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1 متحف
Hermitage 

Museum ي
تاج الثقاف  متحف االمير

غ، روسيا ي سانت بطرسير
واحدة من أكير . متحف األرميتاج الحكومي هو متحف للفن والثقافة ف 

ي عام 
ي العالم، وقد تأسست ف 

 من قبل كاترين العظىم، وكان مفتوحا 1754وأقدم المتاحف ف 

1852للجمهور منذ عام 
 59.939804°  30.314575°

2 مطار دولي
Pulkovo Airport 

(LED) مطار بولكوفو الدولي المطار الدولي  59.799430°  30.273812°

3 كاتدرائية
Saint Isaac's 

Cathedral
كاتدرائية القديس إسحاق

غ، روسيا، هي أكير كاتدرائية  ي سانت بطرسير
كاتدرائية القديس إسحق أو إساكيفسكي سوبور ف 

ي المدينة
ي العالم. أرثوذكسية روسية ف 

وهي أكير كنيسة أرثوذكسية ورابع أكير كاتدرائية ف 
 59.933764°  30.306479°

4 كنيسة
Church of the 

Savior on Blood
كنيسة المخلص

غ،  ي سانت بطرسير
كنيسة المخلص عىل الدم المراق هي واحدة من المعالم السياحية الرئيسية ف 

وتشمل أسماء أخرى الكنيسة عىل الدم المراق، ومعبد المخلص عىل الدم المراق، وكاتدرائية . روسيا

قيامة المسيح
 59.940098°  30.329075°

5 كاتدرائية
Saints Peter and 

Paul Cathedral
كاتدرائية بطرس وبولس سبورغ، روسيا ي سانت بيير

ويكيبيديا. هي كاتدرائية أرثوذكسية روسية تقع داخل قلعة بيير وبول ف   59.950082°  30.316000°

6 قلعة
Peter and Paul 

Fortress
قلعة بطرس وبولس

ي 
ي أسسها بطرس األكير ف 

غ، روسيا، التر  1703قلعة بيير وبول هي القلعة األصلية لسانت بطرسير

ي من 
ي 1706وبنيت لتصاميم دومينيكو تريزيت 

1740 حتر
 59.949830°  30.315987°

7 قرص Winter Palace قرص الشتاء
غ، روسيا، من  ي سانت بطرسير

. ، المقر الرسىمي للملوك الروس1917 إل 1732كان قرص الشتاء ف 

ي تضم متحف األرميتاج
ي التر

اليوم، القرص المستعادة يشكل جزءا من مجمع من المبان 
 59.940330°  30.313807°

8 متحف Russian Museum المتحف الروسي
اطورية الكسندر الثالث هو  متحف روسيا الدولة، المتحف الروسي سابقا من صاحب الجاللة االمير

غ ي سانت بطرسير
ي البالد. أكير مستودع للفن الرفيع الروسي ف 

كما أنها واحدة من أكير المتاحف ف 
 59.938436°  30.332192°

9 شارع Nevsky Prospect نيفسكي بروسبيكت
غ، روسيا ي مدينة سانت بطرسير

المخطط من قبل بطرس . نيفسكي بروسبيكت هو الشارع الرئيسي ف 

الية إل موسكو األكير كما بداية الطريق إل نوفغورود وموسكو، يمتد الطريق من األمير
 59.932083°  30.353020°

10 ساحة Palace Square ساحة القرص
ساحة القصر، وربط نيفسكي بروسبكت مع جسر القصر المؤدي إلى جزيرة فاسيليفسكي، هو ساحة 

المدينة المركزية لسان بطرسبرج واإلمبراطورية الروسية السابقة
 59.938782°  30.315154°

غ  روسيا- سانت بطرسبير

No.
نوع المعلم 

السياحي االسم معلومات عنه االحداثيات



11 قرص Peterhof Palace هوف قرص بيير

قصر بيترهوف هو سلسلة من القصور والحدائق تقع في بيترغوف، سانت بطرسبرغ، روسيا، 

فرساي "هذه القصور والحدائق يشار إليها أحيانا باسم . وضعت على أوامر من بطرس األكبر

