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1 باخرة The icebreaker Lenin باخرة كسارة الجليد

ي تعمل بالطاقة النووية
ن هي كسارة الجليد السوفيتية الت  ، وه اول سفينة نووية 1957وقد تم اطالقها فن عام . ليني 

ي رحالت اىل 
تعمل بالطاقة النووية فن العالم واول سفينة مدنية تعمل بالطاقة النووية ، تنطلق مثل هذه السفن فن

نقطة القطب الشماىلي
 68.974869°  33.061596°

2 متحف Regional Art Museum متحف الفن اإلقليمي ي مورمانسك
متحف الفن اإلقليمي فن  68.972815°  33.075813°

3 نصب تذكاري Alyosha Monument نصب اليوشا
ي خالل الحرب الوطنية العظم، ويطلق عليه اليوشا هو 

نصب او تمثال المدافعون عن القطب الشماىلي السوفيت 

ي مورمانسك، وتمثل روسيا السوفيتية الجنود والبحارة والطيارين والحرب العالمية الثانية
نصب تذكاري فن

 68.992685°  33.072470°

4 متحف Regional Museum المتحف اإلقليمي ي مورمانسك
متحف يحاكي التاري    خ فن  68.973886°  33.086735°

5 كنيسة Savior on Waters
كنيسة المنقذ عىل 

المياه
ي مورمانسك

 فن
ً
كنيسة تاريخية تعتبر االجمل معماريا  68.987001°  33.094022°

6 نصب تذكاري
Monument Valentin 

Pikul
ن بيكول نصب فالنتي  ن بيكول نصب تذكاري ل  فالنتي   68.966699°  33.085777°
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(القطب الشماىلي 

No.
نوع المعلم 

السياحي
االسم معلومات عنه االحداثيات



7 حديقة
Park Attraktsionov 

Dlya Detey

الحديقة السياحية 

لألطفال
ي جميع فصول السنة

تعتبر المكان المفضل لألطفال ، فن  68.913354°  33.092368°

8 حديقة Pamyatnik treske
حديقة باماتنيك 

تريسك
حديقة جميلة تضم بعض المنحوتات العرصية  68.969481°  33.078244°

9 حديقة الحيوان Zoolandiya
حديقة الحيوان 

زوالنديا
حديقة حيوان مصغرة  68.913202°  33.085440°

10 تمثال Kot Semyon كوت سيمون ي حديقة
تمثال القط يسمون عىل كرسي فن  68.994220°  33.094321°

11 حديقة Amusement Park ه ن حديقة المنب  ه طبيعي جميل ن ي الصيف منب 
ي الشتاء وفن

ي مورمانسك تقام فيها منحوتات جليدية فن
حديقة جميلة فن  68.994307°  33.093903°

12 نصب تذكاري
Pamyatnik Anatoliyu 

Bredovu

نصب أناتوليو 

بريدوفو
نصب تذكاري  68.972373°  33.081764°

13 نصب تذكاري Kapsula vremeni نصب الكبسولة نصب تذكاري لضحايا التدخل  68.969239°  33.077704°

14 حديقة
Park Zhertv 

Interventsii

حديقة زيرتف 

فنتيسي إنتب 
حديقة يوجد فيها النصب التذكاري كبسولة  68.972128°  33.075031°

15 قطار
Murmansk railway 

station

محطة القطار 

المركزية مورمانسك
ي مورمانسك

المحطة الرئيسية للقطارات فن  68.971667°  33.070669°

16 متحف

Museum of the 

History of the 

Murmansk Shipping 

Company

كة  متحف تاري    خ شر

مورمانسك للشحن
كة مورمانسك للشحن متحف تاري    خ شر  68.975545°  33.086119°

17 مالهي Fires of Murmansk
ه شعلة  ن منب 

مورمانسك
ي مورمانسك

ة جميل فن ن منب   68.931476°  33.144233°

18 نصب تذكاري
Pamyatnik 

Pokoritelyam Arktiki

ن  نصب فاتحي 

القطب الشماىلي ن القطب الشماىلي نصب فاتحي   68.976423°  33.083590°

19 قطع تذكارية

Rubka atomnoy 

podvodnoy lodki 

Kursk

قطع الغواصة 

النووية كورسك

ي المحيط عام 
ي غرقت فن

ارة الحرب العالمية الثالثة 2000قطع الغواصة النووية كورسك الت   وكادت ان تسبب شر

ن روسيا وامريكا مات جميع من كان فيها واىل االن لم يعرف السبب الرئيسي لغرقها او من اطلق الطوربيد بي 
 68.985526°  33.093829°

20 شالل
Vodopad na reke 

Lavna
شالل نهر الفنا شالل نهر الفنا  69.023462°  32.948355°



21 متحف
Naval Museum of 

the Northern Fleet

متحف البحرية 

لألسطول الشماىلي
متحف البحرية لألسطول الشماىلي  69.024907°  33.080133°

22 مطار Murmansk Airport مطار مورمانسك مطار مورمانسك  68.785185°  32.759030°

23 قرية Teriberka كا يبب  قرية تب  ي اقىص الشمال من مدينة مورمانسك 
ن لمشاهدة شمس منتصف الليل.. قرية تقع فن مكان ممب   69.182619°  35.119589°

24 جبل
Khrebet Musta-

Tunturi

-قمة جبل موستا

تونتوري

ي الشتاء وظاهرة شمس منتصف 
ي فن ي الشفق القطتر

ن تعد من افضل المواقع لرصد ظاهرت  قمة جبلية تبعد ساعتي 

ي الصيف
الليل فن

 69.638471°  31.813028°

25 بلدة Severomorsk ومورسك بلدة سفب  ي الكيان الفدراىلي الروسي مورمانسك أوبالست
.هي إحدى مدن روسيا فن  69.065416°  33.408891°

26
معلومات 

سياحية
Tourist information

المعلومات السياحية 

مورمانسك
ي مدينة مورمانسك

مكتب المعلومات السياحية فن  68.970469°  33.071721°

27 ساحة
ploshchad' Pyat' 

uglov
ساحة الزوايا الخمس ي المدينة

احدى اجمل الساحات فن  68.970562°  33.074788°


