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دعاء السفر

هللا أكبر ، هللا أكبر ، هللا أكبر

((( سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون ))) 

ِ اللھم إنا نسألك في سفرنا ھذا البر و التقوى و من العمل ما ترضى اللھم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعده

اللھم أنت الصاحب في السفروالخلیفة في األھل اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر و سوء المنقلب في المال واألھل

حدیث شریف یروى عن أبي ھریرة : أن الرسول صلى هللا علیھ و سلم قال

( إذا أراد أحدكم سفرا فلیودع إخوانھ فإن هللا تعالى جاعل في دعائھم خیرا )ً



Important Phones

National Police  091

Local Police  092

Civil Guard  062

Fire Service  081 & 085

Emergency Hospital  952 86 27 48

Emergency Doctor Ambulancia 061

24 Doctor Private  952 82 31 35

Farmacia Alameda In Marbella Tel: 952 77 28 92 

Atlantic Clinic 24H Emergencies Tel: 952 81 74 25 Mob 607 702 648 H. 952 81 80 01

Malaga Airport Customer Assistance  902 404 704

24 Doctor EXCELA Emergency&Home Doctor 952 77 12 85

ھواتف مھمة جداً 

TAXISOL MARBELLA 24H
 TEL: 952 77 44 88 
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نص خطاب الشكر والتقدیر الذي أفتخر بھ من خادم الحرمین الشریفین
الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظھ هللا 

The letter of thanks and appreciation from King Salman Bin Adbulaziz





MV

Dear Tourist & Visitors,

I look forward to your comments and feedbacks Marbella View

All adv. free of charge 

info@marbellaview.com

It’s been more than thirty years when I first visited Marbella,since then I fell in love with the place for 
many reasons,the beautiful moderate weather it offers during the summer and winter time,it's develo-
pment and growth over the years, etc. All these reasons drove me to own a house there and revisit it  
from time to time. This has inspired me to create a handbook to guide all people specifically arabs.
This handbook is filled with all the necessary information needed to enjoy and make your visit mem- 
orable. All the important places, services and restaurants listed here are all reliable and carefully 
 selected.This book is not made for any business related purposes but is purely made out of passion 
and gratitude to my late father Muhammad Bin Abdallah Al Fadda (may his soul Rest In Peace).
A special thanks to our King Salman Bin Abdulaziz Al Saud and our Royal Highness Saud Bin Nayef 
Al Saud,governor of the Easter province for their kind words and messages,this remained as a

  motivation for me to keep on developing this book. I would like to also thank all of my close friends,
 those who contributed by giving out their advice,Mr Yousef AlAhideb,Mr Hamad Alkalaf, Mr Darwish 
Aldarwish,and the late Mr Abdulrahman Aljumaih(may his soul Rest In Peace) My deepest thanks

  goes to my wife and kids for their help and support.



أتطلع لمالحظاتكم ونقد مفید یساعدني على تطویر دلیل ماربیا فیو

منذ اكثر من ثالثین عاما مضت كانت أول زیارة لي لمدینة ماربیـا وقـد أحببتھا ألسباب عدیـدة مما دفعني الى تـملك منزل لي ً
ًوألسرتي وأصبحنا نتردد علیھا حیث الطقس الرائع المعتدل صیفا وشتاء وعاصرنا تطورھا ونموھا خالل السنوات الماضیة.ً

وحتى أختصر ألبناء الجالیة العربیـة والخلیجیة على وجـھ الخصوص رأیت من الواجب أن أوضح لجمیع زوار مدینة ماربیـا
األماكـن المھمة لزیارتـھا والخدمـات المتوفرة ومطاعم مختـارة بدقـة وإرشـادات مھمة. ویعتبر ھـذا الدلیل ذو مصداقیة كونـھ

غیر تجاري قمت بإعداده كصدقة جاریة من وقتي وجھدي لوالدي المغفور لھ بإذن هللا تعالى محمد بن عبدهللا الفــدّا.
وأتوجھ بالشكرالخاص لمقام خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز على خطاب الشـكر، وخطاب صاحب

السمو الملكي األمیر سعود بن نایف أمیر المنطقة الشرقیة الذین كـانا حافـزا لي لتطویر ھذا الدلیل.ً
كذلك أشكر كل من ساھم في النصیحة من األخوة وأخص األخ یوسف األحیـدب واألخ حمـد الخلف واألخ درویش الدرویش
والمغفور لھ بإذن هللا تعالى العم عبدالرحمن الجمیح وكثیر من األخوة الذین أستمع لحدیثھم عن الدلیل وما بـھ من فائدة كبیرة

وھنا أخص بالشكر لرفیقة العمر زوجتي العزیزة التي ساعدتني في انجازھذا الدلیل ودعمھا المستمر لي والشكرألبنائي,كذلك اشكر
االبن المھندس عاصم كبھ مدقق اللغة العربیة. 

info@marbellaview.com

عزیز السائح والزائر

MV
جمیع اإلعالنات داخل الدلیل دون مقابل



كل المسافرينعلى  إلى دول االتحاد األوربي االفصاح لموظف الجمارك عن المبالغ المحمولة وعند الوصول يجب 
على عشرة االف يورو نقدًاتسجيل المبالغ النقدية التي تزيد قيمتها  ... تأكد من أخذ وثيقة لها واالحتفاظ بها. 

واألفضل من ذلك استخدام البطاقات االئتمانية
أنت معرض في أي مكان للتفتيش من قبل رجال األمن وفي حال وجود مبلغ أكثر من عشرة االف يورو بحوزتك

عليه ال تحمل معك مبالغ نقدية كبيرة. سوف تصادر فورًا ما لم تتوفر لديك الوثيقة ... 

تنــــويه
كن حذر في حمل النقود



M.L.I
Lawyers - Investment -Accounting

Abdoulah Embarek Hader

Plaza Marques de Salamanca s/n
Oficinas 4-5y6 
29601 Marbella, Malaga

Mob:+34 625 717 713
Tel:+34 952 77 3016
haderabogados@gmail.com

من المحامین والمحلفین الموثوق بھم في إسبانیا لدیھ درایة في القانون الجنائي
واألحوال المدنیة والقانون التجاري في تأسیس شركات لتملیك العقارات وإدارتھا

محاسبیا لتقدیمھا لمصلحة الضرائب وتقدیم المشورة والنصح مع إمكانیة تقدیم أفضلً
الفرص العقاریة لكم في إسبانیا  

 

عبداهللا مبارك الخضير

متابعة الحصول على إقامة مستثمر

لمستثمري العقار بمبلغ ٥٠٠ الف یورو یدفع نقدا ولیس قرضً

مصداقیة وأمانة

الوحید الذي أزكیھ في مجال المحاماة



Daily follow-ups, modernization and guidance useful for lovers of the city of Marbella valued

متابعة یومیة وتحدیث وتوجیھ مفید لعشاق مدینة ماربیا 

MARBELLAVIEW

MARBELLA IEWV
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General Guidance

Do not use mobile Phones during driving 

Traffic rules are strictly implemented by the authorities, any violators will be fined and punished in 

accordance to their Law.

Do not interfere or take part to any group clashes in public places.

Register your valuable items and passport at the Saudi Embassy or Consulate and keep them to 

a safe place to avoid losing them.

