
الطبيعة الفن العلومالفضاء المدني نموذج كوني المنظر الطبيعي المستنير

Desde el siglo XVI, el Paseo del Prado, primer paseo 
arbolado en una capital europea, se constituyó como 
prototipo de alameda urbana, generando un espacio 
para el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos en un 
entorno de naturaleza dentro del casco urbano. 

 أنشئ شارع باسّيو ديل برادو في القرن السادس عشر
 ليصبح أول شارع تصطف على جانبيه األشجار في
 عاصمة أوروبية ونموذًجا لشارع حضري، ما يوفر

 مساحة للترفيه واالستجمام للمواطنين في بيئة طبيعية
 داخل المنطقة الحضرية

En el decenio de 1630, el rey Felipe IV, el mayor 
coleccionista de arte de su época, decide construir el 
palacio y los jardines del Buen Retiro. En la actualidad, 
los jardines históricos del Buen Retiro son parte del 
patrimonio cultural de la ciudad y además tienen un 
importante papel medioambiental, ya que contribuyen a 
filtrar la contaminación y amortiguar la temperatura en el 
centro de Madrid, además de proporcionar un espacio de 
naturaleza para el bienestar de la vida de los ciudadanos.

 في ثالثينيات القرن السادس عشر، قرر الملك فيليب
 الرابع، أكبر جامعي األعمال الفنية في عصره، بناء
 قصر وحدائق بوين ريتيرو. تعد حدائق بوين رتيرو

 التاريخية حالًيا جزًءا من التراث الثقافي للمدينة
 وتلعب أيًضا دوًرا بيئًيا مهًما ألنها تساعد على تصفية

 التلوث وخفض درجة الحرارة في وسط مدريد،
فضالً عن توفير مساحة طبيعية لرفاهية المواطنين

Una asombrosa concentración de instituciones 
artísticas, museos y centros de exposición.

 تجمع مذهل للمؤسسات الفنية والمتاحف ومراكز
المعارض

El Paisaje de la Luz atesora un increíble número de 
obras de arte de valor universal gracias a su prodigiosa 
concentración de museos e instituciones culturales: 
pintura y escultura en los museos nacionales Reina 
Sofía, Prado, Thyssen-Bornemisza, Artes Decorativas, 
Naval, etcétera. A ellos se suman las colecciones de 
instituciones como el Banco de España, el Congreso 
de los Diputados, CaixaForum Madrid y otros centros 
que conservan estos tesoros en un conjunto único de 
edificios proyectados entre los siglos XVIII y XXI que 
convierten este espacio en un auténtico museo de 
arquitectura.

 يضم المنظر الطبيعي للضوء عدًدا ال ُيصدق من
 األعمال الفنية ذات القيمة العالمية بفضل التركيز

 الهائل للمتاحف والمؤسسات الثقافية: الرسم والنحت
 في متحف إلبرادو، متحف الملكة صوفيا ومتحف

 تيسن-بورنميسا، والفنون الزخرفية والمتاحف البحرية
 وما إلى ذلك. يضاف إليهم مجموعات من المؤسسات
 مثل مصرف إسبانيا، ومجلس النواب، ومنتدى كايشا

 فوروم وغيرها من المراكز التي تحافظ على هذه
 الكنوز في مجموعة فريدة من المباني المصممة بين
 القرنين الثامن عشر والحادي والعشرين التي تجعل

 من هذا الفضاء متحًفا حقيقًيا للهندسة المعمارية

Los ciudadanos han utilizado este paisaje a lo largo de 
la historia como un espacio de expresión cívica libre, 
donde se han celebrado todo tipo manifestaciones 
políticas y sociales, eventos artísticos, culturales, 
deportivos, acontecimientos especiales o simplemente 
han sido escenario del ocio de los ciudadanos.

 استخدم المواطنون هذا المشهد عبر التاريخ كفضاء
 للتعبير المدني الحر، حيث أقيمت جميع أنواع

 المظاهرات السياسية واالجتماعية، واألحداث الفنية
 والثقافية والرياضية، والمناسبات الخاصة، أو كان

ببساطة مسرًحا للترفيه للمواطنين

Además, el Paisaje de la Luz alberga algunas de las 
instituciones representativas que conforman la 
sociedad democrática española contemporánea entre 
otros el Congreso de los Diputados, el Banco de España, 
el Ayuntamiento de Madrid o los cuarteles generales del 
Ejército de Tierra y la Armada. 

