمونْت فى قلب أوروبا ، وهى أرض تتميز بخصوصية فريدة ، وَتتدُخر لزوارها حلظات 
ال تنسى سواء قدموا لها فى عطلة  نهاية االسبوع أو لقضاء أجازات إلستكشاف تراث معاملها الذى ال 
يوجد له مثيل . وسوف يبهرك البييمونت  بسحره وعبق تاريخه وحاضره الواعد. إن زيارة مقاطعة الـبـيـيومنت 
ا مثاًال للزيارة : هواة الرياضة، وعشاق التاريخ  متاحة جلميع األعمار وجميع الدخول. وسوف يجده اجلميع هدَفَ
، ومحبي الطبيعة وراغبى االسترخاء واإلستجمام ، كذلك الشباب  والعائالت التي لديها أطفال ، واملُغَرِمني بتذوق 

األطعمة واملشروبات ، والَشُغوِفني مبعرفة  العادات الشعبية. 



ال يـفـوتـكم زيـارة :
مول أنطونيليانا (Antonelliana) - املتحف القومي للسينما 

كاتدرائيه تورينو (Duomo) واحملراب املقدس لكفن السيد املسيح 
قصر ماداما (Palazzo Madama) - املتحف املدني للفن القدمي 

(Chiesa della Gran Madre di Dio)  كنيسة السيدة العذراء
 (Basilica Superga) كاتدرائيه سوبرجا

جبل كبوتشيني (Monte dei Cappuccini) - املتحف الوطني للجبال 
قصركارينانو (Palazzo Carignano) - املتحف الوطني لعصر النهضة

اكادمييه العلوم في تورينو - املتحف املصري (Museo Egizio) ، متحف األثار ومعرض سابودا 
    (GAM:Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea) معرض الفن احلديث واملعاصر

 (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo)  مؤسسة ساندريتو / تورينو
  (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) مؤسسة ساندريتو / شيريه

(Fondazione Mario Merz) مؤسسة ماريو مرز
قصربريكيرازو (Palazzo Bricherasio) - املعارض املؤقتة 

قلعة ريفولي (Castello di Rivoli)  - متحف الفن املعاصر ، ريفولي / تورينو 
 (Palasport Olimpico) ملعب الرياضة االوملبي

(Oval Lingotto) «اِلِّليْنُجوُتو «مقر شركة فيات البيضاوي
(Arco Olimpico e passerella Olimpica) القوس االوليمبى، واملضمار األوليمبى

(Palavela) الَبّالِفيال
(Porte Palatine) بوابــة َباالتني

(Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio, Torino) املولد الديني للقديس سان ميكيل وسانت أمبروزو / بتورينو
 (Abbazia di Novalesa, Novalesa,Torino) دير نـوڤــالـيــزا    بتورينو

(Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso,Buttigliera Alta, Torino)  دير سانت انطونيو دي رانڤرسو بتورينو
 (MaAM: Museo dell’Architettura Moderna, Ivrea,Torino) املتحف املكشوف للهندسه املعماريه احلديثة بإيفريا /تورينـو

(MACAM: Museo d’Arte Contemporanea, Maglione,Torino) مباليونى /تورينـو “MACAM” املتحف املكشوف للفن املعاصر
(Museo di Artisti Russi e Canavesani,Torre Canavese, Torino) املتحف املكشوف للفنانان: روسى ، وكانافيسانى بتورينو



ُتـوِريـُنـو َعاِصـمة الـِبـَيـيُمونْت :
    ِســحــٌر َخــالْب.

كانت تـوريـنـو عاصمة مملكة أسرة الساڤويا منذ القرن السادس عشر ، كذلك كانت تـوريـنـو اول 
عاصمة اليطاليا املتحدة في ظل حكم امللك فيكتورعمانوئيل الثاني من الساڤويا. ومنذ ذلك احلني فإنه 
قد تغير الكثير في هذه املدينة العريقة، احملاطة بني جبال االلب الناصعة البياض من ناحية ، والتالل 
اخلضراء من جهة اخرى. وتلعب  تـوريـنـو و مقاطعتها دورا فعاال فى محيط دائرة الثقافة العاملى , 
والفنون , والرياضة . كما حتتفظ املناطق احمليطة بتورينو بكامل سحرها االرستقراطي عبر تاريخها املهيب 
املنسوج من احلب للجمال ومتع احلياة. لذلك فإن األستمتاع باحلياة فى تورينو ومقاطعتها هو من التقاليد 

الراسخة مع كل اجلمال الذى يسكنها.



