
 دلبر و آرمان در آلمان

 گردش در شهر تاریخی بامبرگ

 

پنجمین روز سفر ما دو گردشگر کوچک )دلبر و آرمان( به گشت و گذار و بازدید از شهر تاریخی بامبرگ گذشت.مساحت این شهر 

و به خاطر  در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.رودخانه این شهر بسیار زیباست 3991است و در سال مربع کیلومتر 56

یک روز  ، شهری با قابلیت توریسم مذهبی / تاریخی به حساب می آید. من و آرمان ، کلیساهای بزرگ ، کهن و مجلل کاتولیک آن

کامل را در این شهر گذراندیم و در کوچه پس کوچه های آن گردش کردیم و در رودخانه آن قایق سواری کردیم و در کلیساهای آن 

ها  های زیادی گرفتیم.این شهر پر است از گردشگران بسیاری که بر عکس روتنبورگ ، بیشتر آن عکس آنع خصوص کلیسای جام به

اروپایی هستند نه ژاپنی. این شهر بسیار زیبا است. کلیسای جامع ، قلعه بامبرگ ، کلیسای سنت میخاییل ، تاالر بزرگ شهر و کالین 

.تندوندیگ یا ونیز کوچک جاذبه های مهم این شهر هس  

 

 
 دو نما از شهر بامبرگ

 



 
این مجسمه شبیه شیر سنگی ایرانی است..کنار در ورودی بزرگترین کلیسای شهر بامبرگ   

 

 
باغ گل رز در بامبرگ. یک عروس و داماد لهستانی بعد از اجرای مراسم عروسی در کلیسا برای گرفتن عکس به باغ آمده بودند و 

می کردند.عکس ها در آلبوم شخصی چیتبال ها موجود است.ها را تماشا  گردشگران آن  



 
ها هم گردشگرند! ما گردشگریم، این  

 

 
 یک جای تاریک و ترسناک در زیر کلیسای بزرگ شهر با قبرهایی مخوف و بویی نامطبوع.من و آرمان هر دو ترسیدیم !

 



 
 نمایی دیگر از شهر بامبرگ

 

 
جهانی یونسکو در بامبرگ آرمان و دلبر در کنار تابلوی میراث  

 



 
 فروشگاهی در بامبرگ که با فروش اجناس دست دوم و قدیمی از حیوانات حمایت می کند.

 

 
 دلبر در قایقی در رودخانه شهر بامبرگ

 



 
 همان قایق

برافراشته است  های جام جهانی در آن شود که پرچم تمام کشورهای شرکت کننده در بازی پشت سر در میان رودخانه قایقی دیده می

تر و باالتر است. اما پرچم آلمان و آرژانتین به خاطر بازی نهایی از همه بزرگ  

 

 
 همان قایق

. نه است کنار رودخانه پر از پرنده های آبزی. زیبا و تماشایی  د،پشت سر، خانه ماهیگیران این شهر در کنار رودخانه دیده می شو

گوید که یاد رودخانه بابلسر افتادم.  نامطبوع معمول کنار رودخانه های آشنا برای ما! آرمان میاز زباله خبری است و نه از بوی 

شود اما ... گوید رودخانه بابلسر هم از میان شهر رد می راست می  

 



 

 



 
 کلیسایی مربوط به کاتولیک ها در بامبرگ

 

 

 سفرنامه ما ادامه دارد ...