Friday prayer is held in King Abdul-Aziz Mosque at 2:30pm and remember to park your car properly.

Leave Porto Banus before 1:30am for your safety and to avoid any troubles.

Do not carry a big amount of cash and all your credit cards when you go out.

Avoid wearing expensive clothes and jewelry in public places.

Strictly follow their traffic and parking rules for the reason that their law is different from our country.

Avoid hurting your child in private or public places as this is a violation of law and you could be 

arrested by the police.

Avoid going to suspicious places and talking to people that you do not know.

Always keep your Item receipts to avoid inconvenience when pay your taxes at the customs office

before you depart from the airport.   



معلومات ھامة وعامة 

ً یمنع استخدام الجوال أثناء القیادة اطالقا

الشرطة منتشرة في كل مكان و تفرض عقوبات شدیدة على المخالفات المروریة

احذر التدخل أو المشاركة في االشتباكات الجماعیة مھما كلف األمر

كن سفیرا لوطنك من حیث التعامل و الخلق الطیب ونقل صورة جیدة عن إسالمناً

احفظ المقتنیات الشخصیة و الجوازات في مكان آمن تالفیا لفقدھا و سجل جوازك في السفارة أو القنصلیةً

صالة الجمعة تقام في مسجد الملك عبدالعزیز في تمام الساعة الثانیة و النصف ظھرا

ترك البورت بانوس قبل الساعة الواحدة و النصف لیال لسالمتكم و سالمة أوالدكم من عبث المتھورین 

ال تحمل مبالغ كبیرة في محفظتك أو تحمل جمیع الكروت االئتمانیة و ال تبالغ في المظھر العام و االشیاء الثمینة

اتباعك تعلیمات و إرشادات المرور مھم جدا وال تقف في األماكن الممنوع الوقوف بھا حیث ھناك اختالف في األنظمة لدیھمً

ضرب األطفال یعتبر مخالفة قانونیة سواء في األماكن العامة أو في المنزل وتجبر الشرطة اعتقال المعتدي مھما كانت صفتھ و تقدیمھ للمحكمة

تجنب دخول األماكن المشبوھة و احذر من التعامل مع السائقین او المترجمین او من یدعون أنھم من األناس المرموقین وھم كثر في ماربیا

ِاحرص عند التسوق االحتفاظ بجمیع الفواتیر لالستفادة منھا للحصول على قیمة الضریبة المعادة عند مغادرة الدولة

كن سفیرا لدینك ووطنك وقدوة في أخالقك وقیمك وصدقك وأمانتك وحسن تعاملك مع الناس وقبول األخرینً

نحن ھنا ضیوف یجب أن تتذكر ذلك



Property Consultant Marbella

reyesgarciavaldecasas@gmail.com

Tel: +34 662 688 000

Reyes Garcia Valdecasas



RGV



rgvmarbella@gmail.com

الوحيدة التي أزكيها في مجال العقار

Credibility & Honesty



ماربیا من أھـم المدن السیاحیة الریفیة حیث تقع على شاطئ البحر األبیض المتوسط الذي یسمى بكوستا دي سول وتتبع محافظـة ملقا في

إقلیم األندلس وتعد مـن أغـلى المـدن اإلسبانیة على اإلطالق. تكـمن في المنطقة السیاحیة في وسط البـلد و بــورتو بانوس و تتمیز بجـودة 

فنادقھا و أسواقھا و مالعب الغولف المنتشرة في كل أنحاء ماربیا، یكثر بھا السیاح العرب في الصیف و السیاح األجانب طوال العام حیث
ًالجو الدافئ شتاء و المشمس صیفا، وتشتھركذلك بمطاعمھا المتنوعة في تقدیم جمیع أنواع األطعمة البحریة خاصة و اللـحوم و الطیور،ً

وأیضا تشتھر بتعدد أماكن الترفیھ للكبار والصغار كما ترتبط بماربیا شبكة طرق سریعة مع جمیع المدن اإلسبانیة ومملكة المغرب، و یعتبرً

مطار ملقا أقرب میناء جـوي لھا .

معلومات عن ماربیا 

Info About Marbella

Marbella is one of the most important costal cities during summer, it is located on the Mediterrenean

sea, which is called Costa Del Sol it is part of Malaga province in Andalucia, which is considered one 

the most expensive cities. tourism is mainly in the old city center and Porto Banus, it is distinguished  

by the luxurious hotels, markets and golf yards. Arabs are the majority tourists in summer and the  

European all around the year for the moderate warm winter and sunny summer. 

Marbella is famous for its beautiful restaurants that offers all kinds of seafood & meat. As well it is 

famous for having entertainments for both adults and children, Marbella is linked with all The spanish

cities and Europe by a high way network, the nearest airport is Malaga



modernroad

Services:

Cosultation Services

Interior Design

Product Design

Venue Design

Branding

Creative & Art Direction

Website Design

Digital Printing

+973 136 06 666
studio@modernroad.com
www.modernroad.com













King Abdullaziz Mosque In Marbella

Prophet Mohammed [pbuh] said (when you build a mosque to worship Allah, you will be granted 

A house in paradise in the hereafter) related my bin maja and bin habban. 

Also, the prophet [pbuh] said (Allah likes and prefers mosques over markets) said my ibin Muslim. 

The mosques are found all around Spanish cities as well in marbella, where their is king abdullaziz

Mosque, which was built as a generous donation from his royal highness King Salman bin Abdulaziz

Who donated part of his privet land to construct the mosque, it reflects the Islamic aspects of

Marbella that attracts tourists, as it is constructed on a beautiful view. The mosque offers services

To Muslim community (locals & visitors) as well as offering prayers around the day

Tel: 952 77 18 15

The First Mosque Built After the Fall of Andalusia

Friday prayer time 2,30 Pm.



یقول النبي صلى هللا علیھ و سلم أحب البقاع إلى هللا مساجدھا و أبغضھا إلیھ أسواقھا

ھاتف المسجد: 

مسجد الملك عبدالعزیز في ماربیا

ً ًتنویھ: أداء صالة الجمعة في تمام الساعة الثانیة والنصف ظھرا صیفا شتاءً

952 77 18 15

انتشر بناء المساجد في أغلب مدن إسبانیا والحمد � وفي مدینة ماربیـا یوجد مسجد الملك عبدالعزیز وھـو أول مسجد یبنى في بالد االندلس بعد

سقوطھا ویرفع األذان بھذه األرض من المكبرات الخارجیة وتقام بـھ جمیع فروض الصلوات وأصبح معلم اسالمي مھم في مدینة ماربیا یقصده 
السواح حیث الموقع الجمیل والبناء االندلسي ویقـدم خدمات جلیلة للجالیة اإلسالمیة الزائرة والمقیمة في ماربیـا كل ذلك بفضل من هللا ثم بفضل   

من مقام خادم الحرمین الشریفین الملك سـلمان بـن عبدالعزیـز حفظھ هللا الذي تبرع ببنائھ واستقطع جـزء من منزلھ الخاص لیقام علیـھ المسجد 





Travellers Prayers

All daily travel prayers are 2 rakaas expect magrib prayers that are 3 rakaas.The new system starts 

from the time you depart your country till you get back.This is clarified by aisha - prophets wife

(may Allah be pleased with her) who said: (the Muslims prayers were 2 rakaas when ordered

by Allah in the first time), later it has been increased to 4 and 3. Also, anas bin malik reported

(we traveled with the prophet [pbuh] from madina to mekka, and all our prayers were 2 rakaas each

time during the trip) However, when the prayers are offered with local imam it has to be 4 rakaas

 (even when he enters late) that was instructed by the prophet [pbuh] who said ( when you are called

for prayers, go to take part quietly, and complete the rakaas you missed with the imam)which means

that you have to complete the whole rakaas because you with an imam. Which was also confirmed

by Ibin Abbas when someone asked him (why does the travelers pray 2 rakaas, while he prays

4 rakaas when he returns back home) he answered (that was sunna [method] decided by prophet).