الروسية

 59.884840°  29.908334°

12 كتدرائية Kazan Cathedral كاتدرائية كازان
كاتدرائية كازان أو كازانسكي كافدرالني سوبور، والمعروفة أيضا باسم كاتدرائية سيدة كازان، هي 

كاتدرائية الكنيسة األرثوذكسية الروسية على نيفسكي بروسبكت في سانت بطرسبرغ
 59.934220°  30.324554°

13 اوبرا/ مرسح  Mariinsky Theatre مرسح ماريانسكي
افتتح في عام . مسرح ماريانسكي مسرح تاريخي لألوبرا والباليه في سانت بطرسبرغ، روسيا

 روسيا، حيث العديد من المسرح19th، أصبح المسرح الموسيقى البارز في أواخر القرن 1860
 59.925699°  30.296330°

14 جزيرة Vasilyevsky Island جزيرة فاسيليفسكي
هي جزيرة في سانت بطرسبرغ، روسيا، يحدها بولشايا نيفا ونهر مااليا نيفا في الجنوب والشمال 

الشرقي، وخليج فنلندا في الغرب
 59.941144°  30.252649°

15 بلدة
Petergof / 

Peterhof
هوف بلدة بيير

، هي بلدة في 1997 إلى 1944بيترهوف أو بيترهوف، والمعروفة باسم بترودفوريتس من 

مقاطعة بيترودفورتسوفي من مدينة سانت بطرسبرغ االتحادية، وتقع على الشاطئ الجنوبي لخليج 

.فنلندا

 59.884465°  29.885115°

16 قرص
The Moika Palace 

/ Yusupov Palace
قرص يوسوبوف

كان المبنى هو موقع قتل . كان هو المقر الرئيسي في سانت بيترسبورغ، روسيا لبيت يوسوبوف

.1916 ديسمبر 17غريغوري راسبوتين في الصباح الباكر من 
 59.929290°  30.298995°

17 متحف Museum Erarta متحف إرارتا .هو أكبر متحف خاص للفن المعاصر في روسيا، وتقع في سانت بطرسبرغ  59.932025°  30.251403°

18 متحف Kunstkamera ا متحف كونستكامير

تم إنشاء مبنى كونستكامر الذي أنشأه بطرس األكبر واستكمل في . هو أول متحف في روسيا

، ويستضيف متحف بيتر األكبر لألنثروبولوجيا واإلثنوغرافيا، مع مجموعة من حوالي 1727

مليوني قطعة

 59.941440°  30.304623°

19 ي
معهد ديت 

The Smolny 

Institute ي
معهد سمولت  هو الصرح باالديان في سان بطرسبرج التي لعبت دورا رئيسيا في تاريخ روسيا  59.946254°  30.396588°

20 كنيسة/ دير 
Alexander Nevsky 

Lavra
الكسندر نيفسكي الفرا

 في الطرف الشرقي من نيفسكي بروسبكت 1710دير تأسست من قبل بيتر األول من روسيا في 

في سانت بطرسبرغ
 59.920905°  30.388062°

21 حديقة Summer Garden حديقة الصيف
تقع بين جزيرة بين فونتانكا، مويكا، وقناة سوان في سانت بطرسبرغ وتشترك اسمها مع قصر 

الصيف بيتر العظيم المجاور
 59.944952°  30.335581°

22 نهر Fontanka River نهر فونتاكا
. فونتانكا هو فرع من نهر نيفا، الذي يتدفق من خالل كل من سانت بطرسبرغ الوسطى، روسيا

 متر3.5 مترا، وعمقها يصل إلى 70 كيلومتر؛ وعرضه يصل إلى 6.7ويبلغ طوله 
 59.927650°  30.333722°



23 نهر Moyka River نهر مويكا
نهر مويكا هو نهر صغير في روسيا التي تطوق الجزء المركزي من سانت بطرسبرغ، مما يجعلها 

مير"أو " طين"النهر، والمعروف أصال باسم مايا، يستمد اسمه من كلمة إنغريان ل . حقا جزيرة
 59.931136°  30.306835°

