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كانت بورصة مهد أول مستعمرة في العصور السابقة المعروفة باسم »مدينة كيوس« اليونانية 
القديمة حين توج فيليب الخامس ملك مقدونيا »بروسياس« ملكاً على بيثينيا في عام 202 قبل 
الميالد. وأعاد الملك بروسياس بناء المدينة وأطلق عليها اسم بروسيا. وأضحت مدينة بورصة 

أول عاصمة كبرى في أوائل اإلمبراطورية العثمانية بعد أن استولى عليها البيزنطيون عام 
1326. وطوال العهد العثماني، استمرت مدينة بورصة مصدراً ألغلب منتجات الحرير الملكية 
وبلغ عدد سكانها 45,000 عام 1487. وظلت مدنية بورصة أهم مركز تجاري وإداري على 

مدار القرون. وفي أعقاب تأسيس الجمهورية التركية، أصبحت مدينة بورصة أحد المراكز 
الصناعية في البالد.

تقع مدينة بورصة بين خطي 40 درجة طوالً و 28-30 درجة عرًضا في الشمال الغربي من 
تركيا والجنوب الشرقي لبحر مرمرة. ويحيطها شرقاً مدينتي بيله جك آدابازاري وشماالً مدينة 

قوجه ايلي ويالوفا وإسطنبول وبحر مرمرة وجنوباً مدينة أسكي شهير وكوتاهيا وبالق أسير 
غرباً. وتتكون مدينة بورصة من 17 منطقة وهي )بيوك أورهان ويمليك وجورسو وحرمانشيك 

وإنقول وإزنيك وكاريجابي وكيليس ومودانيا ومدينة مصطفى كمال باشا وأورهانلي وأورهان 
غازي وياني شهير ونيلوفر وعصمان غازي  ويلديرم. وفي شمال بورصة تمتد شواطئ بحر 

مرمرة لقرابة 135 كم.

هي أول عاصمة لإلمبراطورية العثمانية
يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون

مساحتها: 11.027 كم2
يصل أعلى الجبال ارتفاعاً: )2543 متًرا(
ترتفع 155 متًرا فوق مستوى سطح البحر

مناخها معتدل
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تتوفر الطائرات المائية بين مدينة هاليج )إسطنبول( ويونس الي )بورصة( حيث تقدر مدة الرحلة 25 
دقيقة. باإلضافة إلى ذلك، بوسعك أن تستقل تاكسي ))heli-taxies من يونس الي )بورصة( إلى 

العديد من موانئ الوصول في إسطنبول )مطار أتاتاورك للطائرات الهليكوبتر وشيشلي وكادي كوي(.

تتمتع مدينة بورصة بوجود خطوط حافالت إلى جميع أرجاء تركيا، حيث تنقلك جميع خطوط 
الحافالت من داخل المدينة إلى محطة األتوبيس التي تبعد فقط 10 كيلو متًرا خارج مدينة بورصة 

على الطريق السريع إلسطنبول. ومن هذه المحطة يمكنك االنتقال بالحافالت إلى وسط المدينة. 
وتستغرق مدة الرحلة بالحافلة من إسطنبول حوالي 3 ساعات وتبلغ تكلفتها 15 يورو.

تستغرق الرحلة البحرية بين ياني كابي ويالوفا ما بين 70 إلى 90 دقيقة حيث تنطلق رحلة كل 20 
دقيقة طوال اليوم من ميناء يالوفا بمدينة بورصة. وتستغرق الرحلة البحرية بين يالوفا وبورصة ما 

يقارب من 60 دقيقة.

تتميز مدينة بورصة بوجود أسطول أتوبيس نهري والعّبارة للربط بين مدينتي ياني كابي )إسطنبول( 
وموانئ مودانيا )بورصة( وجوزيليالي )بورصة( لنقل الركاب والمركبات. ويعد هذا الطريق هو 

الخيار األسرع لالنتقال من إسطنبول إلى مدينة بورصة حيث تستغرق الرحلة 90 دقيقة فقط. ويوجد 
فيها أيضاً خدمات األتوبيس العام من موانئ مدينتي مودانيا وجوزيليالي إلى محطة مترو إيمك 

)تستغرق 30 دقيقة- بتكلفة 2 دوالر أمريكي( التي تقع في ضواحي المدينة الخارجية. ويمكنك من 
هناك استقالل المترو إلى وسط مدينة بورصة ثم االتجاه إلى محطة مترو شهري كوستو الموجودة 
في المنطقة القديمة بالقرب من منطقة السوق )تستغرق الرحلة 30 دقيقة- بتكلفة 2 دوالر أمريكي(.

تربط مدينة بورصة بالمنطقة الشمالية الطرق السريعة التي تتميز بأنها متسعة نوعاً ما وبحالة جيدة 
)انطالقاً من مدينة إزميت ويالوفا وإسطنبول سواء أكان الطريق برسم عبور E881/O5  الذي يلي 
جسر عصمان غازي أو من خالل الطريق E881/D575 حيث يتم استقالل العبارة من ميناء إسكي 
هيسار وصوالً إلى ميناء طوبجالر أو إلى يالوفا( والتوجه غرباً )E90/D200 من بالي كسير عند 

الطريق D565 من أزمير بالجنوب الغربي( وشرًقا )E90/D200 من إسكي شهير وأنقرة التي 
تتميز بوجود خطوط مواصالت إلى طريق D560 انطالقاً من مدينة أنطاليا التي تقع في الجنوب(.

يستقبل مطار ياني شهير- بورصة رحالت طيران محلية وعدد من الرحالت الدولية ومع ذلك بإمكانك 
الوصول إلى مدينة بورصة جًوا عند قدومك من أغلب الدول أن تأخذ رحلة طيران تزانزيت من إحدى 

المطارات الدولية التركية. ومن أقرب المطارات الكبرى لمدينة بورصة هو مطار إسطنبول أتاتورك ومطار 
صبيحة كوكجن، وأمامك خيارين من مطار أتاتورك –لمدينة بورصة إما باستقالل الحافلة أو عبر ميناء ياني 

كابي. أو يمكنك االنتقال مباشرة من مطار صبيحة كوكجن بالحافلة إلى مدينة بورصة وسوف تستغرق الرحلة 
ساعتين. وكي تتجه من مطار ياني شهير إلى مركز المدينة، يمكنك استقالل الحافلة أو التاكسي.

وسائل النقل المحلية

وسائل النقل المحلية

الحافالت

مترو األنفاق

 (DOLMUŞ) سيارات األجرة العامة “ميني باص” دولموش

 (TRAM) الترام

التاكسي

M

تقريًبا تجد التاكسي األصفر في جميع األماكن في مدينة بورصة. 
تبلغ أجرة التاكسي لكل كيلو متر 1 يورو.

تتراوح أجرة التاكسي من مدينة بورصة إلى ميناء مودانيا أو إلى ميناء جوزيليالي 20-25 يورو
تتراوح أجرة التاكسي من مدينة بورصة إلى محطة األتوبيس خارج المدينة 10-15 يورو

 Çınarönü(( إلى سينارونو )Zafer Plaza( توجد خطوط الترام من مجمع ظافر بالزا
T3((  ومن ميدان كينت )Kent Meydanı( إلى هيكل )Heykel( )T1( وجاري العمل 

.)T2( إلى المحطة )Kent Meydanı( على تشييد خط آخر يربط بين ميدان كينت

هناك أيضاً مجموعة هائلة من شبكة خطوط المني باص العام ذات اللون األزرق. عالوة 
على ذلك، يوجد بمدينة بورصة التاكسي باللون األبيض وتوضع عالمة فوقه.