صالة المسافر

صـالة المسافر ركـعتان مـا عـدا المغرب فھـي ثـالث من حـین أن یخـرج مـن بــلده إلى أن یـرجع إلـیھ، لقـول عائـشة رضى � عنھا: أول مـا 

فرضت ركعتین فأقـرت في السفر وأتـمت صالة الحضر.قـال أنس بـن مـالك رضى � عنھ: خرجنا مع النبي صلى ا� علیھ و سلم مـن المدینة

إلى مـكة فصـلى ركــعتین ركــعتین حتــا رجعنــا إلى المــدینة. لــكن إذا صــلى مــع إمــام یتــم الصــالة أربعا سواء أدرك الصـالة مـن أولھا ً

أم فاتھ شيء منھا، لعموم قول النبي صلــى هللا علــیھ و ســلم: إذا سمــعــتم اإلقــامــة فــامــشوا إلى الصـالة و علیـكم السـكینة و الوقـــار وال

تسرعوا فما أدركتم فصلوا ومـا فاتكم فأتموا فعــموم قــولھ ( فمـا أدركــتم فصــلوا و مــا فــاتــكم فــأتمــوا ) یشــمــل المــسافــریــن الــذیــن 
یصــلون وراء اإلمــام الــذي یصــلي أربعــا و غیرھم.ً

وسئل ابن عباس ( مابال المسافر یصلي ركعتین إذا انفرد و أربعا إذا ائتم بمقیم ) فقال: تلك السنةً

فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمھ هللا



Embassies & Consulates

Saudi Arabia in Madrid Tel: +34 91 38 34 300 & 91 38 32 229

Saudi Arabia in Malaga Tel: +34 952 32 44 97 & 952 31 03 58

Kuwait in Madrid Tel: +34 91 386 96 66

Kuwait in Malaga Tel: +34 952 32 44 97 

United Arab Emirates in Madrid Tel: +34 91 570 10 01 & 91 570 10 02

Qatar in Madrid Tel: +34 91 310 69 26

Morocco in Madrid Tel: +34 91 563 10 90 & 91 210 93 00

Morocco in Malaga Tel: +34 609 579 899

سفارات وقنصلیات



Airlines

Saudi Airlines in Madrid Tel: +34 90 25 34 444 & Airport 91 54 75 806

Emirates Airlines in Madrid Tel: +34 91 27 57 792

Qatar Airways in Madrid Tel: +34 91 75 80 794

أربع رحالت أسبوعيًا الى مدريد من الرياض عن طريق جدة على متن طائرة بوينغ 787

يوميًا رحلة مباشرة الى مدريد من دبي ويوميًا رحلة الى برشلونة 

يوميًا رحلة الى مدريد من الدوحة ويوميًا رحلة الى برشلونة 

Etihad Airways in Madrid Tel: +34 910507223 & +34 910507271 
عدة  رحالت  مباشرة الى مدريد من ابو ظبي 

Turkish Airlines in Malaga Tel: +34 952 974 610/11 & +34 34 913 754 189  
رحالت يومية  مباشرة الى ملقا من جميع دول الخليج العربي عن طريق اسطنبول 

Royal Air Morocco in Madrid Tel: +34 91 75 86 241

BOEING 787-9 NEW 



 الدولية لماذا ...!!!رخص القيادة الخليجية معتمدة لدى االتحاد األوربي بشرط حمل معها رخصة القيادة
باللغة العربيةبعض الكلمات المكتوبة في رخصنا الخليجية عامة  !!! مما يستوجب رخصة القيادة الدولية معها 

شخصيًا تعرضت لذلك وحذرني رجل األمن بوجوب حمل الرخصة الدولية مهمة جداّ بجانب رخصة الوطن

تنــــويه
احمل معك رخصة القيادة الدولية



The train!!!A convenient
 way to travel between

 Spanish cities





المناطق اإلداریة 

ثاني أكبر المقاطعات مساحة

أكبر المقاطعات مساحة

Provinces



General Information Of Spain معلومات عامة عن إسبانیا 

عدد السكان : ٤٦٫٩٥١٫٥٣٢ تعداد عام ٢٠١٠

الغة :  اإلسبانیة یتحدث بھا أكثر من ٤٠٠ ملیون شخص 

Official Name: Kingdom of Spain

Area: 504,030 sqm

Capital: Madrid

Currency: Euro

Language: Spanish speaking more than 400 million 

Population: 46,951,532 by 2010

Tourist: 70 million in 2016 

التسمیة الرسمیة : مملكة أسبانیا

العاصمة : مدرید

العملة : یورو

المساحة : ٥٠٤٬٠٣٠ كلیو مربع

السیاحة : ٧٠ ملیون سائح سنة ٢٠١٦








Tel: +34 633 207 342







MARBELLAVIEW

Yousefmarbellaview@gmail.com



تنــــويه
كن بسيط في سفرك وال تتفاخر



تحذير هام جدًا في ما يخص المبالغة في لبس المجوهرات وغيرها من األشياء الثمينة والمظهر الالفت
وليس له داع إطالقًا هذه مدينة بحرية بسيطة !!! لنترك لبس المجوهرات وغيرها في بـالدنا حيث األمان  

وتذكروا أنكم هنا لقضاء إجـازة نريد راحـة البال واالستمتاع بالوقت والعودة للوطن وال نريد النكـد واألذية  
 ماربيا مقصد السياحة األول في إسبانيا وأوربا وعالمنا العربي وغيرها مما يتح فيها تواجد عصابات متخصصة

في السرقات الكبيرة من منازل وسيارات وجوازات والنشل الذي ال يتوقف في فترة الصيف !!! لماذا نعطيهم 
المجال من خالل المظاهر التي تتيح لهم المراقبة ثم المتابعة ثم السرقة ثم نبكي ونندم على ما فعلناه.



UTENTICA  NDALUZA S.LA A

TEL: +34 676 514 767

بیع الزعفران اإلسباني األصلي ذو الجودة العالیة 

بیع زیت الزیتون اإلسباني األصلي 

إعادة تأجیر سیارات وفانات من شركات كبیرة 

أعمال الصیانة والترمیم للمباني والشقق السكنیة

الشحن الجوي لألمتعة واألغراض الشخصیة



..