24 نهر/ قناة 

Griboyedov Canal 

/ Kanal 

Griboyedova 

/ قناة غريبويدوف 

غريبويدوفا

-1764في .  على أساس نهر كريفوشا القائمة1739هو قناة في سانت بطرسبرغ، التي شيدت في 

، تم تعميق القناة، وتم تعزيز المسارات وتغطيتها مع الجرانيت90
 59.926077°  30.314203°

25 متحف Fabergé Museum ي متحف فارحر
هو متحف مملوك للقطاع الخاص الذي أنشأه فيكتور فيكسلبرغ و لينك من مؤسسة تايمز من أجل 

إعادة األشياء الثقافية الثمينة المفقودة إلى روسيا
 59.934712°  30.342977°

26 العالم الصغير
Grand Maket 

Rossiya
نموذج روسيا العظىم روسيا الصغيرة ، مجسمات صغيرة لروسيا العظمى وسانت بطرسبيرغ  59.887977°  30.330346°

27 كتدرائية
Kronstadt Naval 

Cathedral
كتدرائية كروستانت نافال

 باعتبارها الكنيسة الرئيسية للبحرية 1913-1903كاتدرائية األرثوذكسية الروسية التي بنيت في 

الروسية ومكرسة لجميع البحارة الذين قتلوا
 59.991702°  29.777536°

28 قرص Pavlovsk Palace قرص بافلوفسك
 بنيت من قبل كاترين العظيم البنها، الدوق األكبر 18هو مقر إمبراطوري روسي يعود إلى القرن 

بعد وفاته، أصبح منزل أرملته، ماريا فيودوروفنا. بول، في بافلوفسك، داخل سانت بطرسبرغ
 59.685673°  30.453117°

29
/ متحف 

عسكري

Russian cruiser 

Aurora

 )الباخرة الروسية ارورا 

(الشفق 

 هي باخرة الحماية الروسية ، محفوظة حاليا باعتبارها سفينة المتحف في سانت 1900منذ عام 

كانت أورورا واحدة من ثالث طرادات من طراز باالدا، التي بنيت في سانت بطرسبرغ . بطرسبرغ

لخدمة في المحيط الهادئ

 59.955681°  30.337505°

30 تمثال/ نصب  Bronze Horseman ونزي تمثال الفارس الير تمثال من البرونز تم إنشاؤه من قبل النحات الفرنسي إتيان موريس فالكونت  59.936404°  30.302238°

31 تمثال/ نصب  Rostral Columns ال أعمدة روسير هي أمثلة هامة على العمارة النهضة اليونانية االقتصادية  59.944611°  30.304953°

32 ي
مبت  تاريخ 

Old St. Petersburg 

Stock Exchange
البورصة القديمة

المبنى الرئيسي في مجمع , هو مبنى تاريخي في سانت بطرسبرغ، الموقع السابق لبورصة المدينة 

معماري يقع على جانب جزيرة فاسيليفسكي
 59.943576°  30.305111°

33 ي
مبت  تاريخ 

 Spit of Vasilievsky 

Island أعمدة جزيرة فاسيليفسكي
 ونصب على النهر على غرار المعبد اليوناني من قبل أعمدة مستوحاة من 1810بني عام 

.الروماني
 59.944289°  30.307137°

34 اوبرا/ مرسح  Hermitage Theatre مرسح هرميتاد
وكان مسرح هرميتاد المسرح الثاني . هي واحدة من خمسة مباني هرميتاد في قصر سد نهر نيفا

للقصر الشتوي
 59.942042°  30.317968°

35  حكومي
مبت  Admiralty building الية مبت  االمير

هو المقر السابق لمجلس األميرالية والبحرية اإلمبراطورية الروسية في سانت بطرسبرغ، روسيا 

والمقر الحالي للبحرية الروسية
 59.937470°  30.308582°



36 اوبرا/ مرسح 
Mikhailovsky 

Theatre مرسح ميخايلوفسكي
.  ويقع في مبنى تاريخي في ساحة الفنون في سانت بطرسبرغ1833، تأسست في عام .دار األوبرا

يدعى بعد الدوق الكبير مايكل بافلوفيتش من روسيا
 59.937807°  30.329750°

37 قلعة
Mikhailovsky 

Castle 
ميخايلوفسكيقلعة  قلعة المهندسين، هو مقر ملكي سابق في المركز التاريخي  59.940292°  30.337890°