 باإلضافة إلى ذلك ، يضم المنظر الطبيعي للضوء
 بعض المؤسسات النيابية التي تشكل المجتمع

 الديمقراطي اإلسباني المعاصر، من بينها مجلس
 النواب أو مصرف إسبانيا أو مجلس مدينة مدريد أو

ثكنتي الجيش وسالح البحرية

Carlos III fundió en este paisaje la naturaleza, la cultura 
y el conocimiento para el disfrute del pueblo. El trazado 
del paseo, la ordenación de las calles, los parques y 
jardines, los monumentos y las fuentes refuerzan este 
carácter de valor excepcional, que también es evidente 
en el lenguaje arquitectónico clasicista del Museo del 
Prado, el Real Observatorio de Madrid y el Hospital 
General de San Carlos (hoy Museo Reina Sofía), y en las 
fuentes más bellas: Cibeles, Neptuno, Apolo, Alcachofa 
y las Cuatro Fuentes.

 دمج كارلوس الثالث الطبيعة والثقافة والمعرفة في
 هذا المشهد من أجل إمتاع الناس. يعزز تصميم

 هذه الجادة وترتيب الشوارع والمتنزهات والحدائق
 واآلثار والنوافير والحدائق هذا الطابع ذي القيمة

 االستثنائية، وهو ما يتجلى أيًضا في اللغة المعمارية
 الكالسيكية لمتحف برادو، المرصد الفلكي الملكي
 ومستشفى سان كارلوس العام )اليوم مركز الملكة
 صوفيا للفنون( ، وأجمل النوافير: ثيبيليس ونبتونو

وأبولو وألكاتشوفا ونوافير برادو األربعة

Desde su transformación en el siglo XVIII por voluntad de 
Carlos III, el Paisaje de la Luz ha sido la columna vertebral 
de la ciencia española gracias al Laboratorio Químico y 
Gabinete de Historia Natural (hoy Museo Nacional del 
Prado), el Real Observatorio de Madrid, el Real Jardín 
Botánico, la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, el 
Real Gabinete de Máquinas, el Real Establecimiento de 
Piedras Duras y el Hospital General. 

 منذ تحولها في القرن الثامن عشر بإرادة كارلوس
 الثالث، كانت المناظر الطبيعية للضوء العمود الفقري

 للعلوم اإلسبانية بفضل المختبر الكيميائي وخزانة
 التاريخ الطبيعي )اليوم متحف برادو الوطني( ،

 والمرصد الملكي لمدريد، والمتحف الملكي. الحديقة
 النباتية والمصنع الملكي للخزف في بوين ريتيرو

 والمجلس الملكي لآلالت والمؤسسة الملكية لألحجار
الصلبة والمستشفى العام

El espacio científico del Paisaje de la Luz se consolidó 
a finales del siglo XIX, durante la Edad de Plata de la 
cultura española, con el establecimiento de la Facultad 
de Medicina, la Facultad de Ciencias (hoy Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación), la Escuela de 
Ingenieros, el Museo Nacional de Antropología y el 
Instituto Cajal de Investigación Neurológica.

 تم توطيد الفضاء العلمي للمنظر الطبيعي للضوء
 في نهاية القرن التاسع عشر خالل العصر الفضي

 للثقافة اإلسبانية بإنشاء كلية الطب وكلية العلوم )اليوم
 وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية(، مدرسة
 المهندسين والمتحف الوطني لألنثروبولوجيا ومعهد

كاخال للبحوث العصبية

El Paseo del Prado generó un espacio que permitía el 
ocio y el esparcimiento. Este modelo se extendió por 
toda la Península Ibérica desde sus orígenes en el siglo 
XVI, estableciéndose como prototipo para todos los 
territorios de ultramar del Imperio Hispano entre los 
siglos XVII y XIX. 