Hotels

Puente Romano ( *****L )

Marbella Club ( ***** )

Gran Melia Don Pepe ( ***** )

Villa Padierna Palace ( ***** ) 

Kempinski Bahia ( ***** )

Melia Marbella Banu’s ( **** )  

Coral Beach Aparthotel ( **** )  

                   Tel: +34 952 82 09 00

               Tel: +34 952 82 22 11

Tel: +34 952 77 03 00

Tel: +34 952 88 91 50

Tel: +34 952 80 95 00

Tel: +34 952 81 05 00

Tel: +34 952 77 50 00

قريب جدًا من بورت بانوس ممتاز لألسرة العربية

مقابل مسجد الملك عبدالعزيز

بين وسط المدينة وبورت بانوس

في أول مدينة ماربيا من ناحية بورت بانوس

يبعد عن بورت بانوس تقريبًا خمسة عشرة دقيقة

يبعد عن بورت بانوس تقريبًا عشرون دقيقة

قريب من بورت بانوس



Hotels

Alanda Hotel ( **** )

Melia Marbella La Quinta ( **** ) 

H10 Andaluci’a Plaza ( **** )

Don Carlos Leisure Resort ( **** )

Gran Hotel Guadalpin ( **** )

Marriott’s Playa Andaluza ( **** )

Hotel & Apart. Benabola ( **** )

Tel: +34 952 89 96 00

Tel: +34 952 67 20 00

Tel: +34 952 81 20 00

Tel: +34 951 05 33 33

 Tel: +34 952 14 15 15

  Tel: +34 952 88 92 30

Tel: +34 952 81 50 00

بجوار مسجد الملك عبدالعزيز معتمد وحالل 

يبعد عن بورت بانوس تقريبًا عشرة دقائق في الجبل

قريب جدًا من بورت بانوس ال يقبل األطفال

يبعد عن بورت بانوس تقريبًا عشرون دقيقة

قريب من بورت بانوس

يبعد عن بورت بانوس تقريبًا خمسة عشرة دقيقة

شقق فندقية داخل بورت بانوس
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المرشد السياحي في تاريخ وتراث األندلس ولعمل جولة سياحية مفيدة 


An Invitation to vist the beautiful cities of Andalusia

+34 632 395 550

 السيد بالل محمود سعيد 

غرناطة بها قصر الحمراء تحتاج الى حجز مسبق لدخول القصر 
قرطبة بها الجامع والحارات العربية القديمة

إشبيليا بها مجمع قصور الكازار وكثير من شواهد المسلمين 

كل مدينة من هذه المدن تبعد ساعتين فقط بالسيارة عن ماربيا 



االنتباه من شراء عقار في مدينة ماربيا وسان بيدرو حسب القانون الجديد الذي أعتمد خارطة ١٩٨٦ م  رسميًا
هـذا القانون الحالي يقيد بيع العقارات الغير متوافقة مع هذا القانون أو المشاريع القائمة ولديهم مخالفات

والترخيص عليه مالحظات !!! حاليًا جميع البنوك أوقفت تقديم القـروض لتلك المشاريع المخالفة نهائيًا فقط 
 تستطيع الشراء بدفع كامل المبلغ مع احتمالية المالحقة القانونية لهذه المشاريع عاجالً لعمل تسوية لها

الحذر الحذر من تلك المشاريع وهناك نقاش قوي لتغيير هذا القانون حـاليًا لكن يأخذ وقت طويل للبت باألمر.

تنــــويه
ال تعتقد أنك تعرف أكثر من المحامي



The conquest of Andalucia by Mosa Bin Nosair & Tariq Bin Ziyad was in the year 92 Hijri

The fall of Granada “the last Muslim state” was in 897 Hijri.During this period six states ruled. 

Era of Governors 95 - 138 Hijri

Era of Omayyad State in Andalucia 138 - 422 Hijri

Era of Kings of tribes 422 - 484 Hijri

Era of Morabetoon in Andalucia 484 - 540 Hijri

Era of Mowahedon in Andalucia 541 - 633 Hijri

Era of Beni Alahmar State in Granada 636 - 897 Hijri

All of the mentioned states shared the same culture and civilization that was an international 

Humaniti, built with high morals and value in life. The Andalucian period showed high degree of

Equality and religious tolerance in their society.

Eras of the lost paradise of Andalucia



الفردوس المفقود الذي فتـحھ لنا موسى بن نصیر و طـارق بـن زیاد سنھ ٩٢ للھجرة و حتى سقــوط ممـلكة غــرناطة آخــر دول األندلــس
 سنة ٨٩٦ للھجرة تعاقب على حكم األندلس ستة عصور تاریخیة ھي

عصر الدولة األمویة في األندلس من ١٢٨ - ٤٢٢ ھـ

 

عصر الوالة من ٩٥ - ١٢٨ ھـ

عصر المرابطون باألندلس من ٤٨٤ - ٥٤٠ ھـ
عصر الموحدون باألندلس من ٥٤١ - ٦٢٢ ھـ

عصر دولة األحمر في غرناطة  من ٦٢٦ - ٨٩٤ ھـ

جمیع ھذه الدول كانت ترتبط بقیم وحضارة واحـدة خـالدة ھي الحضارة اإلسالمیة التي كانت بحق إنسانیة عالمیة، قامت على الـوحدانیة في
العقیدة و اإلستقامة في األخالق، و أثبت التاریخ األندلسي أنھا حققت المساواة العنصریة و التسامح الدیني بین عناصر المجتمع.

عصور حكم الفردوس المفقود

عصر ملوك الطوائف من ٤٢٢ - ٤٨٤ ھـ



من جورج الثاني ملك إنجلترا والغال* والسوید والنرویج إلى الخلیفة ملك المسلمین في مملكة 

لذي تتمتع بفیضھ الصافي معاھد العلم  وبعد التعظیم والتوقیر فقد سمعنا عن الرقي العظیم ,األندلس صاحب العظمة ھشام الثالث الجلیل المقام  ا    

والصناعات في بـالدكم العامرة فأردنا ألبنائنا اقتباس نمـاذج ھذه الفضائل لتكون بـدایة حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في  بـالدنا التي 

 یسودھا الجھل من أربعة أركان,ولقد وضعنا ابنة شقیقنا األمیرة دوبانت على رأس بعثة من بنات أشراف اإلنجلیز تتشرف بلثم  أھداب العرش 

والتماس العطف لتكون مع زمیالتھا موضع عنایة عظمتكم، وحمایة الحاشیة الكریمة وحدب من اللواتي سیتوافرون على تعلیمھن .ولقد أرفقت  

مع األمیرة الصغیرة ھدیة متواضعة لمقامكم الجلیل أرجو التكرم بقبولھا مع التعظیم والحب الخالص

من خادمكم المطیع جورج ملك إنجلترا 

أرأیتم كیف كان یخاطبنا ملوك أوروبا !!!
ھذه ھى العزة وھذه الكرامة !!  

خطاب جورج الثاني ملك إنجلترا

سبحان هللا



SAUDI ARABIA

مجموعة الفـدّا للتجارة والمقاوالت
AL-FADDA GROUP FOR TRD.&CON.

SINCE1948



جواب الخلیفة األندلسي ھشام الثالث ...

بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبیھ سید المرسلین ، وبعد 
إلى ملك انجلترا وایكوسیا واسكندنافیا األجل ّ

اطلعت على التماسكم، فوافقت على طلبكم بعد استشارة من یعنیھم األمر من أرباب الشأن، وعلیھ نعلمكم انھ سوف ینفق على ھذه البعثة من بیت
ّمال المسلمین، داللة على مودتنا لشخصكم الملكي. أما ھدیتكم فقد تلقیتھا بسرور زائد، وبالمقابل أبعث إلیكم بغالي الطنافس األندلسیة،

وھو من صنع أبنائنا، ھدیة لحضرتكم، وفیھا المغزى الكافي للتدلیل على التفاتتنا ومحبتنا ... والسالم

خلیفة رسوال هللا في دیار األندلس
ھشام الثالث





طارق بن زیـاد ھذا البطل العـظیم لیـس من أصـل عـربي، و لكنھ مــن أھـالي البـربر الذین یسكنون بالد المـغرب الـعربي فھو بربري من قبیلة

الصدف وكانت مضارب ھذه الخیام في جبال المغرب العالیة. وھي قبیلة شدیدة البأس وكانت دیانتھا الوثنیة.

نھایة طارق بن زیاد

توجھ طــارق بن زیــاد بصحبة موســى بن نصــیر إلى دمشق و معھ أربعمــائة من أفــراد األســرة المـالكة و جـموع مـن أسرى و عبید و 

العدید من النفائس و لما وصـال طبریا في فلـسطین طلــب منھما سلیمان ولي العھد التــأخر حتى یموت الخلیفة الولــید بن عبــدالملك الــذي

كان یصـارع الموت لكنھما تابعا تقدمھما و دخال مع الغنائم إلى دمشق و غضب علیھما سلیمان، ألنـھ كان یرید أن ینسب الغنــائم و الفتح لنفسھ 

عندما تولى سلیــمان الخــالفة قام بعزل موسى بن نصیر وقتل ابنھ عبدالعزیز بن موسى الذي شارك في فتح بالد األندلس، أما طارق بن زیاد
جالب النصر و الغنائم بفضل هللا فـأھمل وبقي بدون شأن. مات فقیرا سنة ١٠٥ للھجرة حیث لقي هللا بعد أن سطر إسمھ في صفحات التاریخ ً

بحروف من نور وقیل أنھ شوھد یتسول أمام مسجد أیام قبل وفاتھ.

القائد طارق بن زیاد



Seville

أشبیلیـا

Tourism In Andalucia السیاحة في بالد األندلس

أكبروأشھرالمدن في القارة األوربیة قبل سقوطھا في أیدي ملوك قشتالة اإلسبان، لم یستطع طارق فتحھا و تم فتحھا على ید موسى بن نصیر

بعد حصار دام شھورا لحصانة أسوارھا و أصبحت عاصمة للمسلمین عام ٩٨ للھجرة. تعرضت إشبیلیة إلى غزوات عدیدة من النورماندیین ً

ً و قاموا بتخریب المسجد و قصور األموین، تم بناء سور كبیر حولھا لتحصینھا و أقاموا بھا دارا لصناعة السفن. شھدت إزدھارا في الحركة  ً
األدبیة و الفنیة و أصبحت قبلة للشعراء و األدباء، في دیسمبر من عام ١٢٤٨ م دخلت جیوش قشتالة بعد حصار دام سنة و نصف عانت فیھ ُ

الجوع قبل االستسالم.

One of the biggest and most famouse city in the european continanet before being under the

Hands of the geshtala kingdom, Tariq couldnot open it, but it was opened by Mossa bin Nosair

After months of being under attack due to its strong walls surrounding it and became the Capital

of the Muslims in 98H. Sevilla was attacked a lot of times mosques and places of the Amaweyen 

were destroyed A big wall was built around the city to protect it from any Attacks and built a 

storage for building ships. In December 1248M the geshtala army went In after a year and a half

of being attacked. Hotel Alfonso XIII A Luxury Collection*****
+34 954 91 70 00



Granada

غـرناطــة

Tourism In Andalucia السیاحة في بالد األندلس

ولیدة الثقافة و الحضارة العربیة في إسبانیا و ھي ھضبة حمراء تشرف على جبال سییرا نیفادا المغطاة بالثلوج، یعتبر قصـر الحمراء أھم

معالم الفن المعماري اإلسالمي حیث بھو األسود الذي بھ ساعة مائیة عجز العلماء في طریقة تشـغیلھا حتى بعد ترمیمھا عجزوا عن إعادة

تشــــغیلھا الذي یعتبر سرا حتى یومنا ھذا وسط المدینة القدیمة یوجد بھا الحارات العربیة ذات طابع قدیم مع أسواقھا الضـــــیقة، تبعد عنً

ماربیا ساعتین فقط لذا ال تتردد في زیارتھا و إذا أردت زیارة قصـــــــــــــــر الحمراء فیجب اإلتصـــــــــــــــال و حجز مســـــــــــــــبق

ھاتف رقم 01 80 88 902

A city that represent the Arabic and Islamic culture, it settles on a red mountain next to the Sierra

Nivada snowy mountains. Its most popular destination the ALHAMBARA CASTLE which is a reflection of

 the Islamic culture, in the middle lays the LION HALL which has a water watch that scientists couldn’t

fiugerate out even after re doing it. It is also famous for its tight Arabic streets and coffee shops,it is 2hr away

from Marbella so don't hesitate to visit it and if you are planing to visit the castle you should call and book.

مرشد سياحي خاص من قبل شركة معتمدة يتحدث االنجليزية بطالقة
وتقوم بعمل حجوزات الدخول بسهولة وفي أي وقت وبقيمة ١٠٠ يورو للفرد

  والزيارة تستغرق نحو ثالث ساعات مع شرح واف ومتقن 
Hotel Alhambra Palace *****

+34 958 22 14 68Tel: 687 224 169
Eduardo Moreno Marquez

Guid Official de Truism de Granada
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Co’rdoba

قرطبة

Tourism In Andalucia السیاحة في بالد األندلس

مدینة بھا أقدم مسجد أموي الذي شیده عبدالرحمن األول في نھایة القرن الثامن عام ٧٨٥ م ثم حولھ فرناندوز إلى كنیسة بعد سقوطھا بأیدي

اإلسبان عام ١٢٣٦ م و یعرف اآلن بالمسجد. مدینة معروفة بالشوارع الضیقة التي ترجعك إلى الوراء، و أیضا تمتع بزیارة ناعورةً

الكلیب التي أمر بتشییدھا عبد الرحمن الثاني في الطاحونة التي تحمل نفس اإلسم لرفع میاه النھر وإیصالھا عبر قنوات إلى القصور التي تم

إزالتھا عندما سقطت و طلبت إیزابیل بإزالتھا بسبب صوت خریر الماء، تقع بجوارھا مدینة الزھراء الذي بناھا عبد الرحمن الثالث الذي

استغرق بناؤه ٢٥ عام استخدم فیھا الذھب والرخام و كثرت بھا الحدائق الخالبة و ھدمت و دمرت عام ٧٤ھـ على ید اإلسبان

A city with the oldest mosque that was built by ABDURAHMAN the rst in the late 8thCentury.Late

785M it was transformed into a church by Fernandez after being captured byThe Spanish in 1236

M. A city famous for its small streets that takes you back to that era,also enjoy a visit to the Kelaib

fountain that was built by ABDURAHMAN the second and Had an engine that makes water goes 

to the palaces through tubes, later they were ordered to remove by Isabelle the emperor due to 

its noise. Next to it a small city called al Zahra a city was built form gold and marble by 

ABDURAHMAN the third and was destroyed later by the Spanish in 74H.