38 تمثال/ نصب  Alexander Column عمود الكساندر
أثير النصب . عمود السكندري، هو النقطة المحورية في ساحة القصر في سانت بطرسبرغ، روسيا

بعد انتصار روسيا في الحرب مع فرنسا وقائدهم نابليون
 59.939062°  30.315798°

39 جزيرة Zayachy Island ي
جزيرة زاياس  ويفصلها عن طريق مضيق كرونفيركسكي. هي جزيرة في نهر نيفا في سانت بطرسبرج، روسيا  59.951726°  30.322033°

40 مضيق Kronverksky Strait كسكي مضيق كرونفير
وهي تشكل .  هو قناة ضيقة تفصل بين بتروجرادسكي وجزر زاياشي في سانت بطرسبرغ، روسيا

 أمتار4 مترا وعمقه 50قوسا طوله حوالي كيلومتر واحد، وعرضه حوالي 
 59.952368°  30.315152°

41 قرص Stroganov Palace وغانوف قرص سير

. هو قصر الباروك المتأخر عند تقاطع نهر مويكا ونيفسكي بروسبكت في سانت بطرسبرغ، روسيا

تم بناء القصر لتصاميم بارتولوميو راستريلي لبارون سيرغي غريغوريفيتش ستروغانوف في 

1753-1754

 59.935731°  30.320247°

42 قرص Marble Palace قرص الرخام
وهو يقع بين ميدان . هو واحدة من أوئل القصور الكالسيكية الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا

.المريخ وقصر رصيف، قليال إلى الشرق من مايكل القصر الجديد
 59.945122°  30.326701°

43 ميدان/ ساحة 
Field of Mars / 

Marsovo Polye

خ  مارسوفو /  ميدان المري    

بولي

هي حديقة كبيرة سميت المريخ، اإلله الروماني للحرب، وتقع في وسط مدينة سان بطرسبرغ، 

 هكتارات9وتبلغ مساحتها حوالي 
 59.943904°  30.331555°

44 ي
مبت  تاريخ  Menshikov Palace قرص مينشيكوف صرح بطرسي وكان أول بناء حجري في المدينة  59.939405°  30.295564°

45 متحف Historic Centre ي
المركز التاريخ 

  المركز التاريخي لسانت بطرسبرغ وما يتصل المجموعات اآلثار هو االسم الذي يستخدم من قبل 

اليونسكو عندما مجتمعين جوهر التاريخي للمدينة روسية القديس بطرسبورغ، وكذلك المباني 

.1991والفرق الموجودة في المنطقة المجاورة مباشرة كموقع للتراث العالمي في عام 

 59.938550°  30.313905°

46 ل مي   Singer House بيت المطرب هو مبنى يقع عند تقاطع شارع نيفسكي بروسبكت وقناة غريبويدوف مقابل كاتدرائية كازان  59.935669°  30.325812°

47 اوبرا/ مرسح 
Alexandrinsky 

Theatre مرسح ألكساندرينسكي
أكاديمية بوشكين الروسية مسرح الدراما و تم بناء مسرح أليكساندرينسكي للفريق اإلمبراطوري 

1832 أغسطس، 31افتتح المسرح في . بطرسبورغ
 59.932171°  30.336436°



48 ي
مبت  تاريخ 

Cabin of Peter the 

Great
مقصورة بطرس األكير

تم بناء . القيصر بطرس األكبر" قصر"هو منزل خشبي صغير الذي كان أول قصر سان بطرسبرج 

، من قبل جنود من فوج سيميونوفسكي1703مقصورة التسجيل في ثالثة أيام في مايو 
 59.953060°  30.331077°

49
/ متحف 

عسكري

The Military 

Historical 

Museum of 

Artillery

ي 
المتحف التاريخ 

العسكري للمدفعية
°59.953237  متحف المدفعية، هو متحف عسكري مملوك للدولة  30.314328°

50 ي
مبت  تاريخ  Oranienbaum قرص أورانينباوم السكن الملكي الروسي، ويقع على خليج فنلندا غرب سانت بطرسبرغ  59.915288°  29.754427°