 خلق شارع باسّيو ديل برادو مساحة تسمح بالترفيه
 واالستجمام. انتشر هذا النموذج في جميع أنحاء شبه

 جزيرة أيبيريا منذ نشأته في القرن السادس عشر،
 حيث رسخ نفسه كنموذج أولي لجميع أقاليم ما وراء

 البحار لإلمبراطورية اإلسبانية بين القرنين السابع
عشر والتاسع عشر

En la actualidad, gran parte de las instituciones y 
entidades ubicadas en el ámbito del Paisaje de la Luz 
mantienen programas ligados a Latinoamérica. Así lo 
evidencian las actividades conjuntas organizadas con 
otras instituciones latinoamericanas por parte del Real 
Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico, la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, el 
Instituto Cervantes y la Casa de América.

 يحتفظ جزء كبير من المؤسسات والمؤسسات
 الموجودة في منطقة المنظر الطبيعي للضوء حالًيا

 ببرامج مرتبطة بأمريكا الالتينية. يتضح هذا من
 خالل األنشطة المشتركة التي ُنظمت مع مؤسسات

 أميركية التينية أخرى حديقة النباتات الملكية،
 والمرصد الفلكي الملكي، ورابطة أكاديميات اللغة

اإلسبانية، ومعهد ثربانتس، وبيت أميركا

El Paseo del Prado y el Buen Retiro son el 
corazón verde de Madrid

 شارع باسّيو ديل برادو وبوين رتيرو هما قلب
مدريد األخضر

Descubre los principales elementos naturales 
del Paisaje de la Luz

 اكتشف العناصر الطبيعية الرئيسة للمنظر الطبيعي للضوء/
 طريق01/4  ساعات/ 6 كم

Descubre los museos y centros de exposición 
del Paisaje de la Luz 

 اكتشف المتاحف ومراكز المعارض الخاصة بالمنظر الطبيعي
  للضوء/طريق02/ 12ساعات/ 4 كم

Descubre las instituciones y centros científicos 
del Paisaje de la Luz

 اكتشف المؤسسات والمراكز العلمية الخاصة بالمنظر الطبيعي
  للضوء / طريق 03/ 8 ساعات/ 4 كم

Un paisaje ligado a las Artes y a la Cultura

منظر طبيعي مرتبط بالفنون والثقافة
Un paisaje representativo

منظر طبيعي تمثيلي
Un paisaje ligado a la Ciencia

منظر طبيعي مرتبط بالعلوم
Influencia en Hispanoamérica

 التأثير في أمريكا الناطقة باإلسبانية
Un desarrollo urbano del Absolutismo 
Ilustrado

التطور الحضري لالستبداد المستنير

المنظر الطبيعي للضوء
 يعد شارع باسّيو ديل برادو وبوين رتيرو،

 المنظر الطبيعي للفنون والعلوم، مشهًدا
 ثقافًيا ناتًجا عن التحوالت المتعاقبة التي
 تم إنشاؤها بنية صريحة لتوحيد الثقافة

والطبيعة في بيئة حضرية

 باسيو ديل برادو هو منتزه تصطف على جانبيه
 األشجار حيث توجد المؤسسات الثقافية والعلمية

 والسياسية واالقتصادية والتمثيلية العظيمة لمملكة
 إسبانيا ومجتمع مدريد. وبجانب إلبرادو توجد
 حديقة بوين ريترو، وهي حديقة ملكية سابقة،

 مرتبطة تاريخًيا وجغرافًيا بهذا الشارع. يشكل كل
 من المتنزه والحديقة كالً ال ينفصل يعود أصله

 إلى منتصف القرن السادس عشر عندما تم تصميم
 مساحة ألول مرة بحيث يمكن لجميع المواطنين،

 دون تمييز طبقي، االستمتاع بالطبيعة داخل أسوار
 المدينة، مع مزارع األشجار ونوافير إلى عناصر

الزينة والترفيه األخرى

 واليونسكو هي منظمة األمم المتحدة للتربية
 والعلم والثقافة. وتتمثل مهمتها في المساهمة في

 توطيد السالم والقضاء على الفقر وتعزيز التنمية
 المستدامة والمساهمة في الحوار بين الثقافات من

خالل التعليم والعلم والثقافة واالتصال والمعلومات

 يوجد حالًيا 1،154 موقًعا مسجالً في قائمة التراث
 العالمي، منها 49 موقًعا إلسبانيا مدرًجا في القائمة
 باإلضافة إلى 5 إلقليم مدريد. ويمكن أن تكون هذه

 الخصائص طبيعية أو ثقافية أو مختلطة. المناظر
 الطبيعية الثقافية هي نتيجة مشتركة لعمل اإلنسان

