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1 متحف
Kaliningrad Amber 

Museum
متحف العنبر

ي
ي مدينة روسية من كالينينغراد المخصصة لإلسكان وعرض العنبر عمل فن 

. هو متحف يقع ف 

ة  ي وسط المدينة، عىل شاطئ بحبر
ي عام  .Verkhneyeوهي تقع ف 

ي المتحف ف 
بدأ البناء ف 

1972
 54.722110°  20.522987°

2 قرص/ متحف 
Fort № 5 "Frederick 

William III"

قرص فريدريك وليم 

الثالث
ي القرص منذ الحرب الوطنية العظىم

قرص للملك فريدريك وليم الثالث ملك بيالروسيا بن   54.752511°  20.443237°

3 حديقة الحيوان Kaliningrad Zoo حديقة الحيوان كالينغراد ي مدينة كالينغراد
حديقة الحيوان ف  54.720285°  20.487926°

4 بوابة Brandenburg Gate بوابة براندنبورغ

ي كالينينغراد وهي شاهد عىل مدينة 
هي واحدة من سبعة بوابات المدينة عىل قيد الحياة ف 

غ األلمانية السابقة وتقع البوابة عىل شارع باغراشيون وهي البوابة الوحيدة من . كونيغسبر

كالينينغراد ال تزال قيد االستخدام للغرض المقصود
 54.697205°  20.494518°

5 كنيسة Kreuzkirche كنيسة الصليب

غ، ألمانيا، اآلن كالينينغراد، روسيا ي كنيغسبر
ي حي مدينة السابقة لومسي ف 

وقد . هي كنيسة ف 

 عامي 
 و 1930تم تصميم الكنيسة من قبل المهندس المعماري آرثر كيكتون وبنيت بير 

غ1933  للطائفة اإلنجيلية من كنيغسبر
 54.705898°  20.522421°

6 كاتدرائية Königsberg Cathedral غ كاتدرائية كونيغسبر
ي كالينينغراد، روسيا، وتقع عىل جزيرة 

ي Kneiphofنصب تذكاري عىل غرار القوطية لبنة ف 
 ف 

نهر بريجل
 54.706293°  20.512107°

7 متحف

Musée 

océanographique de 

Kaliningrad

متحف أوسينوغرافيك
متحف كببر ومركز األبحاث تركز عىل المحيط، مع القوارب والطائرات المائية وغواصة 

.الستكشاف
 54.706531°  20.500345°

8 بوابة King's Gate بوابة الملك ي بنيت خالل القرن ال
°54.713704  حول كالينينغراد19هي واحدة من ست بوابات السابقة الن   20.535795°

روسيا- كالينغراد 

No.
نوع المعلم 

السياحي
االسم معلومات عنه

االحداثيات

هي احدى مقاطعات روسيا االتحادية ، وتقع بنمتصف دول البلطيق



9 متحف Friedland gate museum متحف بوابة فريدالند الخ.. بوابة تاريخية ومتحف بالداخل للجنود والعدة العسكرية من أسلحة   54.695350°  20.521751°

10 حديقة Youth Park حديقة الشباب ي قلب كالينغراد يوجد فيها البيت المقلوب
حديقة جميلة ف   54.727734°  20.514873°

11 معلم/ بيت  Upside Down House البيت المقلوب كالينغراد ي حديقة الشباب
بيت مقلوب بطؤيقة هندسية ف   54.727798°  20.514619°

12 حديقة
Kaliningrad Central 

Park
ال بارك كالينغراد سنب  غ كانت تعرف باسم لويسنوهل عندما كانت المدينة المانية وتسىم كونيغسبر  54.718968°  20.477246°

13 متحف/ معرض  Art Gallery معرض الفنون ي كالينغراد
معرض الفنون ف   54.708619°  20.519968°

14 حديقة Park Maksa Ashmanna حديقة ماكسما أشمانا ة جميلة تقع شمال مركز المدينة حديقة فيها بحبر  54.748276°  20.513392°

15 متحف

Kaliningrad Regional 

Museum of History 

and Arts

متحف كالينينغراد 

خ والفنون اإلقليىمي للتاري    

ي كالينينغراد، روسيا
كة السفىل ف  ي األصل قاعة . متحف عىل طول البر

وكان المبن  ف 

Stadthalle،غ، ألمانيا ي كنيغسبر
 وهو مركز للفنون األدائية ف 

 54.713489°  20.517804°

16 برج Dohnaturm برج الدانوب
ي عام 

غ األلمانية بنيت ف   وسميت باسم كارل 1859كان جزء من تحصينات مدينة كنيغسبر

، وهو اآلن موطنا لمتحف العنبرSchlobittenفريدريش إميل دونا 
 54.722377°  20.522993°

17 قلعة Fort Friedrichsburg قلعة فريدريشسبورغ غ األلمانية وماستشاهدة هو ماتبق  من الحصن الكببر ي كنيغسبر
كان حصن ف   54.704706°  20.493589°

