مکان های دیدنی شهر مسکو
 – 1کاخ کرملین
کرملین یک قلعه باستانی است و انباری از موزه ها و کلیساهای زیبا و محل سکونت
رئیس جمهور فدراسیون روسیه و حتی یک قبرستان  -در زمان اتحاد جماهیر شوروی
 ،باالترین رهبران حزب در دیوار کرملین دفن شدند .طول دیوارهای کرملین 2.5
کیلومتر است  ،آنها با  20برج تقویت شده اند که مشهورترین آنها اسپاسکایا است -
رئیس جمهور عادت دارد که آدرس سال نو خود را برای روس ها بخواند .بهتر است در
طول این گشت و گذار فردی با کرملین آشنا شوید .از این طریق چیزهای بیشتری را
از یک دیدار مستقل خواهید آموخت.
مترو اوخوتنی ریاد  ،پلوشاد ریولیسیتی . ،مختصات37.61749 ، 55.75202 :
کتابخانه لنین  ،بوروویتسایا  ،باغ الکساندر  ،آربات

 -2کلیسای جامع سنت ریحان
این یکی از مشهورترین دیدنی های مسکو است که شهرت جهانی دارد .در ابتدا این
معبد به نام on-Rvu Pokrov-نامگذاری شد و در سال  1561به دستور تزار ایوان
ترسناک به افتخار تسخیر کازان ساخته شد .کلیسای جامع نام خود را بعداً بدست
آورد  ،هنگامی که واسیلی برکت  ،یک مقدس محبوب در بین مردم  ،در یکی از
نمازخانه ها دفن شد.

 -3موزه تاریخی ایالتی
بزرگترین موزه روسیه  -در  39سالن این ساختمان برج مانند شما می توانید کل تاریخ
این کشور را ردیابی کنید  -از جامعه بدوی تا امروز .اتاق های جداگانه به بزرگترین
جنگ ها  ،توسعه سیبری  ،زندگی روسیه در زمان امپراتوری اختصاص داده شده است.

این موزه تقریباً به تازگی بازسازی کاملی انجام داده است  -با حفظ ظاهر قبلی خود ،
این موزه هر آنچه را که یک موزه مدرن باید داشته باشد را بدست آورد  -صفحه
نمایش  ،صندلی برای معلولین و غیره.

 =4فروشگاه وزارت امور خارجه)(GUM
قدیمی ترین خانه تجاری این کشور  -واقع در میدان سرخ و در مسکو از آرامگاه یا
موزه تاریخی کمتر جالب نیست .آنچه در زمان اتحاد جماهیر شوروی  ،آنچه که اکنون
GUMبه عنوان یک تجارت تجاری لوکس در نظر گرفته می شود.
قدم زدن در اطراف  GUMاین احساس را به شما واگذار می کند که از "اتحاد جماهیر
شوروی رویایی  ،که هرگز در واقعیت نبود" بازدید کرده اید.

 -5تئاتر بولشوی
تئاتر آکادمیک بولشوی یکی از مشهورترین و معتبرترین تئاترهای جهان است .در
سال  1825با نمایش "پیروزی موسی ها" افتتاح شد  -و امسال سالی است که تئاتر
تاسیس شد  ،گرچه گروه تئاتر تا آن زمان نیم قرن وجود داشته است.

-6سیرک بزرگ مسکو
این نه تنها بزرگ  ،بلکه بزرگترین در جهان است  -سه و نیم هزار تماشاگر را در خود
جای می دهد .گروه سیرک حدود  300هنرمند دارد که در پنج عرصه مختلف اجرا می
شوند :یخ  ،آب  ،اسب  ،نور و توهم.
هنرمندانی مشهور مانند اولگ پوپوف  ،ایرینا بوگیمووا  ،مداد و البته یوری نیکولین
بزرگ که نام وی اکنون سیرک مسکو دیگری در بلوار  Tsvetnoyاست  ،در صحنه
سیرک  Bolshoiاجرا کردند.