والطبيعة

 شجعت بلدية مدينة مدريد، بالتعاون مع إقليم
 مدريد وبدعم من وزارة الثقافة، ترشيح شارع

 باسّيو ديل برادو وبوين ريتيرو للمناظر الطبيعية
 الثقافية والمناظر الطبيعية للفنون والعلوم. تم

إعالنها كموقع تراث عالمي في 25 يوليو 2021

Naturaleza Arte Espacio cívicoCiencia Modelo universal Paisaje Ilustrado

ruta-route01 / 4 h / 6 km ruta-route02 / 12 h / 4 km ruta-route03 / 8 h / 4 km

El Paisaje de la Luz

El Paseo del Prado y el Buen Retiro, 
paisaje de las Artes y las Ciencias, 
es un paisaje cultural resultado de 
sucesivas transformaciones creado 
con la intención expresa de unir 
cultura y naturaleza en un medio 
urbano. 

El Paseo del Prado es un paseo arbolado en 
cuyo entorno se sitúan las grandes instituciones 
culturales, científicas, políticas, económicas 
y representativas del Reino de España y de la 
sociedad madrileña. Junto al Prado se localizan 
los Jardines del Buen Retiro, antiguo parque 
real, vinculados histórica y geográficamente a 
este Paseo. Ambos, paseo y parque, forman un 
conjunto indisoluble cuyo origen se remonta a 
mediados del siglo XVI cuando por primera vez se 
concibe un espacio para que todos los ciudadanos, 
sin distinción de clases, puedan disfrutar de la 
naturaleza dentro de los muros de la ciudad, con 
plantaciones de arbolado y fuentes junto a otros 
elementos ornamentales y lúdicos. 

UNESCO es la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Su misión consiste en contribuir a la consolidación 
de la paz, la erradicación de la pobreza, promover 
el desarrollo sostenible y contribuir al diálogo 
intercultural mediante la educación, las ciencias, la 
cultura, la comunicación y la información. 

En la Lista del Patrimonio Mundial hay en la 
actualidad 1.154 sitios inscritos, de los cuales 
España cuenta con 49 bienes dentro de la Lista y 
la Comunidad de Madrid con 5. Los bienes pueden 
ser de carácter natural, cultural o mixto. Los 
paisajes culturales son el resultado conjunto de la 
acción del hombre y de la naturaleza.

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración 
con la Comunidad de Madrid y el apoyo del 
Ministerio de Cultura, impulsó la candidatura 
del Paisaje cultural Paseo del Prado y el Buen 
Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, que 
fue declarado Patrimonio Mundial el 25 de julio 
de 2021.
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paisajedelaluz.es 

1  Iglesia de San José

كنيسة سان خوسيه
2  Cuartel General del Ejército / 

Palacio de Buenavista
 الثكنة العامة للجيش/قصر
بوينابيستا

3  Instituto Cervantes  معهد ثربانتس

4  Fuente de Cibeles  نافورة ثيبيليس
5  Casa de América / Palacio de 

Linares
بيت أميركا/ قصر ليناريس

6  Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid
 الغرفة الرسمية للتجارة
والصناعة والخدمات في مدريد

7  Puerta de Alcalá    بوابة القلعة
8  Puerta de la Independencia

بوابة االستقالل
9  Iglesia de San Manuel y San 

Benito
كنيسة سان مانويل وسان بنيتو

10  Monumento a Espartero
نصب إسبارتيرو

11  Casa Árabe / Escuelas Aguirre
البيت العربي/مدارس أغيّري

12  Monumento a Lucas Aguirre
نصب لوكاس أغيّري

13  Puerta de Madrid   بوابة مدريد
14  Montaña Artificial 

جبل اصطناعي
15  Ruinas de la Ermita de San Isidro 

أطالل دير سان إيسيدرو

16  Casita del Pescador  كوخ الصياد
17  Círculo de Bellas Artes

دائرة الفنون الجميلة

18  Banco de España   مصرف إسبانيا
19  Jarrón con niños en Cibeles

نصب أطفال مع جرة
20  Ayuntamiento de Madrid / 

CentroCentro / Palacio de 
Comunicaciones
 بلدية مدريد/ وسط المدينة/قصر
االتصاالت

