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 31أكثر  4مدن رومانسية في العالم

سيدني

البندقية
Venice
إيطاليا

ا حتلت
امل���������رك���������ز
السابع أكبر وأق��دم املدن
االسترالية ،حيث يستطيع الشخص
ش��راء مساحة  41مترا ً مربعا ً مقابل مليون
دوالر.
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ماذا ستشاهدون في «يوم احلب»؟ أجواء رومانسية
في منتجع «باب الشمس الصحراوي» ,عروض مميزة
خالل شهر احلب من فندق «العنوان مرسى دبي».
عندما يبدأ اليوم شهر الرومانسية ،الشهر الذي ينتشر
فيه احلب في األجواء وتنتثر فيه الورود احلمراء في كل
مكان ،وتت ّزين واجهات املتاجر بأجمل الهدايا وتتجهّز
الفنادق واملطاعم لتقدمي أفضل العروض للضيوف

شنغهاي

تصدرت هذه املدينة العائمة قائمة
أكثر املدن رومانسية بالعالم
وأزاحت العاصمة الفرنسية
باريس عن الترتيب األول
بحسب .VeryFirstTo
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ت��زخ��ر
ت��ل��ك امل��دي��ن��ة
الصينية ب��ال��ع��دي��د من
ناطحات السحاب وامل��ب��ان��ي ذات
التصميمات املبتكرة مثل «مركز شنغهاي املالي
العاملي» ،ويصل سعر مساحة  48مترا ً مربعا ً من العقارات
السكنية الى مليون دوالر.
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باريس

ج���اءت
ال���ع���اص���م���ة
الفرنسية باريس باملركز
التاسع في القائمة ،حيث ميكن شراء
مساحة  50مترا ً في تلك املدينة اجلميلة مقابل
مليون دوالر.
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لوس أنجلوس

حصلت
ت��ل��ك امل��دي��ن��ة
الواقعة بوالية كاليفورنيا
األميركية على املركز العاشر حيث
يتطلب انفاق مليون دوالر لشراء مساحة 57
مترا ً مربعا ً من العقارات املتواجدة في وسط املدينة.

لتمضية أجمل أمسية في يوم احلب الذي يوافق 14
فبراير من كل عام وال��ذي يحتفل فيه العشاّق من كل
أنحاء العالم ليكون هذا اليوم ذكرى ال تنسى.
ق��د ت��ك��ون ب��ع��ض األم��اك��ن فيها ش��اع��ري��ة وتنبض
رومانسية ولكن أن تكون املدينة ذات طابع رومانسي،
هذا ما ستتعرفون عليه في هذا املوضوع الذي نسلط
فيه الضوء على أكثر  4مدن رومانسية في العالم.

باريس Paris
فرنسا

ال تزال العاصمة الفرنسية واحدة
م��ن أك��ث��ر امل���دن روم��ان��س��ي��ة في
العالم ،كل ما فيها يلمس املشاعر
م���ن م��ب��ان��ي��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة
ومقاهيها التي تواجه
مقاعدها واجهة الطريق
إل��ى املوسيقى واللغة
الفرنسية التي ُتسمع
وكأنها أنغام.
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سانتوريني
Santorini
اليونان

حلظات ساحرة من الرومانسية
ميكن أن يعيشها احملبون
في ه��ذه اجل��زي��رة التي تعد
من أكثر األماكن رومانسية
وجماالً في العالم.
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سانت موريتز
St. Moritz
سويسرا

تقع هذه املدينة الهادئة في وادي
إن��غ��ادي��ن السويسري
اخلالب وتعتبر من أجمل
املنتجعات ف��ي العالم
حيث يحظى زائ��روه��ا
بأشعة الشمس 300
ي��وم ف��ي السنة بفضل
موقعها املميز.
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