ال يـفـوتـكم زيـارة :
 (Palazzo Reale, Torino)القصر امللكي ، تورينو

(Palazzo Madama,Torino) قصر ماداما ، تورينو
 (Palazzo Carignano, Torino)قصر كارينيانو ، تورينو

(Castello del Valentino, Torino) قلعة ڤالنتينو ، تورينو
(Villa della Regina, Torino) ڤيال امللكه ، تورينو

(Reggia di Venaria Reale,Venaria Reale,Torino) [تورينو] ، قصر ڤيناريه امللكي، ڤناريه ريالي
(Castello de la Mandria, Venaria Reale,Torino) [تورينو] ، قلعة المندريه  ، ڤناريه ريالي

(Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino, Torino) [تورينو] بيت الصيد  ستوبينيجي، نيكلينو
 (Castello di Moncalieri, Moncalieri,Torino) [تورينو] قلعه مونكالييري ، مونكالييري

(Castello di Rivoli, Rivoli,Torino) [تورينو] قلعه ريفولي ، ريفولي
(Castello Ducale di Agliè, Agliè) [تورينو] ،قلعة الدوكالى في أليي

(Castello Reale di Racconigi,Cuneo) [كونيو] القلعة امللكيه راكونيجي، راكونيجي
(Castello Comunale Falletti di Barolo,Torino) [كونيو] قلعة فالٍتي احمللية في بارولو ، بارولو

 (Castello di Grinzane Cavour, Grinzane Cavour,Cuneo) [كونيو] قلعة جرينزاني كاڤور ، جرينزاني كاڤور
(Castello di Serralunga d’Alba, Serralunga d’Alba, Cuneo) [كونيو] قلعة ٍسًرالوًجنا البا ، ٍسًرالوجنا دى البا

 (Castello Reale di Govone, Govone, Cuneo) [كونيو] قلعة جوڤون امللكيه، جوڤون
 (Castello Reale di Valcasotto,Garessio) [كونيو] قلعة ڤالكاسٌتو امللكيه، جارسيو



ِابتداء من القرن الثالث عشر ، قامت أسرة الساڤويا ببناء وإعمار مباني فاخرہ ، التى 
النـُزل  هذه  من  بعض  وتقـع  للبشرية  كتراث  اليونسكو  به  اعترفت  ثمني  كنز  اآلن  تعتبر 
 Palazzo) قصر ماداما ،(Palazzo Reale)  امللكية في قلب تورينـو ، مثل القصر امللكي
 Villa) ريـجـيـنـا   (Castello del Valentino)وڤـيـال  ڤـالـنـتـيـنـو   قـلعـه   ،(Madama

 la كما يـقـع بـعـضـها خـارج تورينـو وأشهرها املعروف باسم ”تاج املسرات ،(della Regina

corona di delizie“ من قلعه مونكالييري  (Castello di Moncalieri)الی مبنی الصيد ستوبينيجي 

(Palazzina di Caccia di Stupinigi) ، ومن قصر الدوقالي (Palazzo Ducale di Agliè) الى قلعه راكونيجي 

 Reggia di)  والذى كان مبثل املقر امللكى الصيفى ، حتى روائع قصر ڤيناريا امللكي (Castello di Racconigi)

Venaria Reale)، الذي جـدد وعـاد مـؤخـرا الى روعـتـه االصـلـيه.

الّـُقـصـور الّـَمـلـَِكـيـه :
ة‘. ـِ      ُتــــَراٌث ِمـن االَنــاقـ



ل األعـمال الفـنية.
ال يـفـوتـكم زيـارة :

دير ِڤيتزوالنو (Abbazia di Vezzolano) ، َأستي 
دير َسانتا جوستينا (Abbazia di Santa Giustina) ، ِسيتزادو (األسكندرية) 

دير ِريڤالتا سكريڤيا (Abbazia Rivalta Scrivia) ، ُتورتونا (األسكندرية) 
كاتدرائيه َسان جويدو (Duomo di San Guido) ، َأكوي ِترمي (األسكندرية) 

كاتدرائيه َسانت إڤازيو (Cattedrale di Sant’Evasio) ، َكزال منفًراتو (األسكندرية) 
كاتدرائيه َسانت َاندرو (Basilica di Sant’Andrea)، ِڤّرشيلي 

كنيسة َسان َناتزارو ِسزيا (Abbazia San Nazzaro Sesia)، ُنوڤارا 
كاتدرائيه وقبه  َسان َجاوِدنزيو (Basilica e Cupola di San Gaudenzio)، ُنوڤارا 

دير َستاَفردا  ، (Abbazia di Staffarda, Revello) ُكونيو 
مصلى ومحراب َسان ِفيورنسو (Cappella San Fiorenzo) ، َباستيا (ُكونيو) 

دير «ِشرُتوزا دى ِبزيو» (Certosa di Pesio)، ِكيوزا دي بزيو  (ُكونيو) 
كنيسة َسانتا َماريا ِديل ُبوْسُكو (Chiesa di Santa Maria del Bosco)، ُكونيو 

كنيسة القديس ْأمبروزو (Chiesa Sant’Ambrogio)، ُكونيو 
كنيسة َسانتا َماريا (Chiesa di Santa Maria)، ُكونيو 