21  Fuente de los Galápagos / Fuente 
de Isabel II
 نافورة غالباغوس/نافورة إيسابيل
الثانية

22  Centro Cultural Casa de Vacas  
كاسا باكاس

23  Monumento a los hermanos 
Álvarez Quintero
 نصب األخوين ألباريث
كينتيروس

24  Cuartel General de la Armada
الثكنة العامة لسالح البحرية

25  Museo Naval   المتحف البحري
26  Colegio Notarial de Madrid

نقابة التوثيق في مدريد
27  Museo Nacional de Artes 

Decorativas
المتحف الوطني للفنون الزخرفية

28  Fuente de Apolo   نافورة أبولو  

29  Bolsa de Madrid   بورصة مدريد
30  Monumento a los Caídos

نصب الشهداء
31  Fundación Antonio Maura

مؤسسة أنطونيو ماورا

32  Puerta de España   بوابة إسبانيا
33  Paseo de las Estatuas

شارع باسّيو التماثيل
34  Estanque del Buen Retiro

بركة بوين رتيرو
35  Monumento a Alfonso XII

نصب ألفونصو الثاني عشر
36  Monumento al General Martínez 

Campos
 نصب الجنرال مارتينيث
كامبوس

37  Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías / Casa de Fieras
 المكتبة البلدية العامة إوخينيو
ترياس/كاس دي فيراس

38  Congreso de los Diputados
مجلس النواب

39  Monumento a Miguel de 
Cervantes
نصب ميغيل دي ثربانتس

40  Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza / Palacio de 
Villahermosa
المتحف الوطني تيسن-بورنميسا/
قصر بّياإرموسا

41  Hotel The Westin Palace, Madrid
فندق وستن بالس مدريد

42  Fuente de Neptuno
نافورة نبتونو

43  Hotel Mandarin Oriental Ritz
فندق ماندارين أورينتال ريتس

44  Monumento a Francisco de Goya
نصب فرانثيسكو دي غويا

45  Real Academia Española
األكاديمية الملكية اإلسبانية

46  Monumento a María Cristina de 
Borbón
 نصب ماريا كريستينا دي
بوربون

47  Salón de Reinos
صالون الممالك 

48  Casón del Buen Retiro 
كاسون بوين رتيرو

49  Puerta de Felipe IV
   بوابة فليبي الرابع

50  El Parterre    الرواق
51  Estanque Ochavado o de las 

Campanillas 
 بركة أوتشابادو أو بركة
كامبانّياس

52  Fuente de la Alcachofa
نافورة الخرشوفة

53  Fuente Egipcia   النافورة المصرية
54  Palacio de Velázquez

قصر بالثكيث
55  Ministerio de Sanidad 

وزارة الصحة
56  Monumento a Diego Velázquez

نصب دييغو بيالثكيث
57  Museo Nacional del Prado

متحف إلبرادو الوطني
58  Iglesia de San Jerónimo El Real

كنيسة سان خيرونيمو إللايّّر
59  Antiguo Archivo General de 

Protocolos de Madrid
 األرشيف العام القديم لبرتوكوالت
مدريد

60  Palacio de Cristal 
القصر الزجاجي

61  Estanque del Palacio de Cristal
بركة القصر الزجاجي

62  Jardines de Herrero Palacios y 
Cecilio Rodríguez
 حدائق إّريرو بالثيوس وثيثيلو
رودريغيث

63  Hospital Infantil Universitario del 
Niño Jesús
 مستشفى إلنينيو خيسوس الجامعي
لألطفال

64  Las Cuatro Fuentes
النوافير األربعة

65  Monumento a Murillo
نصب مورّيو

66  CaixaForum Madrid
كاشافوروم مدريد

67  Serrería Belga   منشرة بيلغا
68  Real Jardín Botánico / Pabellón 

Villanueva
 حديقة النباتات الملكية/جناح
بييانويبا

69  La Chopera y el Bosque del 
Recuerdo 
ال تشوبيرا وغابة الذكرى

70  Jardín de los Planteles
حديقة بالنتلس

71  Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid
نقابة أطباء مدريد الرسمية

72  Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
 المعهد الملكي األعلى للموسيقى
في مدريد