تمتلك المدينة خط مترو يطلق عليه اسم بورساراي الذي يربط بين وسط المدينة وضواحيها 
التي تقع في الشمال الغربي فضاًل عن الجامعة.

تتوفر حافالت على مدار الساعة من محطة األتوبيس إلى وسط المدينة ومن وسط المدينة 
يمكنك االنتقال إلى أي مكان من خالل الحافلة أو الحافالت الصغيرة.
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التراث العالمي لمنظمة اليونسكوال

توجد 8 مناطق تراث عالمي في مدينة بورصة :
منطقة الخان )مجمع أورهان غازي* والمناطق المحيطة به

Khans Area )Orhan Ghazi Kullliye* and Its Surroundings(
مدافن عصمان غازي  وأورهان غازي)

Osman Ghazi and Orhan Ghazi Tombs
مجمع )سلطان مراد األول)

Hüdavendigar )Sultan Murad I( Kulliye
مجمع )سلطان مراد األول( )الحمام التركي القديم)

Hüdavendigar )Sultan Murad I( Kulliye )Old Turkish Bath(
مجمع )سلطان بايزيد الثانى)

Yıldırım )Sultan Bayezid I( Kulliye
مجمع ياشيل )محمد األول)

Yeşil )Mehmed I( Kulliye
مجمع  مرادية  )سلطان مراد الثاني)

Muradiye )Sultan Murad II( Kulliye
 “قرية “جومالي كيزيك”

Cumalıkızık Village

.المؤسسات الدينية: هي عبارة عن مسجد ومدرسة دينية وحمام عام ومائدة عامة” 

قرية “جومالي كيزيك

مجمع مورادية

“

نظراً ألنها أول عاصمة لإلمبراطورية العثمانية ولوجود قرية »جومالي كيزيك« 
التي يعود تايخها إلى 700 عاماً )في عام 2014( دخلت مدينة بورصة ضمن 

قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو حيث يوجد بها 8 معالم أثرية تحت عنوان 
»بورصة وجومالي كيزيك: مولد اإلمبراطورية العثمانية.«

تزامًنا مع تأسيس اإلمبراطورية العثمانية، أضحت مدينة بورصة المدينة 
والعاصمة األولى التي اتسمت بوجود المجمعات الدينية  والخانات والبازارات 

والقرى التي شكلت جميعها نظام الوقف الذي يشتمل على أمثلة فريدة من نوعها 
للهندسة المعمارية العثمانية.

معالم المدينة

 معالم المدينة
جولة سياحية بديلة: جولة في وسط مدينة بورصة

 )Yeşil Kulliyes( ننصحك أوالً  بزيارة مسجد األمير سلطان والمجمع األخضر
واالستمتاع بتناول الشاي التركي في أحد المقاهي المحيطة، ومن هناك يمكنك 
السير غرًبا حتى سيتباشي )Setbaşı) لزيارة جسر إرغاندي التاريخي. وبعدها 
يمكنك زيارة متحف مدينة بورصة )City( Museum( Bursa Kent) الذي يجسد 

تاريخ المدينة بأكملها، ومن هناك يمكنك بسهولة مواصلة رحلتك سيًرا على 
األقدام باتجاه الغرب حيث تجد مسجد أولو )Ulu Mosque) الشهير واالستمتاع 
بزيارة السوق المغطى )البازار الكبير( بالقرب من المسجد. وبعد االنتهاء من 
التسوق قد تأخذ قسًطا من الراحة تحت األشجار الضخمة في الخانات والسير 

وسط مواقع التراث الخاصة بمنظمة اليونسكو. ويمكنك أن تجد أفضل منتجات 
الحرير في كوزا خان )Koza Khan)، كما يمكنك أن تشاهد أعمال فريدة من 

 (Balibey Khan( الفنون التقليدية وشراء الهدايا التذكارية من سوق باليبي خان
الذي يبعد فقط 150 متًرا باتجاه الغرب. وعلى مسافة خطوات بإمكانك رؤية 
مقبرتي عصمان غازي  وأورهان غازي مؤسسا الدولة العثمانية. ومن هناك 
 (Tophane( يمكنك رؤية مشهد بانورامي لمدينة بورصة، وبعد حي توبهاني

يمكنك رؤية المنازل القديمة في شارع القلعة باإلضافة إلى نماذج من العمارة 
المدنية. ثم يمكنك زيارة المقابر في المرادية خاصة مقابر السلطان مراد 

والسلطان جيم )Sultan Cem). ومن األماكن الرائعة التي ننصحك بزيارتها 
 Uluumay Traditional( أيًضا متحف أولوماي للزي الشعبي ومتحف المجوهرات

Clothing and Jewelry Museum) الذي يجسد البيت العثماني في القرن السابع 
عشر ومتحف )Hüsnü Züber Living Museum). وبالطبع ال يمكنك أن تفوت 

فرصة االستمتاع بتناول أروع أصناف الوجبات العثمانية داخل أروقة هذا 
المتحف الذي أعتبر المطبخ العام في هذه الفترة.

ونقترح لك وجهتان لجولة ما بعد الظهيرة حيث يمكنك زيارة متحف منزل 
 (Karagöz Museum( ومتحف كاراغوز (Atatürk House Museum( أتاتورك

عندما تذهب باتجاه تشيكرجي )Çekirge). وأيًضا ال تفوت زيارة جامع السلطان 
مراديه والمدرسة والمقبرة وبيت الفقراء التي قد يكون مصدًرا لمتعتك واألكثر 

من ذلك أنه يمكنك زيارة الحمام التركي الذي تشتهر به مدينة بورصة.

جسر إرغاندي
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الينابيع الساخنة
جولة سياحية بديلة: ازنيك وبحيرة إزنيك

جولة سياحية بديلة: جومالي كيزيك/ شالالت سايتابات/ حديقة الحيوان/ حديقة النباتات بوتانيك/ قرية ميسي

ويقع الينبوع الساخن القديم )أرموتلو- Armutlu( الذي بناه السلطان مراد 
)1380(، وينبوع الكبريت الحراري الذي بناه بايزيد الثاني، والينبوع الحراري 

الجديد )ياني( الذي بناه رستم باشا في عهد سليمان القانوني وينبوع كارا 
مصطفى باشا الذي بناه على نفقته الخاصة )1490( والحمام التركي كاينارجا 

)Kaynarca()1680( في وسط مدينة بورصة. وباالضافة لهذه الينابيع 
والحمامات الحرارية التاريخية توجد هناك منتجعات صحية شفائية.

وبعيًدا عن وسط مدينة بورصة توجد مغارة أويالت )Oylat( التي تبعد 27 
كيلو متًرا عن إينغول التي تعتبر هي والينابيع الساخنة والمنتجعات الصحية من 
أحد أفضل الوجهات للعالج الحراري والشفاء. وهي محاطة بمناظر من الطبيعة 

الخالبة التي توفر لك مشاهدة معالم المدينة.

جومالي كيزيك: واحدة من أهم نماذج العمارة الريفية في الفترة العثمانية التي حافظت 
على معالمها األصلية باإلضافة إلى أصالتها وتكاملها وطابعها التاريخي لمدة 700 

عام. وننصحك بأال تفوت فرصة تناول إفطارك في القرية العثمانية القديمة التي تمتد 
أصولها إلى 700 عام والتي تبعد فقط 20 دقيقة عن مدينة بورصة.