Tel:34 957 01 36 00The Best Hotel Eurostars Ciudad de Cordoba ****



مدینة بحریة أسسھا التجار الفینقیون و عرفت بإسم المالكة و الملكة التي وصفوھا بضوء اللیل وذالك النعكاسات القمرعلى شاطئھا المطل على

البحر المتوسط دخلھا جیش موسى بن نصـــیر وتمركز فیھا، تقول المراجع العربیة أن إسم مالقـة جاءت من مالحة لشـــھرتھا بصـــید و تملیح 

األسماك تشـتھر ھذه المدینة بأسواقھا في وسط البلد وبالمقاھي والمطاعم ویســمى كایة ماركیزدي الوریس الذي یعتبر شارع رئیســي للمشــاة 

ویوجد بھ عدد من مواقف الســـــیارات. المســــــاء فیھ إحســــــاس ممزوج بالرومانســــــیة و األحالم، ، بھا المطار الذي یرتبط بالعالم و ھو

 إقلیمي ودولي، و في شھر دیسمبر  2007تم تشغیل القطار السریع الذي یربط مدینة ملقا مع العاصمة مدرید بمدة أقصـاھا ساعتین و نصـف

A sea city that was established by the feniques and they named it the queen, as the light of the 

moon reection on the sandy beach of the Mediterranean sea. Mosa bin Nosair army concerned

it and stationed there, the name malaga came from an Arabic work which meant salty as the

main income of the city is to sh and store salted shes.The city if famous for its walking area 

lled with shops, cafes and restaurants there are Parking spaces. Malaga domestic and  

international airport is located there and in December 2007 The rail station opened from Malaga

to Madrid the capital and it takes only ( 2.30 ) Minutes.

Malaga

ملقا

Tourism In Andalucia السیاحة في بالد األندلس



SAUDI ARABIA

مجموعة الفـدّا للتجارة والمقاوالت
AL-FADDA GROUP FOR TRD.&CON.



Toledo

 Is the rst state that took independence from Damascus and Cordoba empire, it is located 75KM

from the capital Madrid. It is famous for its museums, it located on the side of the taco river on a 

huge land lled with pine trees. It’s famous for its Arabic buildings and Damascus sterrts, souq al

DAWAB is the name of the main square and market, it has a huge church which considered to be

the beshob place, one remaining mousqe is still there and was Turned into a church in 1085AC.

طلیطلة

Tourism In Andalucia السیاحة في بالد األندلس

أول الوالیات العربیة التي استقلت عن الخالفة في قرطبة و دمشق. تبعد عن مدرید حوالي ٧٥ كیلو مشھورة بمتاحفھا الھامة، تقع على ضفاف

نھر التاخو و ھي ھضبة واقعة وسط مناظر الریف. تشتھر بغابات الصنوبر و بأبنیتھا العربیة و ساحاتھا الدمشقیة. یعتبر سوق الدواب من أھم 

ساحاتھا و بھا السوق الرئیسي، و بھا كنیسة و ھي مقر أسقف إسبانیا بطرازھا العربي و یوجد أیضا متحف الفنون الجمیلة والقصر وكذلك بقایاً

مسجد مردوم و ھو الوحید الباقي من آثار المساجد في طلیطلة

Eurostars Palacio Buenavista Hotel *****
+34 925 28 98 00



في حال الرغبة بشراء عقار تأكد من وجود محامي جيد للتأكد من جميع أوراق العقار المراد شراؤه مع
إفادة خطية رسمية منه بأن جميع أوراق العقار سليمة من جميع الجوانب وال يوجد مشلكة عليه وال توقع أي ورقة

ويوجد محامي السفارات الخليجية والعربية للمساعدة

وال تثق بأي شخص عابر إطالقًا ... هناك أشخاص متخصصون بالنصب واالحتيال في هذه المدينة

عمل حجوزات الفنادق والشقق وتأجير السيارات من مكاتب معروفة أسماؤها حتى التقع في فخ النصب واالحتيال

تنــــويه

والجلوس بها مشبوه الجلوس في بعض المقاهي في بورت بانوس التي تقدم الشيشة ...     عدم

احرص على احترام النظام العام واالَداب والثقافات واألديان األخرى والخصوصيات وعادات وتقاليد كل مجتمع 

تذكر أنك ضيف عابر هنا 

ال تشارك أفراد في عمل مشترك في إسبانيا إطالقًا هناك قوانين الضرائب كن حذر من ذلك لن تفلت من العقوبة 

كن سفیرا لدینك ووطنك وقدوة في أخالقك وقیمك وصدقك وأمانتك وحسن تعاملك مع الناس وقبول األخرینً



 ( Sin Cerdo سین ثیردو ) لتجنب أكل لحم الخنزیر في المطاعم اطلب

  
Restaurants and Cafe Shops

 مطاعم كثیرة لم تذكر في الدلیل
Many restaurants are not mentioned in the guide



 Discover the world of gourme

Rastaurant No. 1

Albert&Simon

Urbanización Nueva Alcántara
Edificio Mirador, Bloque 4-B San Pedro-Marbella, 29670

Teléfono: +(34) 952 78 37 14



International Food 

مطعم مأكوالت فرنسي وحوض البحر األبیض المتوسط رائع ورفیع المستوى في الجودة والخدمة

Albert&Simon (*****Class) Nuva Alca'ntara Aven.Salamanca San Pedro Tel: 952 78 37 14

Mc Café (*****Class) Inside Marbella Club Hotel Tel: 952 82 22 11

مطعم مأكوالت انترناشونال رائع وممتاز ویقدم بیتزا- یقدم أافطار وغداء وعشاء یفتح طوال یقدم القھوة والحلوى

The Grill (*****Class) Inside Marbella Club Hotel Tel: 952 82 22 11

مطعم مأكوالت إسباني رائع في تراس داخل الفندق وتحت األشجار في الحدیقة الجمیلة ممزوج في جو الشموع ویقدم العشاء فقط 

Beach Club (*****Class) Inside Marbella Club Hotel Tel: 952 82 22 11 

مطعم مأكوالت أسماك رائع مع أطباق من انترناشونال بوفیة مفتوح حافل بالتنوع على البحر مباشرة

Sea Grill (*****Class) Inside Puente Romano Hotel Tel: 952 82 09 00 

مطعم مأكوالت أسماك وانترناشونال غني ورائع في تراس المسبح الرئیسي على البحر مباشرة یقدم الغداء والعشاء  

All Offers High Quality Products Exquisite Service


مطعم مأكوالت إسباني رائع في تراس داخل الفندق وتحت األشجار في الحدیقة الجمیلة ممزوج في جو الشموع

T-Bone Grill (***** Class) Meat Food Inside G. Melia Don Pepe Hotel Tel: 902 14 44 40

مطعم مأكوالت إسباني لحوم جلسة جمیلة في جو رائع ولدیھم الخبرة الطویلة

Los Bandidos (***** Class) Swedish Food In Puerto Banu's Tel: 952 81 59 15
مطعم مأكوالت سویدي تخصص لحوم في بورت بانوس یتمیز بجلسة جمیلة وراقیة