كنيسة َسانتا َكيارا (Chiesa di Santa Chiara)، ُكونيو 
كنيسة َسان ُكوْستانُسو على اجلبل (Chiesa di San Costanzo Al monte)، ڤيالر سان كستانسو (ُكونيو) 

ابرشيه َسانتا ماريا أُسونَتا (Parrocchiale di Santa Maria Assunta)، إِلڤا  (كونيو)
دير مجمع الصليب املقدس (Complesso conventuale Santa Croce)، ُبوسكو مارنكو (األسكندرية) 

معبد َڤارالُلو املقدس (Sacro Monte di Varallo) ، (ِڤّرشيلي) 
جبل ُأوْروَپا املقدس (Santuario e Sacro Monte di Oropa)، (ِبييال) 

جبل  سانتا ماريا أُسونتا املقدس (Sacro Monte di santa Maria Assunta)، ٍسًرالونچا دي كريا (األسكندرية) 
مزار كنيسة ِريجينا (Santuario Basilica Regina Montis Regalis)، ڤيكوفورت (كونيو) 

جبل سان فرانسيسكواملقدس (Sacro Monte di San Francesco)، أورتا سان جوليو (ُنوڤارا) 
جبل َكالَڤارُيو املقدس (Sacro Monte Calvario)، دومودوسوال (ڤيربانو – كوزيو – أوسوال) 

جبل األسماء الروحيه الثالثه املقدس (Sacro Monte della SS. Trinità)، جيفا (فيربانو – كوزيو – أوسوال)
جبل ِبيلمونتي املقدس (Sacro Monte di Belmonte)، فالبرجا (تورينو) 

مزار كنيسة َماُدوَنّا ديالِ فيوري(Santuario della Madonna dei Fiori) ، ِبرا (كونيو) 
املأوى الديني في َكندِيلو(Ricetto di Candelo)، ِبييال 

مؤسسة ساندريتو امللك ِريَباْوِديْنُيو (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo)، ألَبا (كونيو) 
مدينة الفنون – مؤسسة پيسُتوليُتّو(Cittadellarte – Fondazione Pistoletto)، ِبييال



فــنــون وثـقـافـة :
         جـمــال 

البـيـيمونـت حتفة في انتظار ان تكتشف. في كل ركن من أركان األقليم توجد جوهرة إما من الفن 
الروماني ، أو من فنون العصور الوسطى ، الباروكو، الكالسيكيه اجلديدة أو الفن املعاصر شاهدة 
على قرون من التاريخ واالبداع. حتى طرق االميان تؤدي الى عجائب معماريه ، مما مكنها من اجلمع بني احلب 
للجمال مع الروحانيه ، ومن ناحية أخرى فإن مهرجانات الفنون الشعبية الـبـييمونـتية تكشف سحر وفتنة الثقافات 

الشعبية القدمية ، كما تعبرعن تقاليد األقليات الدينية واملجموعات االثنيه واللغويه. 
واذا كنا نتحدث عن الفن فإننا ال نستطيع ان ننسى التصميم البـييمونـتي ، واالذي ساهم فى خلق اسطوره املوضة 

االيطالية (Italian Style) في العالم.



ال يـفـوتـكم تـذوق

اع عـندالـتـذوق.
األطـبـاق األولى «البرميو» 

تاَيِرين (Tajarin) معكرونة مثل اإلسباجتى العريض 
َأْنُيوِلِّتى (Agnolotti) معجونات محشوة باللحم املفروم

ا (Panissa vercellese) أرز مع خلطة من اخلضروات والفول  بانيَسّ
والنبيذ 

َباِنيِشيا (Paniscia novarese) أرز مع خلطة من اخلضروات والفول 
وزيت الزيتون

أطباق اللحوم 
ِبرازاُتو بالَبارُوُلو (Brasato al Barolo) حلم بقرى مطهو ببطء في 

نبيذ البارولو 
حلم بالتونة (Vitello Tonnato)  شرائح رقيقه من حلم العجل مع 

صلصه التونة
(Gran Bollito misto) قطع متنوعة من اللحم املسلوق

 (Lumache) قواقع عشبية

اجلنب 
َكاستيلَماِنيو ُدوب (Castelmagno DOP) جنب من لنب البقر والغنم

ُمونتبورْه (Montebore) جنب من لنب البقر واملاعز
ُمورازانو ُدوب (Murazzano DOP) جنب من لنب ماعز منطقة 

مورازانو
َراْسِكيرا د.آلِبِيجيو ُدوب (Raschera d’alpeggio D.O.P)  جنب 

لنب ماعز
اِڤيرانو (Robiola di Roccaverano) جنب طازج من  ُروْبُيوله د. ُروَكّ

لنب بقر/ماعز
(Gorgonzola) جنب كرميى مع الفطريات اخلضراء ُجوْرُجوْنُزوالَّ

حلوى 
ُبونيه (Bunet) بودجن 

َزاَبيونيه (Zabaione) كرمية من البيض املضروب والسكر
َجاِندُيوت (Gianduiotti)  شوكوالتة تورينو