51 حديقة حيوان Leningrad Zoo حديقة حيوان لينينغراد
بيتيربورغسكي زوبارك، في أليكساندر بارك في -تقع حديقة حيوان سانت بطرسبرغ أو سانكت

1865تأسست من قبل صوفيا غيرهاردت ويوليوس جيرهاردت في عام . بيتروغرادسكايا ستورونا
 59.951556°  30.307780°

52 قرص Nicholas Palace قرص نيكوالس
كان واحدا من عدة قصور سان بطرسبرج التي صممها أندرياس ستاكنسنيدر ألطفال نيكوالس 

.األول من روسيا
 59.932269°  30.292477°

53 جرس Anichkov Bridge جرس أنيشكوف
الجسر الحالي، الذي بني في . هو أقدم وأبرز جسر عبر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ، روسيا

، يجمع بين شكل بسيط مع بعض الزينة مذهلة1908-1906 وإعادة بناؤها في 1841-1842
 59.933143°  30.343295°

54 حديقة
Saint Petersburg 

Botanical Garden

غ  حديقة سانت بطرسير

النباتية

حديقة سانت بطرسبرغ النباتية، والمعروفة أيضا باسم الحدائق النباتية للمعهد النباتي كوماروف أو 

حديقة كوماروف النباتية، هي أقدم حديقة نباتية في روسيا
 59.971160°  30.322771°

55 قرص Anichkov Palace قرص انيشكوف هو القصر اإلمبراطوري السابق في سانت بطرسبرغ، عند تقاطع شارع نيفسكي وفونتانكا  59.932910°  30.340308°

56 مسجد
Mosque St. 

Peterburg
غ مسجد سان بطرسبير

، كان المسجد األكبر في أوروبا، حيث يصل 1913مسجد سانت بطرسبرغ، عندما افتتح في سنة 

. مترا39 متر و تعلوه القبّة الرائعة التي يبلغ ارتفاعها 49ارتفاع مآذنه إلى 
 59.954997°  30.323759°

57 محطة قطار Moscow Station
محطة السكك الحديدية 

موسكوفسكي
المحطة المركزية في المدينة  59.929303°  30.360880°

58 ساحة Vosstaniya Square
ساحة - ساحة فوستانيا 

االنتفاضة
من اشهر الساحات في المدينة بجانب محطة القطارات المركزية موسكو  59.930929°  30.361830°



59 مول Skipper Mall مول سكيير احد الموالت الشهيرة في المدينة  59.938254°  30.230725°

60 مول Passage Mall مول باساج °59.935279  سنة150احد الموالت الشهيرة في المدينة واقدمها منذ اكثر من   30.334391°

61  59.934647°  30.335602°
62  59.931516°  30.361974°
63  59.942676°  30.321259°
64  59.939030°  30.312653°

65 محطة قطار
Vitebsky Rail 

Terminal

محطة السكك الحديدية 

فيتبسكي

كانت تعرف سابقا باسم محطة سيلو سيلو، كان محطة . هو محطة في سانت بطرسبرغ، روسيا

.السكك الحديدية األولى التي سيتم بناؤها في سانت بطرسبرغ وكل من اإلمبراطورية الروسية
 59.920072°  30.328914°

66 قرية Novaya Ladoga قرية نوفايا الدوغا
 كيلو 140وفايا الدوغا هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي لينينغراد أوبالست تبعد 

عن سان بطرسبيرغ
 60.102270°  32.303143°

67 مدينة Vyborg مدينة فيبورغ
 كيلومترا إلى الشمال الغربي من سانت بطرسبورغ، على بعد 130فيبوغ أو فيبورج هي مدينة تقع 

 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود الروسية مع فنلندا،38
 60.702961°  28.762086°

68 ة بحير Lake Ladoga ة الدوغا بحير

بحيرة الدوغا هي أكبر بحيرة في أوروبا، تقع في كاريليا ولينينغراد أوبالست، في شمال غرب 

 جزيرة، مساحتها ككل 660بها ما يقارب . ² كم1770مساحتها . روسيا بالقرب من حدود فنلندا

.، أغلبها يقع بالقرب من الساحل الشمالي الغربي للبحيرة² كم435

 60.822799°  31.561717°

مكتب سياحي
City Tourist 
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