INTERNATIONAL FOOD BENISTY THE BEST
TEL: 951 899 938 

San Pedro de Alcantara



International Food 

La Veranda (***** Class) Intern. Food Inside Villa Padierna Palace Hotel Tel: 952 88 91 50 

مطعم مأكوالت إسباني جلسة تراس خارجیة بوسط حدیقة رائعة في أجواء ماربیا الجمیلة 

Cabana Del Mar (***** Class) See Food Inside Kempinski Hotel Tel: 954 05 91 10 

مطعم مأكوالت بحریة بوفیة في وسط الحدیقة في الفندق وعلى البحر والمسبح جلسة رائعة

All Offers High Quality Products Exquisite Service


Asador Guadalmina (**** Class) Meat Food Centro Guadalmina III  Tel:952 88 30 03

مطعم مأكوالت إسباني تخصص لحوم رائع مع تقدیم مقبالت تباس تشكیلة كبیرة

Benisty (***** Modern) Top Food Urb. Arqueros San Pedro Alcantara Tel:951 89 99 38

مطعم مأكوالت أنترناشونال رائع وھو من نفس عائلة البیرت سایمن

Rachel s Organic Eco Love (**** Class) Healthy Food Inside P. Romano Hotel Tel:952 86 56 17

مطعم مأكوالت أسماك لحوم دجاج أكل طبیعي في حدیقة فندق بونتو رومانو 

D-Wine (****Modern) Intern. food Front Caseno Marbella Tel: 952 81 44 46

مطعم مأكوالت أنترناشونال مقابل الكازینو جلسة جمیلة

Organic (**** Class) Healthy Food Oboist Marbella Club Hotel  Tel: 952 92 52 76 

مطعم مأكوالت طبیعي جید لمن یرید أكل خفیف سریع بوفیة مقابل فندق ماربیا كلوب



International Food All Offers High Quality Products Exquisite Service


Del Mar (***** Modern) Intern. Food Puento Romano Hotel Tel: 952 82 09 00 

مطعم مأكوالت أنترناشونال على البحر مباشرة في فندق بونتو رومانو ممتاز 

Dani Garcia (***** Modern) Intern. Food Puento Romano Hotel Tel: 952 76 42 52

مطعم مأكوالت أنترناشونال في فندق بونتو رومانو رائع أكل طیب ممتاز دیكورات حدیثة  

مطعم مأكوالت لحوم مع جلسة جمیلة رائعة

Alminar (***** Modern) Steak House Kempinski Hotel Bahía Tel: 952 80 95 00 

Finca Basaya (**** Class) Medite. Food Rio Verde Alto, Tel:952 86 13 82  

مطعم مأكوالت أنترناشونال مع جلسة تراس رائع مع إطاللة على بورت بانوس في منطقة ریوفیردا

Siderria Manolo (*** Class) Spanish Food La Cmpana Nueva Andalucia Tel:952 81 41 81
ً مطعم مأكوالت إسباني من أستوریا یقدم لحوم وأسماك أكل رائع ویقع في منطقة شعبیة وصغیر جدا

مطعم مأكوالت أنترناشونال مع جلسة مطلة مباشرة على البحر رائعة  خلف فندق كورال بیج بجواره مباشرة

Basaya Beach (**** Modern) Medite. Food Beside Coral Beach Hotel Tel: 952 77 72 99 

El Mirador (**** Modern)  breakfast important Kempinski Hotel Bahía Tel: 952 80 95 00 
 is one of the most important مطعم یقدم فطور الصباح في تراس جمیل وجو رائع وإطاللة على البحر



Galician traditional cooking style
غالیسیا أسلوب الطبخ التقلیدي

منتجات ذات جودة عالیة من المأكوالت البحریة واألسماك واللحوم

Top quality products, seafood, fish and meats
+34 952 81 34 15

 Opposite Hotel H10 Andalucia Plaza

House of Paella delicious meat بیت البایال واللحوم اللذیذة على الحجر

Spanish cuisine االختیار الصحیح 
The right choiceBrand name



International Food 

El Lago (***** Modern) Intern. Food Las CumbresGreenlife Golf Elviria Hills Tel: 952 83 23 71 

مطعم مأكوالت أنترناشونال على بحیرة صناعیة مع جلسة تراس رائعة وجو جمیل أكل طیب ممتاز  

1870 (***** Class) Interna. Food La Concha 11,29670 SanPedro Alca’ntara Tel: 952 78 38 36

مطعم مأكوالت أنترناشونال في سان بیدرو فوق النفق الجدید دیكورات رائعة وجلسة محترمة وأكل طیب 

Magna Cafe (**** Class) Intern. Food Caldero'n De La Barca Nueva Andalucia Tel: 952 83 23 71 

مطعم مأكوالت أنترناشونال ومقھى إطاللة رائعة على مدینة سان بیدرو من الجبل في منطقة نویفا أندلوسیا 

La Rosa (**** Class) Argentina Food Guadalmina Alta, Centro COMERCIAL Tel: 952 85 57 69 

مطعم مأكوالت أرجنتیني لحوم ممتاز ونفس صاحب مطعم 1870

All Offers High Quality Products Exquisite Service


Bibo D.Garci’a  (*****Class) Spanish Food Inside Puente Romano Hotel Tel: 951 60 70 11 

مطعم مأكوالت إسباني تباس مجموعة منوعة من السلطات واألسماك التي تطبخ بطریقة داني كرسیا في جو رائع داخل الفندق

Mumtaz (***** Class) Indian Food Inside Puerto Banus Tel:952 81 20 90
مطعم مأكوالت ھندي رائع مع جلسة تراس في وسط بورت بانوس

Vovem (**** Class) Spanish Food Call Las Yedras N. Andalucia Tel:952 00 34 34
مطعم مأكوالت إسباني  تخصص لحوم 



International Food 

UNI (*****Class) Japanese Food Inside Puente Romano Hotel Tel:952 82 09 00

مطعم مأكوالت یاباني ممتاز جلسة رائعة في داخل الفندق

Tahini (***** Modern) Japanese Food Inside G.Melia Don Pepe Hotel Tel:952 90 29 36 

مطعم مأكوالت یاباني سوشي رائع ومباشرة على البحر مع جلسة حدیثة لدیھ تراس وصالة داخلیة ویتبع لمقھى كابشینو

Wagyu Hideyoshi (**** Modern) Japanese Front Marbella Club Hotel Tel:952 85 74 03 

مطعم مأكوالت یاباني رائع أكل لذیذ جدا للذویقة لعشاق الشوسي جلسة خارجیة وداخلیةً

Genji (*****Class) Japanese Food Calle Ramon Gomez de la Serana 4  Tel:951 53 09 55 

مطعم مأكوالت یاباني ممتاز جلسة جمیلة داخلیة صغیر

Ta Kumi (*****Class) Japanese Food Calle Gregorio Maranon 4  Tel:952 77 08 39 

مطعم مأكوالت یاباني ممتاز جلسة خارجیة وداخلیة

All Offers High Quality Products Exquisite Service


Kabuki Raw (***** Modern) Japanese Food Insied Finca Cortesin Hotel Tel: 952 93 78 00 