سايتابات: تبعد هذه المنطقة الساحرة التي تحيط بها أشجار الدلب والمساحات 
الخضراء الشاسعة 12 كيلو متًرا فقط عن مدينة بورصة. ويوجد بها شالل بالقرب 

من الوادي كما توجد أماكن للتنزه حول هذا الشالل التي تشتهر بوجود سمك السلمون 
المرقط بها والذي ُيطهى على نار الخشب بالزبد.

حديقة النباتات بوتانيك: تغطي مساحة هذه الحديقة 400.000 متر مربع وتحتوي 
على 8000 شجرة من 150 نوع مختلف و100000 شجيرة من 76 نوع و 

50.000 من 26 نوع من األعشاب وأيًضا 6.000 وردة من 27 نوع مختلف. 
تعد هذه الحديقة منصة طبيعية لمدينة بورصة. ويتوفر بها 12 كيلو متر من ممرات 

الرحالت وطرق الجري الطبيعية وطريق اسفلت يبلغ طوله 1 كم للدراجات كما توجد 
بها البرك الصناعية.

حديقة الحيوان بمدينة بورصة: تقع على مقربة من الحديقة النباتية وشيدت المباني 
في هذه الحديقة على الطراز الريفي مع االمتثال للمعايير العالمية حيُث يمكنك رؤية 

مجموعة كبيرة من الحيوانات.
في طريقك لمنطقة أورهانلي سترى أحد القرى اإلغريقية القديمة الشهيرة: ميسي 

)ميسيا - جوموش تبي(: حيث تشتهر هذه القرية التاريخية بمنازلها العريقة والوجبات 
المحلية. وأصبحت مكاًنا هاًما للمسيحيين إذ ُيعتقد أن إحدى نسخ اإلنجيل ُدفنت بهذه 

المنطقة.

تبعد بحيرة إزنيك التي تجمع بين الطبيعة والفن والتاريخ مًعا 85 كيلو متًرا فقط عن مدينة 
بورصة. فهي مدينة ساحرة وهي عاصمة للعديد من الدول مثل الدولة السلجوقية األناضول 

)1075-1097( والدولة البيزنطية )1204-1261(، والدولة العثمانية )1331-1335(. وعقد 
المجلس المسيحي األول في إزنيك في عام 325 حيُث ُحددت به العقيدة المسيحية. ومن األمور 

التي ينصح بها الكثيرون هو شراء الزيتون وزيته وأال تفوت زيارة متحف إزنيك والمسجد 
األخضر الذي ُبني عام 1391. ويمكنك زيارة المحالت الصغيرة في مدرسة سليمان باشا 

والتعرف على بالط االزنيك العالمي والمشهور واألصلي. وتعتبر بحيرة إزنيك وجهة مثالية 
لممارسة أنواع مختلفة من األنشطة الرياضية مثل السباحة والتجديف والتزلج على الماء.

فال تفوت فرصة أخذ رحلة حول البحيرة لكي تشاهد أشكال وأنماط الجمال المتنوعة وتعد إزنيك 
بما فيها من جدران خالبة المحطة الثانية بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

تعتبر بورصة المدينة الوحيدة العضو في »الرابطة األروبية للمدن الحرارية 
التاريخية«. وهي متوفرة على نطاق واسع وتستخدم في العالج الطبي والحراري.

تقع ينابيع المياه الساخنة في الغرب حيث تم ترميم الحمامات المتبقية من الحقبة 
البيزنطية أثناء الحكم العثماني وأُنشئت الينابيع الساخنة الجديدة. وظلت هذه 

الحمامات مكاًنا للعالج على مدار قرون من الزمان.

 بحيرة إزنيك



 أولوداغ

 أولوداغ أولوداغ
اغ

ود
أول

 

يعتبر جبل أولوداغ، بحكم قربه من مركز مدينة بورصة، رابع أعلى منطقة 
سكنية في تركيا من حيث العدد، كما أنه يتميز بسهولة الوصول إليه. وال 

يستقبل جبل األولوداغ الزائرين في الشتاء فقط بل وعلى مدار الفصول األربعة 
لإلستمتاع بالطبيعة بعد رحلة قصيرة من وسط المدينة. 

وهناك عدد من مسارات التنزه على جبل أولوداغ، ولعل أشهرها هو ذلك الذي 
يمر بالغابة من ساري أالن )Sarıalan) إلى شوبان كايا )Çobankaya( والطريق 

الذي يمر فوق خط االشجار المؤدي إلى البحيرات الجليدية وقمة الجبل، حيث 
يمكنك البدء من عند منجم وولف رام المهجور، شرقي منطقة الفنادق. 

يعتبر جبل أولوداغ مركز التزلج والمتعة بتركيا، وهو أيضاً المتنزه الوطني والمكان 
المناسب لمتسلقي الجبال والمتنزهين. ويحتوي هذا الجبل على 800 نوع من النباتات 
و 19 نوًعا من األعشاب وال توجد فراشة أبوللو في العالم إال في جبل أولوداغ وكان 

يطلق عليه اسم جبل أوليمبوس في العصر البيزنطي. 
يمكنك أن تأخذ التلفريك من محطة التفرج المركزية في مدينة بورصة

)http:// www.teleferik.com.tr)  لالستمتاع بأطول خط تلفريك في العالم. حيث تأخذك 
عربة التلفريك إلى مناطق التنزه باإلضافة إلى منطقة الفنادق حيث يمكنك اإلستمتاع 

بالتزلج في الشتاء أو االستمتاع بالطبيعة. وأثناء الرحلة التي تستغرق 25 دقيقة بعربة 
التلفريك، يمكنك مشاهدة مدينة بورصة الخالبة ذات المناظر الرائعة. ويمكنك العودة 
إلى المدينة مرة أخرى سواء بعربة التلفريك أو أن تجرب طريق آخر بسيارة األجرة 

أو ركوب حافلة صغيرة )حافلة جماعية( 



التنزه التنزه

الحياة  الليلية
ينسى ال  لذي  ا لليلي  ا لترفيه  ا كتشف:   ا

النوادي الليلية

الحياة الليلية في بورصة مليئة بالمتعة فإذا كنت من عشاق الموسيقى التركية، 
 )Arapşükrü( يمكنك قضاء وقًتا ممتًعا في أجواء ودية في أراب سوكرو

وهناك العديد من األماكن القامة الحفالت الليلية فيها أو التنزه حتى طلوع الشمس. 
وفي وقت الشتاء، يمكنك قضاء ليالي دافئة بنوادي أولوداغ الليلية ومن المعروف 

أن معظم هذه األنشطة تكون في فنادق خمس نجوم.

 شالل أويالت

الطبيعة
الحدائق الطبيعية

 (Trekking / Hiking) رحالت التنزه  سيًرا على األقدام

الشالالت

السياحة البيئية
تتوفر في مدينة بورصة التخييم بمدينة كوجا ياال )Kocayayla( وحرمانشيك 

)Harmancık( وغيرها. ويتوفر في هذا المخيم العديد من األنشطة مثل اطالق 
كرات الطالء، والرماية، وركوب الدراجات والدراجات الرباعية باإلضافة 

إلى وادي المغامرات. كما يوجد هناك الطعام اللذيذ والمنتجات المحلية في هذه 
المخيمات الصديقة للبيئة. 