18 متحف/ مركز 
Torgovo-Istoricheskiy 

Tsentr ي
مركز التجارة التاريخ  ي كالينغراد

ي ف 
متحف تاريخ   54.705303°  20.514631°

19 حديقة South park الحديقة الجنوبية حديقة جميلة تقع بجانب محطة القطارات المركزية  54.693457°  20.512029°



20 ي
معلم تاريخ 

Defensive barracks 

Kronprinz
يب   الثكنة الدفاعية كرونبر ي ولي العهد 

يب   بااللمانية تعن  وهي ثكنة عسكرية دفاعية.. كرونبر  54.717149°  20.531968°

21 متحف Museum Bunker متحف القبو منشأه عسكرية تاريخية تحت األرض  54.713283°  20.509547°

22  حكومي
مبن  City Administration اإلدارة الحكومية للمدينة  حكومي

مبن   54.719366°  20.500446°

23 متحف
Apartment Museum 

Altes Haus Amalienau

متحف الشقة القديمة 

أماليناو
ات سابقة ي فب 

متحف قديم لطابع الشقق ف   54.721989°  20.474463°

24 متحف/ سفينة 
Sredniy rybolovetskiy 

trauler SRT-129

سفينة الصيد القديمة 

SRT-129

ي عام 
ي ، منذ عام 1950تم بناؤها ف 

ي 2007 تعود لعهد االتحاد السوفين 
 أصبحت متحف ف 

وهي المتحف الوحيد لسفينة صيد سوفيتية. كالينينغراد
 54.706122°  20.504331°

25 حديقة الحيوان

Poznavatelno-

uvlekatelnyy zoopark 

"Strana Enotiya"

حديقة الحيوان بيت 

الراكون

حديقة جميلة مصغره يمكنك اطعام .. او كما تسىم عندهم حديقة الحيوان البائس 

ه لألطفال.. الحيوانات مقابل مبلغ بسيط  ممبر 
 54.724831°  20.501602°

26 حصن/ قلعة 
Fort number 11 

"Dönhoff"
11دونهوف القلعة 

غ (11رقم )دونهوف هو حصن  يتم . الذي كان ليكون جزءا من حزام دفاعي من كونيغسبر

ي حالة جيدة جدا ألنه لم يقصف خالل الحرب العالمية الثانية، حن  
الحفاظ عىل القلعة ف 

يمكن للزوار رؤية جميع الغرف والمرافق
 54.657126°  20.567278°

27 حديقة Botanical Garden الحديقة النباتية ي كالينغراد
احدى اجمل الحدائق النباتية ف   54.720235°  20.507519°

28 سوق

Центральный 

продовольственный 

рынок

السوق المركزي ي المدينة
السوق المركزي لألغذية ف   54.720730°  20.510580°

29 نصب تذكاري
Monument to Saint 

Nicholas
نصب سان نيكوالس نصب تذكاري للقديس سان نيكوالس  54.706303°  20.505145°

30 ي شبابر KVESTRUM.RF وم ار اف كفيسب  ها بيت جميل للمتعة الشبابية كالتصوير وغبر  54.701537°  20.511939°



31 جرس Honeymoon bridge جرس شهر العسل ي كالينغراد
ي ف 

جرس تاريخ   54.705760°  20.513794°

32
/ مبن  قديم 

ي
مركز ثقاف 

Börse
سوق األوراق المالية 

ي/ البورصة 
المركز الثقاف 

ي القليلة المتبقية مابعد 
غ االلمانية المننر واحد من المباب  ي مدينة كنيغسبر

كانت البورصة ف 

ي كالينينغراد
ي ف 
ي المركز الثقاف 

الحرب العالمية الثانية وهو اآلن ف 
 54.705137°  20.507610°

33  حكومي
مبن 

The land and the 

Administrative Court
المحكمة اإلدارية  حكومي

مبن   54.720609°  20.496957°

34 بوابة Rossgarten Gate بوابة روزغارتن غ هي واحدة من سبعة بوابات المدينة القديمة كونيغسبر  54.722014°  20.523786°

35 متحف Parovoz serii TE القطار البخاري القديم

ي كالينينغراد - FCقاطرة البخار سلسلة 
ي عام . واحدة من مناطق الجذب ف 

 2010وافتتح ف 

ي عام 858النصب هو رقم قاطرة . بالقرب من غار دو نور
ي ف 
ي ألمانيا1943، الذي بن 

بعد .  ف 

ي الشحن والركاب حركة 
ي البلطيق للسكك الحديدية ف 

ي فرع كالينينغراد ف 
الحرب، كان يعمل ف 

نياخوفسك وتخضع لترصف. المرور ي تشبر
ة طويلة يتم تخزين قاطرة ف  ولكن كان هناك . لفب 

.إل قطع ونقل ال كالينينغراد، وبعد ذلك أعيد تركيبها وتثبيتها كما نصب تذكاري- قرار آخر 

 54.721744°  20.499843°

36 مول
Zdaniye Torgovogo 

dvora 
مول/ المبن  التجاري  مبن  تجاري متعدد النشاطات+ مول   54.719433°  20.500641°