73  Monumento a Claudio Moyano
نصب كالويدو مويانو

74  Asociación Libreros de la Cuesta 
de Moyano
 جمعية أصحاب مكتبات كويستا
مويانو

75  Monumento a Pío Baroja
نصب بيو باروخا

76  El Ángel Caído    الشيطان

77  La Rosaleda   حديقة الورد
78  Agencia Estatal de Meteorología 

/ Castillete Óptico
 وكالة األرصاد الجوية الحكومية
/ القلعة البصرية

79  Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía
 المتحف الوطني مركز الملكة
صوفيا

80  Fuente de la Alcachofa 
(reproducción)
نافورة الخرشوفة )تقليد(

81  Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación / Palacio de 
Fomento
 وزارة الزراعة والصيد األسماك
واألغذية/ قصر األشغال العامة

82  Vivero de Estufas del Retiro
مشتل إستوفاس إلرتيرو

83  Puerta de Dante    بوابة دانتي
84  Estación Madrid Puerta de 

Atocha
محطة قطارات مدريد أتوتشا

85  Museo Nacional de Antropología
متحف األنثربولوجي الوطني

86  Real Observatorio de Madrid
مرصد مدريد الملكي

87  IES Isabel la Católica
معهد إيسابيل الكاتوليكا

88  ETS Ingeniería Civil, Universidad 
Politécnica de Madrid
 مدرسة الهندسة المدنية، جامعة
البوليتكنيك في مدريد

89  Lucernario Memorial 11M
لوثيناريو ميمولايّر 11إم

a  Ahuehuete / Ciprés calvo del 
Parterre
 شجرة السرو/سرو الرواق
األصلع

b  Almez del Museo del Prado
مهراز متحف إلبرادو

c  Arce plateado de los Jardines de 
Cecilio Rodríguez
 أرز حدائق ثيثيلو رودريغيث
الفضي

d  Butia del Real Jardín Botánico
بوتيا الحديقة النباتية الملكية

e  Cedro del Líbano del Museo del 
Prado
أرز لبنان في متحف إلبرادو

f  Cedro de los Jardines del Buen 
Retiro
أرز حديقة بوين رتيرو

g  Ciprés Calvo del Estanque del 
Palacio de Cristal
 السرو األصلع لبركة القصر
الزجاجي

h  Ciprés del Real Jardín Botánico
سرو حديقة النباتات الملكية

i  Gingko del Palacio de Buenavista
جينكو قصر بيونابيستا

j  Olmo del Cáucaso del Real Jardín 
Botánico
 دردار القوقاز في حديقة النباتات
الملكية

k  Olmo “Pantalones” del Real 
Jardín Botánico
دردار “باتالونيس“

l  Palmera Canaria del Real Jardín 
Botánico
 نخلة كناري حديقة النباتات
الملكية

m  Palmera de Fortune de los 
Jardines del Buen Retiro
نخلة فورتوني في بوين رتيرو

n  Parrotia del Real Jardín Botánico
ببغاء حديقة النباتات الملكية

o  Picea del Himalaya de la Plaza de 
Murillo
 شجرة تنوب الهمااليا في ساحة
موريّيو

p  Pino carrasco de la Rosaleda de 
los Jardines del Buen Retiro
 شجرة الصنوبر الحلبي في حديقة
الورد في بوين رتيرو

q  Pino carrasco de la Rosaleda del 
Real Jardín Botánico
 شجرة الصنوبر الحلبي في حديقة
الورد الملكية في حديقة النباتات

r  Pino llorón del Himalaya del Real 
Jardín Botánico
 شجرة صنوبر طويلة األفرع
 من الهمااليا في حديقة النباتات
الملكية

s  Tejo del Real Jardín Botánico
شجرة تيو في حديقة النباتات

t  Eucalipto Azul de los Jardines del 
Buen Retiro
 الكافور األزرق في بوين رتيرو

u  Tejo del Palacio de Velázquez
 تيو قصر بالرثكيث في حديقة
رتيرو

Paseo del Prado 
y Buen Retiro. 
Paisaje de las Artes 
y las Ciencias

Paisaje de la Luz

Patrimonio 
Mundial

El Paisaje de la Luz
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Exposiciones    معارض
Monumentos   آثار

Espacios verdes / árboles

 فضاءات خضراء/أشجار

Edificios    مباٍن

Ruta 01 naturaleza طريق 01 طبيعة
Ruta 02 arte طريق 02 فن
Ruta 03 ciencia طريق 03 علوم