تتمتع مدينة بورصة بالعديد من الموارد المائية كما أن بها العديد من الشالالت الخالبة مثل:
(Sudüşen Waterfall- Gemlik( شالل سودوشان- يمليك

(Suuçtu Waterfall- Mustafakemalpaşa( شالل سوجتو- مصطفى كمال باشا
(Oylat Waterfall- İnegöl( شالل أويالت- إنغول

(Küreklidere Waterfall- Yıldırım( شالل كوريكليدير – يلدرم
(Saitabat Waterfall- Kestel( شالل سايتابات- كيستال

(Alaçam Waterfall- Kestel( شالل األجام- كيستال
(Şapçı Waterwall- Mustafakemalpaşa( شالل شابجي- مصطفى كمال باشا

(Köshoroz  Waterfall- Mustafakemalpaşa( شالل كوشوروز - مصطفى كمال باشا

توجد في بورصة العديد من الطرق والممرات للخروج للتنزه واالستمتاع بالمناظر الطبيعية 
والتقاط الصور.

وبالنسبة للمتنزهين الذين عاشوا تجارب سابقة بقمة جبل أولوداغ، هناك مسارات إلى منطقة 
بحيرات األجام )Alaçam( وقرية فيفزي )Fevziye Village(، ومدينة كيران ياال 

 Trans( وهناك أيًضا طريق بطول 50 كيلو متًرا باتجاه ترانس سمنلي )Kıranyayla(
Samanlı(. أما بالنسبة لمحبي رياضة المشي، فهناك طرق شيقة مثل طريق سولوز-

نارليكا، وطريق محافظة كوجا ياال – جميليش وأورهاني- شالل األجام. 
ويمكنك االستمتاع بالعديد من المناظر الطبيعية بمدينة بورصة أثناء تحركك بين ميسي 

)ميسيا( وغوليازي، ويمكن متابعة طرق السير المتنوعة من نزهة قصيرة لمدة 45 دقيقة 
من ميسي إلى داينيجي، ثم إلى التنزه لمسافة طويلة تصل إلى 10 ساعات من ميسي 

إلى غوليازي. ويمنحك التنزه بطريق ماكسيم بينار- أيفا منظًرا طبيعًيا لبحيرة أبوليانت 
)Apolyant( باإلضافة إلى غوليازي.  

الحدائق الطبيعية
يمكنك االستمتاع بفصول السنة األربعة في بورصة لوجود الحدائق الطبيعية ومنها:

 متنزه أولوداغ الوطني )Uludağ National Park(: تبلغ مساحته 12,7 ألف هكتار 
ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريع الذي يبلغ طوله 22 كيلو متًرا من وسط المدينة. 

وهي منطقة ثرية جًدا بالكائنات الحية والتنوع النباتي وبها مرافق ترفيهية للزائرين.
متنزه أخدود ساداجي الطبيعي )Sadağı Canyon Nature Park(: يقع هذا المتنزه 
على حدود منطقتي أورهانلي وبيك أورهان ويبلغ ارتفاع الصخور التي تشكل هذا المتنزه 

قرابة 60 متًرا ولقد أُعلن هذا الوادي الذي تبلغ مساحته 2750 متًرا كمتنزه طبيعي في عام 
2013. وتوجد في الوادي بقايا الحمام الروماني الذي بناه اإلمبراطور الروماني هادريان 

خالل سنوات حكمه )117-138 م(.
متنزه سواوشتو الطبيعي )Suuçtu Nature Park(:  يقع على ُبعد 17 كيلو متًرا من 
مدينة مصطفى كمال باشا وتبلغ مساحته اإلجمالية 10 هكتار ويتسم هذا المنتزه بطبيعته 
الخالبة التي يشكلها خشب الزان والبلوط وأشجار الصنوبر السوداء، ويبلغ ارتفاع شالل 

سواوشتو 38 متًرا.
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(Devlet Güzel Sanatlar Gallery( جاليري ديفليت جوزال سانتالر
  )Sami Güner Art Gallery( جاليري سامي جونر للفنون

(Cemal Nadir Güler Art Gallery( جاليري جمال نادر غولر للفنون
(Şefik Bursalı Art Gallery( جاليري شفيق بروصالي للفنون

(Ördekli Cultural Centre( مركز أوردكلي
(Mudanya Tahir Ağa Cultural Centre( مركز مودانيا طاهر آغا الثقافي

(Cep Art Gallery( جاليري جيب للفنون
(Akbank Art Gallery( جاليري أكبانك للفنون

(Gallery Love Art( جاليري فنون الحب
(Radyo S Art Gallery( جاليري راديو للفنون

(Osmangazi Belediyesi Art Center( مركز بلدية عصمان غازي  للفنون
(Kamuran Art Gallery( جاليري كاموران للفنون

(Baykuş Art Gallery( جاليري بايكوش للفنون
(Akpınar Exhibition Center( مركز المعارض أكبينار

ورشة فنون مدرسة إزنيك سليمان باشا 
(İznik Süleymanpaşa Medresesi Art Workshop(

مركز مؤتمرات ميرنوس أتاتورك الثقافي
(Merinos Atatürk Congress Culture Centre )ACCC((

(Galleries) صاالت العرض للفنون

(Bursa Regional State Symphony Orchestra(                                 أوركسترا سمفونية إقليم بورص
(Bursa Oda Orchestra( أوركسترا أودا بورصة
(Nilüfer Oda Orchestra( أوركستر أودا نيلوفر

(Çalgıcı Mektebi Roman Orchestra( أوركسترا المدرسة الرومانية الموسيقية
(Çocuk Symphony Orchestra/ Youth Symphony Orchestra( أوركسترا الشباب السيمفونية

bursasenfoni.gov.tr

 األوركسترا

مسرح والية بورصة/مسرح أحمد وفيق باشا- مسرح فيرايسذادي أودا 
(Bursa State Theater / Ahmet Vefik Paşa Stage-Feraizcizade Oda Stage(

مسرح بلدية بورصة الكبرى/ مركز تايار الثقافي 
(Bursa Greater Municipality City Theater / Tayyare Culture Centre(

مركز مؤتمرات ميرنوس أتاتورك الثقافي
((Merinos Atatürk Congress Culture Center )ACCC(

مركز البروفيسور ميتي جينكيز الثقافي - بجامعة أولوداغ
(Uludağ University Prof. Dr. Mete Cengiz Cultural Centre(

(BAOB Auditorium( قاعة محاضرات باوب
 )Kültürpark Open Air Theater( مسرح الهواء الطلق في حديقة الثقافة
(Ördekli Hammam Cultural Centre( مركز أورديلكي همام الثقافي

(Gökdere Madrasa Cultural Centre( مركز مدرسة جوكدير الثقافي
(Karabaş-ı Veli Cultural Centre( مركز كاراباش فيلي الثقافي

(Nilüfer Municipality Theater - Uğur Mumcu Stage( بلدية نيلوفر - مسرح أوجور مومجو
(Nazım Hikmet Kültürevi( بيت نظيم حكمت الثقافي 

(Konak Cultural Centre- Sanat Mahal( مركز قصر الثقافة الفني- سانات محل
(Mudanya Uğur Mumcu Cultural Centre( مركز مودانيا وجور مومجو الثقافي