ُنوِشيليني د. ِكيَڤَسو (Nocciolini di Chivasso) حلوى من 
البندق احملمص وبياض البيض

َكاِنسترِلّي (Canestrelli) بسكويت  برائحة الليمون والفانيليا
تي (Torcetti) ُبقسَمات َحلقى من الدقيق والسكر ُطورِشّ

ِبيُشيوالنى بالقرفة (Bicciolani alla cannella) بسكويت 
بالكاكاو والقرفة

ُكوِنيزْيه بالروم (Cuneesi al rhum) مارون جالسيه مغطى 
بالشيكوالتة

َباسِته د. ِميلَجا (Paste di meliga di Pamparato) بسكويت 
من عجني الذرة والقمح

النـبـيـذ االحـمـر 
Barbera َبارِبيرا 
Barolo َبارُولو 
Carema َكاِرميا 
Dolcetto تو  ُدولِشّ
Gattinara َجّتْيَنارا 
Nebbiolo ِنْبيُولو 

النـبـيـذ االبـيض 
Erbaluce ِإربا ُلوتشي 
Gavi َجاڤي 
Roero Arneis ُروِيرو َأرنيس 

ـُلو  نـبـيـذ يتماشى مع احل
Spumante Asti َأستي ُسبوَماِنتي 
Moscato d’Asti موسكاتو د. أستي 
Brachetto باركٌتو 
Caluso Passito َكالوزو َپاٍستو 

األماكن 
Centro enogastronomico) مركز للمأكوالت والنبيذ إيتالى ، تورينو

   (Eataly, Torino 
 Museo del Gusto) أسكو، تورينو متحف التذوق  َفروّسْ

Frossasco, Torin



الـذي يقول بـييمونت ، فإنه يتكلم عن روعة فن الطـبخ وتـََمُيز النبـيـذ : إنها سيمفونية من النكهات ، واألذواق 
الفريده حيث تراث الطهي يضرب بجذوره  إلي املاضي. هناك الكثير من املأكوالت واألطبقة املتميزة التي تكمل 
متعة العطلة : من الكمأة البيضاء في ألبا ، امللكة املتوجة فى املطبخ الـِبـييمونـتي ، الى العديد من اُملْقِبالت وَفواِحت 
اّلَشِهية ، الى َمقليات الـبـييمونت املتنوعة و َصلصتُها الساخنة التقليدية  (bagna caoda)،  الى أطباق محلية 
فريدة يتميز بها املطبخ البييمونتي التقليدى، الى احلـلوى اللـذيذه ، التى تدغدغ  األحاسيس واألمزجة. وميكنكم 
مصاحبة هذه املأكوالت اللذيذة مع النبيـذ الفـاخر الذي َبْوَأ املقـاطعة ِريادة على مستوى العالم فى إنتاج األنـبـذة 
فاخرة الطعم والنكهة، منها علي سبيل املثال DOC -45 وDOCG -9 ، وبالطبع ال يفوتنا أن نذكر النبيذ ذائع 

.(Moscato) واملُْسَكاُتو (Barbaresco) الَبرَباِريسُكو ، (Barolo) الصيت الَباُروُلو

فـنـون الـطـهـو:
 سحـر واستمتاع



ء :
ف العـقول واألبصار.

ال يـفـوتـكم زيـارة :
“Colline del Monferrato” تالل ُمونفراتو

 “Colline delle Langhe” تالل َالجنيه
“Colline del Roero” تالل ُروإيرو

“Colline della zona Gattinara” تالل منطقة  َجاتينارا
“Lago Maggiore e Isole Borromee” بحيره َالُجو َماْجِيورى وجزيرة ُبوّرِميو

“Lago di Mergozzo” بحيرة ِميرُجوتزو
“Museo del Paesaggio, Verbano- Cusio – Ossola”  (ڤيربانو – كوزيو – أوسوال) متحف املناظر الطبيعية

“Giardini Botanici di Villa Taranto, Verbano - Cusio – Ossola”، حدائق نباتية ِفيال تارانتو
“Lago d’Orta e Isola di San Giulio” بحيره أورتا ، وجزيرة سان جوليو

“Cinque laghi di Ivrea” اخلمس بحيرات  في إيفريا
“Lago di Candia e Parco Provinciale del Lago di Candia” بحيرة كانديه وحديقة مقاطعه بحيرة كاندية

“Lago di Viverone e Serra di Ivrea” بحيرة ڤيڤرونة وصوبة إيفريا النباتية
“Laghi di Avigliana e Parco Naturale Laghi di Avigliana” بحيرات آڤيليانا واحلديقة الطبيعية لبحيرات آڤيليانا

“Parco Naturale dell’Orsiera – Rocciavrè” احلديقة الطبيعية أورسيرة
“Parco Naturale della Val Troncea” احلديقة الطبيعية ڤال ُترونشيا

“Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand” احلديقة الطبيعية جران بوسكو َسالبرَتراند
“Parco Naturale Capanne di Marcarolo” احلديقة الطبيعية َكاًبّانا دى َمارُكارلو

“Parco Naturale del Gran Paradiso” احلديقة الطبيعية ِجَران َباَراِديسو
“Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero” حديقة جبال األلب  ڤيليا و جبال األلب  ديفيرو

“Parco Naturale dell’Alta Valsesia” احلديقة الطبيعية َڤالِسيزيا
“Parco Nazionale della Val Grande” احلديقة  القومية َڤال ِجَراِندي

“Parco Naturale delle Alpi Marittime” احلديقة الطبيعية جلبال األلب البحرية
“Parco naturale dell’Alta Pesio e Tanaro” احملمية الطبيعية لوادي آلتا ِبيْزِيو وَتَنارو

“Riserva Naturale Speciale dei Ciciu del Villar” احملمية الطبيعية ِسبيْشِيالى دى ِشيتُشو ديل ِڤيالر



تعنى كلمة البـييمونت حرفيا ”على سفح اجلبال“: جبال األلب ، بهجة من اجلمال مع أكثر من ثالثني 
قمة جبلية تعلو إرتفاعاتها اكثر من ثالثة آالف متر ، لتعرض لعشاق الطبيعة سماء بلورية ووديان فاتنة 
اجلمال يسهل الوصول إليها في كل املواسم. ومن جهة آخرى فإن من يفضل املناظر الطبيعية املتناغمة ذات 
اإليقاع املتموج والرومانسية الهادئة ، فإنة يجد مقصده فى واحات للسالم احلقيقي في التالل املطوية عذبة اجلمال املغطاة 
مبروج وحدائق نباتية يعتنى بها ساكنيها فى حنو وغرام. وعلى هذا يتميز البـييمونت بتالله الشاعرية  املتناغمة مع  قمم 
جبالها املهيبه أيضا البـييمونت غني بالبحيرات التى تقبع على مستويات عالية، كمرايات  مائية ذات ألوان باهية ، وبحيرات 

(il Lago d’Orta) وبحـيرة ُأوْرَتا ، (Lago Maggiore) جبال األلب الكبرى مثل بحيرة الَّالُجو َماُجوِري
 

َناء  الْـَطـبـيعة الـَغّ
    الشعر الذى يخطـف ا



الرياضات الشتوية 
يزاَنا- سان ِسيَكاريو (تورينو)  تاكسى – بوب لالنزالق الشتوى فى ِشِ

سُنو ُتوِبينج  سيستريرى و براجيالتو (تورينو) 
رماية البياثلون ، َبرالى (تورينو) 

كيتيسكى ، بيلمونت (بييال) 
«سليدوج» زالجات جترها الكالب ، برالى (تورينو) 

فري رايد ، آالنا فالسيزيا (فرشيلي) 
جولف على الثلج ، براتونيفوسو- فرابوسا سوتانا (كونيو) 

شالالت اجلليد، وديان كونيو (كونيو) 
الرياضات الصيفيه
تسلق جبال األلـب 
تسلق جبال ِبـييال 

رياضة اجلولف 
لعبة األنابيب ، براجيالتو (تورينو) 

تاكسى بوب الصيفى لالنزالق فى شيزانا- سان سيكاريو (تورينو)
مراكب شراعية ، ويند سرف ورياضة اإلنزالق على مياه البحيرات 

قوارب الكانو ، رافتنج « جتديف وخوض األنهار واجلداول» (فى نهر سيزيا) 
صيد السمك (فى نهر سيزيا) 

ـِييال  ركوب اخليل فى ب
بوب االنزالق الصيفى على اخلط األحادي 

أرتزينا ، فرابوسا سوتانا (كونيو) 
إرتياد مناطيد الهواء ، (كونيو) 

اكتشاف الكهوف فى أودية كونيو (كونيو) 
الهبوط باملظالت الهوائية ، في أودية كونيو (كونيو) 

ال تـفـوتـكم ممـارسة 

واالسـتجـمـام :
ر رفـاهـية الـحـياة

أنشطة عالجية في منتجعات  املياه املعدنية 
 “Vinotherapy” العالج بالنبيذ

 “Cioccolaterapia”  العالج بالشوكوالتة
أماكن للزيارة 

منتجع املياه املعدنية فى بونيانكو، (ڤيربانو – كوزيو – أوسوال)
منتجعات املياه املعدنية فى كرودو (ڤيربانو – كوزيو – أوسوال)   

منتجعات املياه املعدنية في فيناديو ، كونيو 
منتجعات املياه املعدنية امللكية فى فالديري ، كونيو

منتجعات املياه املعدنية فى لويريزيا ، كونيو
منتجعات املياه املعدنية ، فونس ساليوتس دي أليانو، أستى 