37 نصب تذكاري Triumfalnaya kolonna
/ تريومفالنايا كولونا 

عمود النرص
نصب تذكاري  54.719913°  20.501306°

38 كنيسة

Chapel of the Blessed 

Prince Peter and 

Fevronia

كنيسة األمبر بيب  

وفيفرونيا
كنيسة تاريخية جميلة  54.720063°  20.502832°

39 كتدرائية
Cathedral of Christ the 

Savior
كتدرائية المسيح ي كالينغراد

من اجمل الكتدرائيات ف   54.720831°  20.503127°

40 ساحة ploshchad Pobedy ساحة النرص ي كالينغراد
من اشهر الساحات العامة ف   54.719997°  20.501091°



41 منحوته
sculpture Fighting 

Bison
قتال بايسون منحوته ان منحوتة جميلة ألثنير  من الثبر  54.720441°  20.497040°

42 مطعم Kebab King مطعم شورما Tekhnicheskiy Universityبالقرب من جامعة التقنية   54.720263°  20.497195°

43 ي
معلم تاريخ  Ausfalltor بوابة اسفلتور بقايا بوابة وقلعة قديمة  54.712274°  20.490494°

44 ي
جرس تاريخ  Vysokiy most الجرس العالي ي يعبر نهر بريقوليا

جرس تاريخ   54.699437°  20.517584°

45 نهر Pregolya River نهر بريقوليا ي بحر البلطيق
نهر يعبر كالينغراد ويصب ف   54.699605°  20.516719°

46 متحف Museum of Glass متحف الزجاج ي األعىل للمدينة ويوجد اسفله مقىه
برج جميل له اطاللة جميلة ف   54.705087°  20.514641°

47 سفينة/ متحف  NIS Vityaz سفينة البطل ي عالم المحيطات
سفينة تاريخية يوجد فيها متحف عن الحياة ف   54.706162°  20.499884°

48 مالهي Laplandiya, Katok مالهي البالند ال بارك ي السنب 
مالهي مصغرة ف   54.717133°  20.476442°

49 نصب تذكاري
pamyatnik 

Normandiya-Neman

نصب تذكاري نورماندي 

نيمان
يعود للحرب العالمية الثانية  54.715150°  20.516919°

50 نصب تذكاري
Monument to 

Motherland
نصب الوطن نصب تذكاري  54.717216°  20.501565°

51 مول Europe Mall مول أوروبا سينما+ تسوق   54.717970°  20.500161°



52 متحف عسكري The submarine B-413 ي 413-الغواصة بر غواصة تحولت ال متحف يمكنك الدخول فيها ومشاهدتها من الداخل  54.706583°  20.493721°

53  54.708882°  20.498739°

54  54.704573°  20.516850°

55  54.717908°  20.542949°

56 المطار الدولي Khrabrovo Airport مطار خرابروفو ي كالينغراد والمطار الرئيسي يبعد 
°54.882527  كيلو عن قلب المدينة20مطار خرابروفو اكبر مطار ف   20.585920°

57 شارع leninskiy pr. شارع لينسكي ي محيطة يمر بقرب ساحة النرص
ي كالينغراد ويفضل السكن ف 

احد اهم الشوارع الرئيسية ف   54.718100°  20.502077°

58 شارع
Chernyakhovskogo 

street
نياخوفسكوغو شارع تشبر ي كالينغراد ويتفرع من ساحة النرص

احد اهم الشوارع الرئيسية ف   54.719222°  20.503608°

59 غابة Dancing Forest الغابة الراقصة ي العالم ، أشجار وكانها ترقص 
..من اشهر الغابات ف   55.179538°  20.860867°

60 بلدة Zelenogradsk بلدة زيلينوغرادسك بلدة تقع شمال كالينغراد وعىل بحر البلطيق  54.957465°  20.476506°

61 بلدة Yantarny ي/  بلدة كهرمان 
يانتارب 

ي األلمانية باسم بالمنيكن، هي منطقة 
ي الكهرمان والمعروفة سابقا ف 

ي او كما تعن 
يانتارب 

ي شبه جزيرة سامبيان، عىل بعد حوالي 
ي منطقة كالينينغراد، روسيا، وتقع ف 

ية ف   40حرص 

ا من كالينينغراد، المركز اإلداري لل أوبالست .كيلومب 
 54.870457°  19.940692°

62 شاطئ
Amber Promenade 

(South)

ة وشاطئ العنبر  متب  

ي الجنوبر
ي
ي بلدة يانتارب 

ي يقع ف 
ة شاطنئ منب    54.867100°  19.933242°

63 شاطئ Curonian Spit شاطئ كورونيان
اث العالىمي لليونسكو تمتد  كورونيان البصاق هو شبه جزيرة الرمال طويلة وضيقة وموقع الب 

من زيلينوغرادسك من منطقة كالينينغراد إل مدينة كاليبيدا الليتوانية
 55.275046°  20.978927°

سوبرماركت Viktoriya Supermarket سوبر ماركت فكتوريا ي كالينغراد
سوبر ماركت شهبر ف 