(Adile Naşit Theater( مسرح عديلي نشت

 المسارح والمراكز الثقافية

المستوى موعده

مركز مؤتمرات ميرنوس أتاتورك الثقافي

المتاحف
متحف اآلثار في بورصة 

tofasanadoluarabalarimuzesi.com // متحف توفاش لعربات األناضول
bursakentmuzesi.com // متحف كنت )المدينة(

karagozmuzesi.bursa.bel.tr // متحف كاراغوز
uluumay.com // لألزياء العثمانية الشعبية والمجوهرات )Uluumay( متحف أولوماي

متحف البيت العثماني في القرن السابع عشر 
hunkarkosku.bursa.bel.tr  //   متحف قصر هنكار
tekstilmuzesi.bursa.bel.tr // متحف صناعة النسيج

bursagocmuzesi.com // متحف تاريخ الهجرة
bursamerinosenerjimuzesi.com //  متحف الطاقة

mudanyamutarekeevi.org // متحف مودانيا أرمستريس
 متحف منزل أتاتورك

 متحف إزنيك
umurbeymuzesi.com //  مركز عمر بيه إلنتاج الحرير والتصميم

bursabilimmerkezi.org // مركز بورصة للعلوم والتكنولوجيا
متحف مدينة مودانيا// )قصر طاهر باشا( 

bursaarkeopark.com // أركيو بارك/ متحف الهواء الطلق
bursakulturturizm.gov.tr / bursa.bel.tr  :لمزيد من المعلومات

)17.Century Ottoman House Museum(

)Atatürk House Museum(
)İznik Museum(

)Mudanya City Museum )Tahir Paşa Mansion((

بورصة
بورصة

بورصة
بورصة

بورصة

مهرجان بورصة الدولي
مهرجان كارغوز الذهبي الدولي للرقص الشعبي

المهرجان الدولي للشباب واألطفال
مهرجان مسرحي

مهرجان كارغوز الدولي للعرائس ومسرحيات الظل
مهرجان الفنون الشعبية
مهرجان الرقص الشعبي
المهرجان الشعبي الدولي

مهرجان طريق بورصة الحرير الدولي لألفالم
األيام األدبية

أيام التصوير ببورصة
مهرجان الموسيقى
مهرجان اوفاكا للتين

مهرجان جومالي كيزيك
مهرجان الفلفل

عيد كيليس كوجا ياال
مهرجان غوينوكبلن- للفراولة

مهرجان كارغوز الثقافي
مهرجان الزيتون

مهرجان غورسو للفنون والكمثرى
مهرجان قوس قزح لنباتات الزينة

المهرجان الفني الثقافي
احتفاالت هدنة مودانيا

بورصة
أورهان غازي

إزنيك
يمليك

بورصة
بورصة
بورصة
نيلوفر

 عصمان غازي
يلدريم

ياني شهير
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)Endülüs Park AVM / Mall( مول االندلس بارك 
)Magazin Outlet AVM / Hall( مول/ منافذ المجالت 

)Nilpark AVM / Mall( نيل بارك
)Podyum Park AVM / Mall( بوديوم بارك 

)Özdilek( اوزديليك
)Pembe Çarşı( بازار بمبي

)Ikea( يكيا
)Metro Gross Market( مترو ماركت

السوق الكبير / بازار كوزا خان
)Kapalıçarşı / Bazaar Kozahan(

)Zafer Plaza AVM / Mall( ظافر بالزا
)Korupark AVM / Mall( كورو بارك 

مول األناضول في بورصة
)Bursa Anatolium AVM / Mall(

)As Merkez Outlet AVM / Mall( مول مركيز
)Kent Meydanı AVM / Mall( مول كينت ميداني

)Carrefour SA AVM / Mall( مول كارفور 

نظًرا للتطور الكبير الذي شهدته صناعة القماش أصبحت مدينة بورصة المكان المثالي لشراء 
األقمشة عالية الجودة حيث تجد داخل المدينة عدًدا من المحالت التي تعرض بضائع متوسطة 

إلى عالية السعر بدًءا من المالبس واالكسسوارات واألحذية وحقائب اليد وأدوات التجميل ولعب 
األطفال. أما بالنسبة للمتاجر الكبرى فتجدها خارج المدينة التاريخية. 

ويوجد فيها أكثر مراكز التسوق عراقة وهما مركزي السوق الكبير )Kapalıçarşı( وكوزا 
خان )Kozahan( حيث يمكنك شراء الهدايا لألهل واألصدقاء. وغالًبا ما تكون القطع الموجودة 

بالعروض قطع حصرية بما في ذلك المجوهرات واألقمشة والحرير والسجاد وقطع الديكور 
المنزلية والمنتجات الجلدية. كما تعتبر مدينة بورصة موطًنا جيًدا لجامعي األنتيكات والهدايا 

التذكارية. ومن األشياء التي ستجذب انتباهك مناشف بورصة الشهيرة. 

مراكز التسوق

فن الطهي

 كباب بورصة (اسكندر كباب)

(Kemalpaşa Tatlısı) حلوى كمال باشا

(İnegöl Köftesi) كفتة إنغول

(Cantık) جانتيك 

 (Pideli Köfte) كفتة بيديلي 

(Chestnut Candy) حلوى الكستناء 

فن الطهي

يوجد في وسط مدينة بورصة العديد من المطاعم؛ فمثاًل من أشهر األطباق كباب بورصة )اسكندر 
كباب(. ويعود تقليد كباب بورصة إلى األتراك الرحل ويقدم بطرق مختلفة في العديد من المناطق. 
وال تنسى أن تتناول الكباب في المطعم الشهير اسكندر كباب. وتتمتع الكستناءات المسكرة بطعم ال 

ينسى، كما أن طعم خوخ مدينة بورصة فريد من نوعه. 

هو عبارة عن نوع من شطائر الكباب المعدة 
من شرائح لحم الضأن الرقيقة المشوية مع 

صلصة الطماطم الحارة باإلضافة إلى قطع من 
الخبز العربي المطلي بزبدة الغنم والزبادي. 

ودائًما ما يطلب مع مشروب شيرا الذي 
يساعد على الهضم. وأحياًنا يتم إضافة صلصة 

الطماطم والزبد السائلة المغلية فوق الطبق 
على الطاولة.

هي عبارة عن طبق حلوى تصنع من العجين 
والجبن المحلى غير المملح والسميد والبيض والماء 

ومسحوق الخبز. ويتم تشكيل العجين على شكل 
كرات صغيرة الحجم يتم قليها ثم سلقها في شراب 

حلوى. ويتم تقديم هذا النوع من الحلوى مضاًفا 
إليه الكريمة في فصل الشتاء ومع البوظة في فصل 

الصيف. 

هي عبارة عن كرات لحم مشوية ويتم تشكيل 
معجون اللحم على شكل كرات لحم كبيرة الحجم 

ودائرية ويتم تسويتها على الشواء. ولقد ذاعت 
شهرة كفتة إنغول في تركيا بأكملها وتتكون كرات 

اللحم هذه من خليط معين إما من لحم الخنزير 
أو من لحم الغنم أو الخاروف والملح وبكربونات 

الصوديوم والبصل دون إضافة آية توابل إليها.

عبارة عن قطعة عجين دائرية مغطاه بالمادة المفضلة لديك 
)اللحم المفروم، الجبن، إلخ( ويتم طهيها في فرن خاص.

هي عبارة عن كرات لحم مشوية تقدم مع الخبز العربي 
والطماطم والزبادي والفلفل األخضر على جانب الطبق 

وتضاف الزبدة والطماطم على كرات اللحم والخبز 
إلعطائها  نكهة.