منتجعات املياه املعدنية ، أكوى تيرمى ،األسكندرية 
منتجعات املياه املعدنية ، برمييا ، (ڤيربانو – كوزيو – أوسوال)    

متحف أبطال سباقات الدراجات ، نوڤي ليجورى (األسكندرية) 
متحف ومنزل  فاوستو كوبي ، َكاْستِيالنيا (االسكندرية)



فى  وَمتِشية  ُنزهة  أى  إن   : واألنهار   ، والتالل   ، البحيرات  من  وبالقرب   ، اًأللب  ِجبال  ِقْمم  َعلى 
الـبـييمونت هى مبثابة ممارسة  نشاط رياضى. سواء كان ذلك فى  الصيف ، أو الشتاء : كل موسم 
له إيقاع يتماشى مع جميع األذواق وجميع العضالت : وهناك مجاالت عديدة لكل الذين يرغبون فى ممارسة 
الرياضة أواملتابعني لها من متفرجني ومشجعني. كما توفر اجلبال لعشاق التزلج على الثليج خيار واسع من األماكن 
والعديد من الرياضات التى متارس على الثلوج حتى في فصول الصيف ستجدون نفس األستمتاع وباشكال متنوعة. 
وإذا كان األنطالق ملمارسة الرياضة جيد فإن ٌاإلستجمام واإلسترخاء ُمستحب أيضا خصوصا مع وجود الكثير من 

منتجعات املياه املعدنية في املنطقة  شهيره بسحر منابعها وخصائص عالجية وشفائية مميزة ملياها.

الـريـاضـة واال
             أسـرار ر



ه الـفـنـية
•  عرض ملـدينـة َأكـوي على املسرح باالسكندرية - يونيو ويوليو.

• مهرجان مسرح أستي -- يونيو ويوليو. 
• مهرجان لـيبـرا « استعراض للـموسـيقى املعاصرة « ، سورديڤولو -- متوز / يوليو. 

• راتابالن «املهرجان الدولي لفنانني الشارع املتجولني» ، ليسسونا  (بييال) -- متوز / يوليو. 
• املنافسة الدولي للموسيقى ب ڤـالسـيزيا ، ڤـاريـلـلو(ڤرشيلي) - يونيو / حزيران وأيلول / سبتمبر. 

• جتمع  مادونينا للدراجات البخارية الدولية فى كاستيالزو بورميدا (األسكندرية) - متوز / يوليو. 

• َأسـتي ُموسـيقى (مـهـرجـان)  - متوز / يوليو. 
• مـهـرجـان ُاومبرتو ُجيورَدانو ، باڤينو (ڤيربانو – كوزيو – أوسوال) - متوز / يوليو. 

• آلـبـا فى َڤـاريللو(ڤرشيلي) - متوز / يوليو. 
• مهرجان ِڤـيَنـاِل للرقص (األسكندرية) - متوز / يوليو، آب / أغسطس. 
• مهرجان ُروْميـاج‘ فى سـبتـمبر، سـان ُلوِشـيو  دى كومبوسكورو (كونيو)

وغيرهامن املناطق اجلبليه االيطالية - متوز / يوليو وآب / أغسطس و سبتمبر. 
• حفلة موسيقية إلحتفال منتصف أغسطس (فيروأجستو) ، في وديان مقاطعة ُكونيو - آب / أغسطس. 

يربـانو – كوزيو – أوسوال)  - آب / أغسطس.  ـِ • إحتفال  سان فيتو مع االلعاب النارية ،  ُأومـينا (ڤ
• مهرجان بانـيسـًا ، مهرجان الضفادع ، ومهرجان األنيولتو ، فرشيلي -- آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر. 

• اسـبوع موسـيقى في إسـتريـزا (ُڤيربانو – كوزيو – أوسوال)   - آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر.
•معارض الصيف العظمى، ُكونيو -- آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر. •
• معرض انتاج اجلنب  في ِبـرا (ُكونيو) - أيلول / سبتمبر (كل سنتني). 

ينـُوُروِلـيسى (تورينـو) -- أيلول / سبتمبر.  ـِ • معرض الصناعة احلـرفيه  في  ب
• مـهـرجان النبـيذ ( دوجا الذهبية )  ، أستي -- أيلول / سبتمبر. 

• مـهـرجان األحـتفاالت الشـعـبية  ، في أستي -- أيلول / سبتمبر. 
• سـبـاق الـخـيل (الباليو)  بأسـتي - أيلول / سبتمبر. 

• مـهـرجان العنب في بورجومانيرو (نوڤارا)- أيلول / سبتمبر. 
• دورة تدريـبـيـة لتـنسـيق الزهور بالًنزا (ڤـربـانيا) - أيلول / سبتمبر. 

• مهرجان املوسيقى (ميتو) ، في تورينو -- أيلول / سبتمبر. 
• مهرجان األناشيد الدينية  نوڤارا -- أيلول / سبتمبر. 

