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جولة بدون مرشد
 )مع دليل صوتي(

إبداع الفن املعماري

جولــة تفاعليــة مميــزة مــع دليــل صوتــي يتيــح لكــم 
فرصــة استكشــاف “قصــر الوطــن“ بالوتيــرة التــي 

تناســبكم وباختيــار اللغــة التــي تفضلونهــا.

انضمــوا إلينــا فــي جولــة ثقافيــة ملهمــة مدتهــا 
30 دقيقــة فــي أجنحــة قصــر الوطــن. 

قصــر الوطــن ليــس مجــرد قصــر، بــل معلــٌم 
معمــارٌي بــارز.

وباٌب مفتوح آلفاق بلد وشعب بأكمله.
وصــرٌح تلتقــي فيــه العزائــم الجبــارة بالقيــادة 
الحكيمــة ومــكان تفيــض بــه المكتبــات بمعــارف 

خالــدة.
الستشــراف  العالــم  لقــادة  وملتقــى 
المســتقبل فــي صــرٍح ُشــّيَد ليكــون شــاهدا 

الوطــن. هــذا  وفخــر  عــزة  علــى 

نبذة عن

قصر الوطن

طاقة الكالم 
ٌاقتِبس هذا العمل للفنان مطر بن الحج من مقولة 
المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:

“الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال أو النفط.
وال فائدة في المال إذا لم ُيسخر لخدمة الشعب.”



AL BARZA

تجربة الزوار

ل في األجنحة المختلفة لقصر الوطن واكتشف  تجوَّ
روائع هذا الصرح.

1.  ذكرى من القصر
استمتع بفرصة اللتقاط صورة خاصة في قاعة اإلعالم 

التابعة للقصر.

3. الهدايا الرئاسية
استكشف هذه المنصة التي تحوي الهدايا الدبلوماسية 

التي ترمز لطيب عالقة دولة اإلمارات وباقي دول العالم.

2. القاعة الكربى
اكتشف القلب النابض والتحفة المعمارية األبرز في قصر 

الوطن.

4. املائدة الرئاسية
تم تصميم هذه القاعة الستقبال ضيوف اجتماعات الهيئات 

الكبرى والقمم.

5. روح التعاون
في هذه القاعة الرسمية تعقد اجتماعات مجلس وزراء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، والمجلس األعلى لالتحاد أعلى سلطة 
دستورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

6. الربزة
تتجسد في المجلس روح السياسة التشاركية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة كما في غيرها من بلدان الوطن 
العربي، فهو مكان للتجمع والحوار.

7. قاعة االجتماعات الرئاسية
تستخدم قاعة اإلجتماعات إلستضافة الزيارات 

والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم.

8. مكتبة قصر الوطن
مكتبة قصر الوطن التي تحتوي على مجموعة 

من أهم الكتب في التاريخ الثقافي، االقتصادي، 
السياسي واإلجتماعي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

10. بيت املعرفة: عصر التنوير
من الطب وعلم الفلك، مرورًا بفنون الحكم، وانتهاًء بالعلوم 

اإلنسانية، اكتشفوا إسهامات العلماء العرب في رفد المعرفة 
اإلنسانية بكّل مفيد. 

11. العرض الضوئي
انضموا إلينا في عرض مذهل بالضوء والصوت. يرجى التوجه 

إلى الساحة الخارجية قبل 15 دقيقة من موعد العرض. 

9. طاقة الكالم 
المدخل 
الرئيسي

الدخول محظور
المدخل / المخرج 

الخدمات 

المطاعم

التسوق 

دورات المياه اإلسعافات األولية

 متجر هدايا قصر الوطن

المطاعم

غرفة االمهات مكتب  المرشدين 
السياحيين

لقمة
مطعــم  فــي  تجربتكــم  اختتمــوا 
الوجبــات  مــن  تشــكيلة  مــع  “لقمــة“ 
والمرطبــات.  والحلويــات  الخفيفــة 
صالــة  فــي  وجبتكــم  تنــاول  يمكنكــم 
ســاحات  علــى  المطلــة  المطعــم 
القصــر، أو اختيــار وجبــة خفيفــة لتناولهــا 
مطعــم  يوجــد  العــودة.  رحلــة  فــي 
“لقمــة“ عنــد مخــرج “قصــر الوطــن“.

العرض الضوئي

 متجر  الهداية

مذهــل  عــرض  فــي  إلينــا  انضمــوا 
بالضــوء والصــوت. يرجــى التوجــه إلــى 
ــل 15 دقيقــة مــن  ــة قب الســاحة الخارجي

العــرض. موعــد 

فــي  متجريــن  الوطــن  قصــر  يضــم 
القصــر الرئيســي و مركــز الــزوار, حيــث 
ســيمكنك ان تســتمتع بمجموعــة مــن 
ــة  ــذكارات المصنوعــة بحرفي ــا والت الهداي
المعماريــة  البراعــة  المســتوحاة مــن  و 

لهــذا الصــرح
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مخرج

العرض الضوئي