الكستناء هي تخصص مدينة بورصة ويتم إعداد الكستناءات 
في شراب محلى بالسكر ويمكن تناول حلو الكستناء بمفردها 

كما أنها أساس للعديد من الحلوى. وتعرف محلًيا باسم، 
  ”Kestane Şekeri“

ولربما يكون المقهى الكائن في حدائق كوزا خان هو المكان األكثر أصالة بالمدينة لتناول القهوة 
التركية التي شهربتها الملكة اليزابيث الثانية حين زارت هذا المكان عام 2008.      



أين تقيم في مدينة بورصة

صة
أين تقيم في مدينة بور

منتجات زراعية

المطاعم والمقاهي

عية
زرا

ت 
جا

منت

)KEBAPÇI İSKENDER( كبابجي اسكندر 
)ULUDAĞ KEBAPÇISI( أولوداغ كبابشيسي

)TARİHİ KAYHAN PİDELİ KÖFTECİSİ( طاريهي كايهان بيدلي كوفتيسي
)HAYAT LOKANTASI( هايتلوكانتاسي

)RUMELİ KARDEŞLER( روملي كاردسيلر
)ABİDİN USTA( عابدين أوستا

)ÇİÇEK IZGARA( سيسكيازجرا
)DURAK MUHALLEBİCİSİ( دوراك موحلبيسي

هاسي حسنوجوالري باكالفا & بوريك
)HACI HASANOĞULLARI BAKLAVA&BÖREK(

)BECEREN( بيسيرن
)BEYKONAĞI( بيكوناجى

)BAOB RESTORAN( باوب ريستوران
)UZAN ET( يوزان ات

)TAVACI RECEP USTA( طافسي رجب أوسطا
)ANADOLU ET LOKANTASI( أنادولو ايت لوكانتاسي

)ÇAĞRIŞAN ET MANGAL( كاجريسان ايت مانجال
باداملي ايت مانجال ريستورانت 

)BADEMLİ ET MANGAL RESTAURANT
)KÖFTECİ YUSUF( كوفتيسي يوسف

)BY AHTAPOTUS BALIK RESTORANI( باي أحاتبوتس باليك ريستوراني
)SİESTA MEŞELİ( سيستا ميسيلي

)RAFİNE MUTFAK STEAK HOUSE( رافين موتفاك ستيك هاوس
)EGE BALIK( ايجي باليك 

)BURSA İZNİK BERLİN LOKANTASI( بورصة إيذنيك برلين لوكان تاسي
)BADEGAH( باداجه

)CUMALIKIZIK( جومالي كيزيك
)DENİZ TABAĞI ISTAKOZ( دينيز طاباجي استاكوز

)FAYTON( فايتون
)GAGALİNİ( جاجاليني 

)KÜLTÜR PARK DÖRTLER RESTAURANT( مطعم كولتر بارك دورتلير
)KALECİK RESTAURANT( مطعم كالسيك

)LEMAN KÜLTÜR RESTAURANT( ليمان كولتر ريستورانت ميتيس
)METİS RESTAURANT( متياس ريستورانت

)MOSANTRAL( موسانترال
)MÜSADENİZLE( موسادينزلي

)ONUNCUKÖY( أونانسوكي
)ŞANTAN RESTAURANT( سانتان ريستورانت

)ŞEKEREV( سيكيريف
)TÜRKÜ TADI( توركوتادي

Soğanlı Botanik Parkı - Otantik Bursa Evleri Osmangazi
Uluyol Sirin Sok. No:12 Osmangazi
Kayhan Mahallesi, Kayhan Caddesi, No:29 Osmangazi
Etibank Mah. Merinos Parkı, Osmangazi Merkez Osmangazi
Gülbahçe Mah. Vardar Cd. No:36 Osmangazi
Tuzpazarı Mah. Bayathane Cad. No:8 Osmangazi
Belediye Cad. No:15 Osmangazi
Karaman Mah. İzmir Bulvarı Nilüfer
İhsaniye Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:22 Nilüfer

Soğanlı Botanik Parkı - Otantik Bursa Evleri Osmangazi
Soğanlı Botanik Parkı Osmangazi 
Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 B2 Nilüfer
Kayapa Belediyesi İstiklal Mah. M.Akif Ersoy Cad. No:20/3 Nilüfer
Odunluk Mah. Erdoğan Binyücel Cad. No:5 D:1 Nilüfer
Eski Mudanya Yolu Caddesi No:8 Bademli Mudanya
Çağrışan Mah. Mudanya Cad. No:130 Mudanya
Nilüfer Köyü Mudanya Cad. No:261 Osmangazi

Yeni Yalova Yolu 3.Km No:408 )Özdilek Karşısı( Osmangazi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No:10/B Nilüfer
Ormanlar Cad. Meşeli Park Bursa Organize Sanayi Bölgesi Nilüfer
Mudanya Yolu Cad. Gedik Plaza No:17/1 Nilüfer
Eski Mudanya Yolu Cad. 35/1 Bademli
İskele Mah. Göl Sahil Cad. No:54 İznik
Kuruçeşme Mah. Sakarya Cad. No: 20 Osmangazi
Köyiçi Mevkii, Cumalıkızık Köyü - Yıldırım
Kuruçeşme Mah. Sakarya Cad. Osmangazi
Umurbey Mah. Kapıcı Cad. No:9/1 Yıldırım
Kükürtlü Cad. Tan İş Mer No: 67 - Çekirge Osmangazi
Gaziakdemir Mah. Kültürpark İçi No:4/87 Osmangazi
Osmangazi Mah. 7.Kale Sk. No:27 Osmangazi
Alacamescit Mah. Tuzpazarı Sk. No:12 Osmangazi
Nilüfer Köy Mudanya Yolu Cad. No:30 Osmangazi
Görükle Sakarya Mah. Atatürk Cad. No:101/B-G Nilüfer
Kuruçeşme Mah. Altıparmak Cad. No:9-D Osmangazi
Kurtoğlu Mah. İ. Akdemir Sk. No:6 Setbaşı Yıldırım
Ulu Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:139 Osmangazi
Cami Şerif Mah. İskele Cad. No:9 - Zeytinbağı Mudanya
Muradiye Mah. Çekirge Cad. No:69/A Osmangazi

تعد بورصة بمناخها شبه المداري موطًنا للكثير من المنتجات الزراعية النادرة، فمثاًل تعد ثمرة 
التين السوداء بمميزاتها الفريدة من أحسن الثمار في تركيا وكذلك في أنحاء العالم بمذاقها الرائع 

وجودتها التي ال خالف عليها. كما أن مدينة بورصة تعد المنتج لزيتون المائدة األعلى جودة، حيث 
“زيتون جيمليك” الذي يزرع في بورصة وتتميز به. وكذلك كمثرى ديفيكي وخوخها من أكثر 

الثمار المطلوبة باإلضافة إلى خضراواتها المتنوعة.