• أحداث العصور املاضية – أحياء ذكريات تاريخية فى َجـاليـَاِته (نـوڤـارا) - أيلول / سبتمبر. 
• لقاءات تقاربية  فى املأوى الديني في كنديلو (Ricetto di Candelo)، بـييال - أيلول / سبتمبر. 

• سـبتـمبر فى سـالوزيسـيه  سالوتزو (كونيو) - أيلول / سبتمبر. 

اتـيَنارا (ڤرشيلي) - أيلول / سبتمبر.  • مهرجان العنب فى ّجْ
• الصالون الدولى للتذوق في تورينو - تشرين األول / أكتوبر (كل سنتني). 

• املعرض الدولى للكمأ األبيض فى ألبا (كونيو) -- تشرين األول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر. 
• معرض الكمأ القومى فى مونكالڤو (أستى) - تشرين األول / أكتوبر. 

• جائزة جرينزاِن بيمونت نوار فى أورتا  ، أورتا (نوڤارا) - تشرين األول / أكتوبر. 

• «تسابيح نذرية» في ألنا ڤالسسيزيا (ڤرشيلي) - تشرين األول / أكتوبر. 
• معرض الكستناء اإلقليمي ، كونيو - تشرين األول / أكتوبر. 

• مهرجان السينما في نوڤارا - تشرين األول / أكتوبر. 
• معرض أرتسيسما للفنون في تورينو - في تشرين الثاني / نوفمبر. 

• مهرجان تورينو السينمائي -- في تشرين الثاني / نوفمبر. 
• ملتقى «كتاب في املدينة»  ، كونيو - تشرين الثاني / نوفمبر. 

يلي -- تشرين الثاني / نوفمبر وكانون األول / ديسمبر.  • مسابقة ِفيوتي ، ِڤرِشّ

•  معرض «ضـوء الفـنان»، في تورينو - من تشرين الثاني / نوفمبر إلى كانون الثاني / يناير. 
•  معرض «حلوى األرض» من نوڤي (األسكندرية)- كانون األول / ديسمبر.



ـيـَيُمونـْت ـِ الْـب
    وعـروضـه 

في    : والشراب   الطعام  تذوق  صالونات  و  التاريخية  الذكريات  وأحياء  الشعبي  التراث  وأحتفاالت  الثقافية  األحداث  إن 
أسرار  الكتشاف  األصدقاء  ملشاركة  فرصة  هناك  أن  كما   ، رائعة  ومشاهد  بأجواء  للتمتع  عديده  فرص  متثل  البييمونت 
ومعارف قد يكون الزمان قد أرخى سدائل النسيان عليها ، وسوف تنغمسون أثناء زياراتكم في األحداث التاريخية والثقافية. 

كذلك فإن األحياء واملدن والبلدات تذخر بأثار وعجائب  يجب أال تفوتوا الفرصة لرؤياها.
طوف  إن البـيـيمونت منتعش ومزدهر طوال فصول العام بزخم من األحداث وهو مناسب لكافة األذواق ولكل السائحني ” 

وشوف“ كما إنه يرضى فضول األطفال والكبار. وهاكم بعض من األحداث التي تتكرر كل عام.

• الكرنفال التاريخي في إيڤريا  من كانون الثاني / يناير الى شباط / فبراير. 
• جتمع هواة الطيران فى ُموندوڤى – مع عيد الغطاس في كانون الثاني / يناير. 

• ِإحتفال «الفول» للقديس  سان جوليو ، في نوڤارا - كانون الثاني / يناير. 
• كرنفال ُأوليجو ، في ُنوڤارا - شباط / فبراير إلى آذار / مارس. 

ا ْجرميالدا (األسكندرية) -- كانون الثاني / يناير.  • كرنفال ال لكيرا ، في  ُروَكّ

• الشـوكـوالته ، في تورينـو واملقاطعة -- في آذار / مارس. 
• ميركو سكورت  «مهرجان بورجوسـيزيا» فى   ِڤّرشيلي - آذار / مارس. 

• الذكرى التاريخية ملعركة  بيكوٌكـكا (Bicocca)، ُنوَڤارا - آذار / مارس. 
• أسواق التحف والعاديات فى كيراسـكو (ُكونيو)– فقط نهار أحد واحد كل شهر من آذار / مارس إلى كانون األول / ديسمبر. 

• قالع مفتوحة و مشاهد متثيلية فى القالع ، في مقاطعة ُكوُنيو ، أستي ، األسكندرية. 
• احتفال اجلمعة املقدسة  في ُروَمانيانو ِسيزيا ، ُنوڤارا  أثناءعيد الفصح. 

• مـاراثـون تـورينـو - نيسان / أبريل. 
ـِسا -- نيسان / أبريل.  • جائزة ِجـرينزان للسينما فى ِسـتري

• إحتفال الكروم (Vinum)  في َألْـَبا – نيسـان / أبريل وأيار / مايو. 
• مـعـرض الـكتـاب الـدولي في توريـنو -- أيار / مايو. 

