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منطقة
كاستيلو ""CASTELLO

منطقة استراحة
الحدائق النابليونية "NAPOLEONICI

PARTIGIANA

 "GIARDINIأو ديل بارتيجانا "

"DELLA

يع ود أص ل المتن زه إل ى ع ام  ،1807عن دما أم ر ن ابليون بون ابرت بتزوي د مدين ة فينيس يا  Veneziaبمس احة خض راء مخ"" ة
للجمهور .تم إس ناد الت" ميم إل ى جانن انطونيو سيلـاا  . Giannantonio Selvaوف ي حقب ة حديث ة ت م تقس يم الح دائق إل ى قس مين.
الج زء الول بمس احة 42000م  2تقريب 0ا ،وت م التن ازل عن ه إل ى هيئ ة البين الي  Biennaleال تي جه زت في ه مس احات ع رe
شاركة( ،والجزء الثاني الذي تبلغ مساحته 18000م  2تم تخ"ي"ه كحديقة عامة.
لستعرا eالفن ) 30جناح للدول المتساوية ال ُم ِ
يمك ن بأريحي ة الوص ول إلي ه باس تخدام خط وط اتح اد ش ركات النق ل ف ي فينيس يا ) Veneziaمحط ة ج ارديني ،( Giardini
وتتميز المنطقة بوجود ممرات ظليلة مجهزة بمقاعد طويلة وسلل مهملت وصنبور مياه ص الحة للش رب ومن اطق ألع اب للطف ال،
وكذلك توجد مراحيض ايريتاو  Veritasرقم .9
النقاط المهمة في الجوار
 ضفة سكيااوني Schiavoni كنيسة سان زكريا San Zaccaria كنيسة الرحمة Pietà كنيسة سان جورجو ديي جريتشي San Giorgio dei Greciالنقل البحري العام
محطة :جارديني Giardini
خطوط البحار 1 :و) 2من  12/05إلى  ،(17/09/2017و) 8من  27/05إلى  ،(17/09/2017وN
محطة :حدائق بيينالي Biennale
خطوط البحار 4.1 :و 4.2و 5.1و 5.2و) 6من  27/05إلى (17/09/2017
المراحيض  -وصف الخدمات ال ُمقَ َد َم ة )المراحي ض رق م  9ف ي الح دائق النابوليوني ة  "Giardini Napoleoniciوeاi nيiو
( Castello
مواعيد العمل  10صباح0ا  7 -مسا 0ء ،مغلق من  16/11/2017إلى 31/03/2018
مرحا eالسيدات
مرحا eالرجال
مرحا eأصحاب الحتياجات الخاصة
معلومات سياحية
نقطة المعلومات والستقبال السياحي أمام مدخل متحف كورير ) Correrميدان سان ماركو ( San Marco
مواعيد العمل  09:00صباح0ا  07:00 -مسا 0ء
المسافة

من ميدان سان ماركو San Marco
ف ي المرك ب البخ اري :س ان زكري ا  - San Zaccariaج ارديني  Giardiniخ  8 1 Gدق ائق؛ خ  7 2 Gدق ائق؛ خ 8 4.1 G
دقائق؛ خ 7 5.1 Gدقائق.
سير0ا على القدام 15 :دقيقة تقريب0ا
من ريالتو Rialto
في المركب البخاري :خ 35 1 Gدقيقة؛ خ 29 2 Gدقيقة
سير0ا على القدام 35 :دقيقة تقريب0ا