فنادق خمس نجوم

فنادق أربع نجوم

فنادق تقدم الحمامات الحرارية **

فنادق تقدم الحمامات الحرارية **

Almira 
Crowne Plaza 

Çelik Palas 
Hilton

Kervansaray Termal 
Marigold 
Sheraton

 الميرا
كراون بالزا
سيليك بالس

هيلتون
  كيرفانساري ثيرمال

ماري جولد
شيراتون

أدرانوس أوتيل
أناتوليا

بايا
سنترال

**دايفان

**جون لوفيرا
جون لوفيرا سيتي

جوروكل أورك

هوليداي إن
ذا بيروسا
توجوكو

أنجيالكوما أوتيل
رامادا أوتيل غلميك
إنجول رويال أوتيل

Adranos Hotel
Anatolia

Baia
Central

Divan  

Gönlüferah  
Gönlüferah City

Görükle Oruç

Holiday Inn
The Berussa

Tuğcu

Angelacoma Otel
Ramada Otel Gemlik

İnegöl Royal Hotel

+90 (224) 250 20 20
+90 (224) 800 08 00
+90 (224)  233 38 00
+90 (224) 500 05 05
+90 (224) 233 93 00
+90 (224) 444 16 26
+90 (224) 300 16 16

+90 (224) 443 33 11
+90 (224) 233 94 00

+90 (224) 275 45 00
+90 (224) 273 55 00
+90 (224) 265 10 00

+90 (224) 233 92 10
+90 (224) 233 95 00

+90 (224) 483 32 99

+90 (224) 442 85 40
+90 (224) 239 69 90
+90 (224) 256 45 00

+90 (224) 719 50 00
+90 (224) 250 62 50
+90 (224) 444 66 13

Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 5 Osmangazi
Odunluk Mah. Akpınar Cd. No: 17 Nilüfer

Çekirge Cad. No: 79 Osmangazi
İstanbul Cad. No: 347 Osmangazi

Kükürtlü Mah. Çıta Sok. No: 16 Osmangazi
Çekirge Mah. 1. Murat Cad. No: 47 Osmangazi

Odunluk Mah. Akpınar Cad. Nilüfer

Üçevler Mah. Aysel Sok. N:12/1 Nilüfer
Çekirge Mah. Zübeyde Hanım Cad. N:1 

Osmangazi
Yeni Yalova Yolu No: 477 Osmangazi

Ulubatlı Hasan Bul. No: 55 Osmangazi
Kükürtlü Mah. Dr. Rüştü Burlu Cad. No:11 

Osmangazi
1. Murat Cad. No: 34 Osmangazi

Çekirge Mah. 1. Murat Cad. No: 20 
Osmangazi

Görükle Dumlupınar Mah. İskele Sok. N:13 
Nilüfer

Uludağ Üniv. Görükle Kampüs Alanı Nilüfer
Çekirge Mah. Uludağ Cad. No: 16 Osmangazi

Kırcaali Mah. Gazcılar Cad. No: 195 
Osmangazi

Fatih Mh. Yeşilyurt Sk. N:3 İnegöl
Hisar Mh. Bahçelievler Sk. N:6 Gemlik

Kemalpaşa Mh. Atatürk Cd. N:54 İnegöl

فنادق أولوداغ
المنطقة 2 المنطقة 1

 جراند يازيشي 4 نجوم
4 star )Grand Yazıcı(

لو شاليه 3 نجوم
3 star )Le Chalet( 

كيرفانساري أولوداغ
)Kervansaray Uludağ(

)Alkoçlar( ألكوجار بويياك 
)Büyük( بويياك 

)Beceren( بيجيرين 
)Fahri(  فهري

)Kar( كار
)Atasu )Mila(( أتسو

4 star )Karinna(  كارينا 4 نجوم
 أجاوجلو ماي ماونتن 4 نجوم

4 star )Ağaoğlu My Mountain(
 كايا أولوداغ 4 نجوم

4 star )Kaya Uludağ( 
)Bof Hotel( فندق بوف  

 )Monte Baia( مونتي بايا 

+90 (224) 285 20 50

+90 (224) 285 23 42

+90 (224) 285 21 87

+90 (224) 285 22 17
+90 (224) 285 20 05
+90 (224) 285 21 11
+90 (224) 285 20 10

+90 (224) 285 21 21
+90 (224) 285 20 71
+90 (224) 285 23 60
+90 (224) 285 24 17

+90 (224) 285 25 00

+90 (224) 800 00 00
+90 (224) 285 23 83



بورصة تحتل المرتبة األولى ألنه يوجد بها:

صة تحتل المرتبة األولى ألنه يوجد بها:
بور

أول مركز مسيحي عالمي للكنيسة في نيقية، بورصة.
أول عاصمة لإلمبراطورية العثمانية في بورصة.

أول عملية صك لنقود اإلمبراطورية العثمانية في بورصة.
أول جسر لإلمبراطورية العثمانية تم إنشائه في بورصة.
أول أقمشة صوف وقطن وحرير تم نسجها في بورصة.

أول شركة حرير تم إنشائه في بورصة.
أول مستشفى لإلمبراطورية العثمانية في بورصة.

أول مسرح أناضول تم إنشائه في بورصة.
أول متحف وطني أناضول تم افتتاحه في بورصة في عام 1902.

أول متحف للمدينة في تركيا تم افتتاحه في بورصة.
أول رقصة شعبية بدون موسيقى في بورصة.

أول مباراة للتزلج على الجليد بتركيا تم تنظيمها في بورصة.
أول مناشف في العالم تم إنتاجها في بورصة.

أول طريق معلق بتركيا تم إنشائه في بورصة.
أول اكتشاف لمعدن الكروم في العالم بأورهانلي، بورصة عام 1848.

أول خزف “بالط” لإلمبراطورية العثمانية تم إنتاجه في إزنيك، بورصة.
أول مشروع مياه معدنية بتركيا تم تشغيله في بورصة عام 1855.

بأي مكان تقيم

قيم
ن ت

مكا
ي 

بأ

أماكن إقامة خاصة مسجلة
Ada Palas Oteli

Karakaya Otel

Hotel Efehan

Hampton By Hilton

Aloft Bursa

Kardeş Otel

Büyük Özkan Oteli

Yıldız Otel Termal

Artıç Hotel

Ibis Otel Bursa

Kent Hotel

Yeşil Purusa Hotel

Kervansaray Bursa

Montania Otel

Doğa-Lya Otel

Syrus Otel
Hotel Park İnegöl

Familia Otel

Gemlik Paşa Otel

Hande Hotel

İznik Zeytin Bahçesi

Çağlayan Otel
Gököz Natural Park

+90 (224) 233 39 90

+90 (224) 253 75 75

+90 (224) 225 22 60

+90 (224) 400 04 04

+90 (224) 300 30 30

+90 (224) 272 17 70

+90 (224) 272 15 00

+90 (224) 239 69 80

+90 (224) 224 55 05

+90 (224) 275 85 00

+90 (224) 223 54 20

+90 (224) 888 00 18

+90 (224) 220 00 00

+90 (224) 544 60 00

+90 (224) 544 86 66 

+90 (224) 512 32 00 
+90 (224) 714 92 92

+90 (224) 573 90 25

+90 (224) 514 34 34

+90 (224) 613 23 45

+90 (224) 757 24 04

+90 (224) 733 10 60
+90 (545) 421 04 94

Çekirge 1. Murat Cd. N:21 
Osmangazi
S. Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. 
N:33 Osmangazi
Alacamescit Mh.Gümüşçeken Cd. 
N:34 Osmangazi
Soğanlı Mh. Y. Yalova Yolu  N:349 
Osmangazi
Odunluk Mh. Akpınar Cd. N:4/1 
Nilüfer
Ahmetpaşa Mh. Nedim Sk. N:17/E 
Osmangazi
Kırcaali Mh. Celal Bayar Cd. N:191 
Osmangazi
Çekirge Mh. Selvinaz Cd. N:1 
Osmangazi
Tahtakale Mh. Maksem Cd. N:95 
Osmangazi
Altınova Mh. Fuar Cd. N:31 
Osmangazi
Nalbantoğlu Mh. Atatürk Cd. N:69 
Osmangazi
Sakarya Mh. Ulubatlı Hasan Bul. 
N:80/1 Osmangazi
Aktarhüssam Mh. Fevzi Çakmak 
Cd. N:31 Osmangazi
Ömerbey Mh. İstasyon Cd. N:8 
Mudanya
Halitpaşa Mh. Manolya Sk. N:33 
Mudanya
Hisar Mh. Yener Sk. N:24 Gemlik
Osmaniye Mh. Altıeylül Cd. N:4 
İnegöl
Muradiye Mh. Turist Yolu Cd. N:91 
Orhangazi
Hamidiye Mh. İstiklal Cd. Bora Sk. 
N:2 Gemlik
Lalaşahin Mh. Setboyu Sk. N:17 
Mustafakemalpaşa
Selçuk Mh. Kutalmış Oğlu 
Süleyman Şah Cd. N:119 İznik
Oylat Mevkii Hilmiye Köyü İnegöl
Gököz Mh. Gököz Sk. N:90 Keles