ـِييال)- أيار / مايو وحزيران / يونيه ( إحتفال كل سنتني).  • حفل شمعه على زهرة  فى (ب

• مـهرجان موسـيقى ألـبا «إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية» ،  في الجنه روإيرو-- أيار / مايو ويونيو ويوليو وأغسطس. 
• أحياء الذكرى التاريخية حلصاركـانـيلـلى (Canelli) ، َأستى- حزيران / يونيو. 

• مبـاريـات مبـارزة  الـفـرسـان على اخلـيول وسباق بـورجى للخيل  فى ُفوٌسـاُنو (ُكونيو)- حزيران / يونيو. 
• الفن في مركز ويناقش  التحوالت االجتماعية   ،  ِبـيَيال - من حزيران / يونيه إلى تشرين األول / أكتوبر. 

• مـهرجـان شـوارع نـُوَڤـارا ، نوڤارا - يونيو / حزيران. 
• جائزة جرينزانو كـَاڤـُور - حزيران / يونيو. 



 ATL لالتـصـال
وكالة اسـتـقبال وتسـويق سـياحى محـلي 

Alessandria - ـَكَنـدِرية األس
Piazza S. M. Castello, 14

15100 Alessandria
 هاتف 39.0131.288095/227454+

فاكس 39.0131.220546+
info@alexala.it
www.alexala.it

Asti - َأسـتى
Piazza Alfieri, 29 

14100 Asti
 هاتف 39.0141.530357+
فاكس 39.0141.538200+

atl@axt.it 
info@astiturismo.it
www.astiturismo.it 

Biella - ِبيـِيلال
Piazza Vittorio Veneto, 3 

13900 Biella
 هاتف 39.015.351128+
فاكس 39.015.34612+

info@atl.biella.it
www.atl.biella.it

Cuneo - ـُونـيو ك
Via Vittorio Amedeo II, 8 A 

12100 Cuneo
هاتف 39.0171.690217+
فاكس 39.0171.602773+

info@cuneoholiday.com
www.cuneoholiday.com

www.autunnocongusto.com 

قطاع سياحة البحيرات 
Distretto Turistico 

dei Laghi 
Corso Italia, 18 

28838 Stresa (VB)
 هاتف 39.0323.30416+

فاكس 39.0323.934335+
infoturismo@distrettolaghi.it

inforta@distrettolaghi.it
infossola@distrettolaghi.it

www.distrettolaghi.it

النـجـيه ، روإيـرو 
Langhe e Roero 

Piazza Risorgimento, 2 
12051 Alba (CN)

 هاتف 39.0173.35833+
فاكس 39.0173.363878+

info@langheroero.it
www.langheroero.it

 
Novara - ارا ـَ ـُوڤ ن

Baluardo Quintino Sella, 40 
28100 Novara

 هاتف 39.0321.394059+
فاكس 39.0321.631063+

novaratl@tin.it
www.turismonovara.it

مـكتب سيـاحة تورينو
Turismo Torino 

e Provincia
Ufficio IAT Torino

Piazza Castello/via Garibaldi
10122 Torino

هاتف 39.011.535181+
info.torino@turismotorino.org

مكتب سيـاحة إيفريا
Ufficio IAT Ivrea
Corso Vercelli, 1

10015 Ivrea 
هاتف 39.0125.618131+

info.ivrea@turismotorino.org

مكتب سياحة بيينيرولو
Ufficio IAT Pinerolo

Viale Giolitti, 7/9
10064 Pinerolo 

هاتف 39.0121.795589+
info.pinerolo@turismotorino.org

www.turismotorino.org

يلي فالسيزيا و، ِڤرِشّ
Valsesia e Vercelli

Corso Roma, 38 
13019 Varallo (VC)

 هاتف 39.0163.564404+
فاكس 39.0163.53091+

infovarallo@atlvalsesiavercelli.it
www.atlvalsesiavercelli.it

الكتشـاف العـديد من العـروض ، واألخـبار واملـعـلومات : 
 على شبكة األنترنت

www.torinopiemonte.com

www.regione.piemonte.it/turismo

www.piemontefeel.it



تـوريـنو – األسـكـندريـة – بيـاشـينزا

تورينـو – إفـريـا ـ أوسـتا

تورينو – ميالنو

شبكه القطارات التابعة للدولة
مركز االتصال ت: 89201
www.trenitalia.com

مطـار َكاَساِل
لإلتصال: 0039.011.5676361-362+
www.turin-airport.com
 
مطار ليفالديجى
لإلتصال 0039.0172374374+
www.aeroporto.cuneo.it

مطار ”َمالِبنَسا“ مـيالنو
لإلتصال 0039.02.74852200+
www.sea-aeroportimilano.it

األوتستراد (الطرق السريعة)
Autostrada

تورينو – سافونا

تورينو – باردونيكيا

جرافيلونا  توشى -  سانزيا - فولترى - جينوا
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