أماكن اإلقامة االقتصادية
Harmancık Eko 

Turizm Evleri
İznik Eko 

Turizm Evleri

+90 (224) 881 24 01

+90 (531) 562 61 46

Dede Mevkii Harmancık

Çampınar Mah. İznik

أماكن إقامة خاصة مسجلة
Authentique Club

Kitapevi Otel
Cumalıkızık 1

Safran Otel
Kale İçi Otel

 نادي أوثينتيك
 فندق كيتابيفي

كيموالكيزيك 1
 فندق سافران

 فندق كالي ايس

فندق أدا باالس

 فندق كاراكايا

فندق إيفيهان

 هومبتون باي هيلتون

ألوفت بورصة

 فندق كارديش

فندق بيويك أزكان

فندق يلدز ترمال

فندق أرتيك

 فندق إيبيز بورصة

 فندق كينت

 فندق يوسيل بيوريسا

كيرفانيساراي بورصة

 فندق مونتانيا

 فندق دوجت ليا

فندق سياروس
فندق إنيجول بارك

فندق فاميليا

فندق جيمليك بازا

فندق هاند

إزنيك زيتيان باكيسي

 فندق كاجليان
كوجوز ناتشييورال بارك

حرمانشيك للشقق السياحية االقتصادية

إنيك للشقق السياحية االقتصادية

+90 (224)  211 32 80
+90 (224) 225 41 60
+90 (224) 372 33 25
+90 (224) 224 72 16
+90 (224) 223 17 07

Botanik Parkı Soğanlı Mah. Osmangazi
Kavaklı Mah. 6. Kavaklı Sok. No:21 Osmangazi
Köyiçi Mevkii Cumalızık Köyü Yıldırım
Osmangazi Mh. 9.Ara Sk. N:3 Osmangazi
Mollagürani Mh. Dolaplı Sk. N:3 Osmangazi
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أرقام تليفونات مهمة أرقام تليفونات مهمة

العملة

متوسط أسعار المنتجات االستهالكية اليومية

تذاكر مترو مدينة بورصة تصل تقريًبا إلى
تذكرة كاملة لدخول المتحف

ساندويتش
 فنجان قهوة صغير 

بيتزا متوسطة

مركز معلومات الزائرين
طوارئ الشرطة

رقم الطوارئ الطبية
المطافئ

الدليل
الدرك )الشرطة الخاصة)

بلدية مدينة بورصة
والي مدينة بورصة

وزارة السياحة والثقافة
مركز االتصاالت

+90 (224) 220 18 48
155
112
110
11811
156
153
179
176

$ 1
$ 5
$ 3
$ 4
$ 8-10

العملة الرسمية- الليرة = 100 قرش
فئات العمالت المعدنية:   1 ليرة – 5 قروش – 10 قروش – 25 قرًشا – 50 قرًشا

فئات العمالت الورقية: 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 ليرة

رمز الليرة التركية

معلومات مفيدة

ُتقبل بطاقات االئتمان والسحب األلي على نطاق واسع في المحالت والمطاعم في 
بورصة. وعلى الرغم من ذلك ُيفضل الدفع نقًدا للمحالت الصغيرة والمقاهي خاصة 

في المناطق ذات الطابع الريفي. وعادة يمكن تغيير العملة نقًدا دون دفع عمولة في 
مكاتب الصرف والبنوك أو الفنادق. ويمكن استبدال شيكات السائحين في البنوك فقط. 
تتوفر ماكينات الصرف اآللي )ATM( في معظم المناطق التي تقبل بطاقات االئتمان 
الرئيسية وبطاقات السحب األلي واعطاء التعليمات باللغة اإلنجليزية. وإذا كنت تنوي 

استبدال عملتك إلى الليرة التركية قبل مغادرة البالد أو عند الشراء فيجب عليك االحتفاظ 
بإيصاالت هذه المعامالت لتوضيح أن هذه العملة تم تبديلها بشكل قانوني.

معلومات مفيدة
الطوارئ الطبية

يجب أن تدفع مقابل أي عالج طبي تتلقاه في تركيا ولذلك 
ُيستحسن شراء التأمين الطبي قبل السفر حيث يوجد

 .JCI في مدينة بورصة العديد من مستشفيات معتمدة من 
 .speak english وليس من الصعب أن تجد أطباء يتحدثون
وُتباع األدوية فقط في الصيدليات على مدار الساعة، حيث تقدم 

الصيدليات المناوبة الخدمة بدون توقف.

 الكهرباء
جهد الفولت للكهرباء هو 220 فولت و 50 هرتز. يستخدم  بريز الحائط من النوع األوروبي 

)بريز ذو دبوسين( في مدينة بورصة.

البقاء آمًنا
يصنف االنتربول مدينة بورصة بأنها مدينة آمنة وأنها من أكثر وجهات السفر أماًنا في أوروبا. 

المناخ
تتميز مدينة بورصة بمناخ البحر األبيض المتوسط. 

(C°( :معدل درجات الحرارة الشهري
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سبتمبر
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مايو

أغسطس
نوفمبر

يناير
أبريل
يوليو

أكتوبر

استئجار سيارة
يمكنك القيادة في تركيا باستخدام رخصة القيادة الدولية أو رخصة 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. ويجب أن تكون بحوزتك 
رخصة القيادة وجواز السفر الخاص بك ووثائق تأمين السيارة طوال 

الوقت. وهناك مكاتب لجميع الشركات الدولية الكبرى العاملة في 
مجال تأجير السيارات فضاًل عن عدد من الشركات المحلية في 

بورصة. وقيادة السيارات في تركيا على الجانب األيمن.
تتوافق اشارات الطرق التركية مع البروتوكول الدولي لعالمات 

الطريق والمواقع التاريخية واآلثرية التي تشير لها االشارات البني.

+904444722: (Budget) بادجيت
+902124440076: (Sixt)  سيكست

+904442847: (Avis) أفيس
+902164270427: (Europcar)  يوروب كار 



Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA)
Yeni Yalova Yolu 4. km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza : العنوان 
Kat 6 16250 Osmangazi/BURSA
Phone: +90 224 211 13 27
www.bebka.org.tr: الموقع االلكتروني
bebka@bebka.org.tr:  البرید االلكتروني

مكتب دعم االستثمار في مدینة بورصة
Web: www.bursainvest.gov.tr
E-mail: bursa@bebka.org.tr