مطعم مأكوالت یاباني رائع وجلسة راقیة وفي فندق جمیل جدا في إستبوناً



مطعم إیطالي في وسط بورت بانوس أكل ممتاز وبیتزا ممتازة 

Italian Food 

Villa Tiberio (***** Class) After Marbella Club Hotel Tel: 952 77 17 99 
مطعم إیطالي مع جلسة تراس وحدیقة رائعة وجمیلة جدا مع أكل طیب ً

Serana (***** Modern) Inside Puento Romano Hotel Tel: 952 77 17 98

مطعم إیطالي مع جلسة تراس وحدیقة بونتو رومانو مع أكل طیب وبیتزا على الحطب رائعة 

L'Impronta (**** Modern) Avda. Salamanca San Pedro De Alca'ntara Tel: 952 78 59 43

مطعم إیطالي أكل طیب یفتح غداء وعشاء 

مطعم إیطالي في وسط بورت بانوس أكل جید وبیتزا على الحطب ممتازة خصوصا وقت الغداء حیث الھدوء واالستمتاع بمنظر الیخوت والبحر ً

 Amore Fantasia (*** Class) Inside Puerto Banu's Tel: 952 81 17 16 &New Open Piccolo Amore

La Pappardella (***Class) Inside Puerto Banu's Tel: 952 81 50 89
مطعم إیطالي في وسط بورت بانوس أكل جید صاخب مزعج في وقت العشاء 

Noto (***** Modern) Front Andalucia Plaza Hotell Tel: 952 81 45 29

ً مطعم إیطالي مع جلسة خارجیة تراس أكل طیب جدا ویقدم بیتزا رائعة جدا ً

All Offers Exquisite Service


Don Leone (**** Modern) Inside Puerto Banu's Tel: 952 81 34 64



   La Barca De Pedro
Tel: 952 836 879

C.C. Jardin De Los Pinos 
   Ctra. N-340 29600 Marbella

على طريقة سمك المسكوف  المشوي العراقي أيام زمان
مطعم شعبي رائع بتقديمه األسماك المشوية على الحطب

نوع  السمك الطيب للشوي كوربينــا

THE BEST IN MARBELLA
EL MEJOR EN MARBELLA



Sea Food 

Barca De Pedro (*** Popular) C.C. Jardin Pino Ctra.N 340 Tel: 952 83 68 79

مطعم عائلي كبیر یقدم أسماك مشویة على الحطب وعلى طریقة المسكوف العراقي القدیم وكذلك السردین والسلطة وھو مطعم شعبي بسیط جلسة تراس

Vila De Grove (***** Class) Next To The Hotel&Casino Andalucia. Plaza Tel: 952 81 34 15

مطعم عائلي رائع یقدم أسماك وثمار البحر وبایال بحریة أكثر من رائعة ولذیذة ولحوم رائعة من شمال غرب إسبانیا مدینة غالیسیا

La Salmoneria (**** Class) Urb. Jardines Del Puerto, 14 Puerto Banus Tel: 952 81 68 87
مطعم مأكوالت ثمار البحر والسمك ممتاز وقریب من بورت بانوس وصاحبھ من مدینة قادس التي تشتھر باإلسماك

Santiago (****Class) Paseo Mari'timo 5 Marbella Tel: 952 77 00 78
مطعم مأكوالت أسماك وثمار البحر في وسط ماربیا على البحر مباشرة تم تغییر دیكورات المطبخ

Paella y ma’s (**** Class) Call Hermanos Salom,3 Marbella Tel: 952 82 25 11
ً ً مطعم مأكوالت أسماك وثمار البحر في وسط  ماربیا خصیصا  بایال من فلنسیا من عقر دارھا وھو رائع جدا جدا وجدید  ً

Nuevo Reino  (**** Simple) Sanpedro Alcantara Urb. Cortijo Blanco Tel: 952 78 88 96

مطعم مأكوالت أسماك وثمار البحر قدیم على كورنیش سان بیدرو الكانترا ممتاز جداُ 

All Offers High Quality Products Exquisite Service


Lounge La Habana  (***** Class) Insaid Puerto Banus Tel: 952 88 22 80
مطعم مأكوالت أسماك وثمار البحر ولحوم في وسط بورت بانوس 



Paseo Puerto la Horca,54 , 29160 Casabermeja ( Malaga ) Tel: 952 758 077

Restaurante�El�Puerto
La calidad, nuestro producto

لعشاق المأكوالت البحرية فقط هذا المطعم الرائع في ضواحي مدينة ملقا

  Offer High Quality Products



Sea Food&International 

 (***Popular) Carretera De Almeria 99 Paseo Maritimo Junto APuerto El Canda.29018El Titero II
Malaga Tel: 952 20 68 26 

مطعم شعبي كبیر جدا یقدم أسماك وثمار البحر بطریقة المزاد فلكلور شعبي وبدون الئحة الطعام  یستحق الزیارة یقع في ملقا على البحر مباشرة وبدون حجز ً

مطعم مأكوالت أسماك وثمار البحر على الطریق السریع المتجھ إلى انتاكیره ٨٠ كیلو یبعد عن ماربیا ممتاز جدا لعشاق األسماك فقط  ً

 El Puerto  (**** Simple) Malaga Casabermeja 29160 Tel: 952 75 80 77

 (**** Simple) Del Pintor Joaquin Sosolla,45, 29016 Malaga Tel:952 60 11 95Maria

مطعم مأكوالت إسباني ممتاز مأكوالت بحریة ولحوم في ملقا

Outside the city of Marbell


Andre’s Maricuchi (*** Popular) Malaga Paseo Maritimo el Pedregal,14,29017 Tel:952 20 06 12

مطعم مأكوالت أسماك مباشرة على البحر في مدینة ملقا جید وأسماك طازجة 

Paradores (**** Simple) Castillo de Gibralfaro, 29016 Málaga Tel:902 54 79 79

مطعم مأكوالت في قلعة مدینة ملقا مع إطاللة رائعة على البحر ومدینة ملقا یتبع للفندق 

Al-Yamal (*** Simple) Marrueco Food Calle Blasco de Garay,7 29001 Málaga Tel:952 21 20 46

َمطعم الجمال مأكوالت مغربي قدیم في مدینة ملقا 

José Carlos García (**** Simple) Puerto Muelle Uno Málaga 29016 Tel:952 00 35 88

مطعم مأكوالت أسماك ولحوم في بورت ملقا ممتاز  



International Food 

El Pato De Mariscal (*** Class) Spanish Food In Marbella Old City Tel: 600 275 288

مطعم مأكوالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة وفي بیت قدیم صغیر واألكل جید

Casa Eladio (*** Class) Spanish Food In Marbella Old City Tel: 952 77 00 83

مطعم مأكوالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة وفي بیت قدیم صغیر واألكل جید

Patio Marbella (*** Class) Spanish Food In Marbella Old City Tel: 952 77 54 29 

مطعم مأكوالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة وفي بیت قدیم صغیر واألكل جید

 Zozoi (**** Class) Interna. Food In Marbella Old City Tel: 956 85 88 68 

مطعم مأكوالت أنترناشونال في وسط ماربیا القدیمة وفي بیت قدیم

Mena (*** Class) Spanish See Food In Marbella Old City Tel: 952 77 15 97 

مطعم مأكوالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة في ساحة األورنج ممتاز

Buenaventura (*** Class) Spanish See Food In Marbella Old City Tel: 952 85 80 69

مطعم مأكوالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة في ساحة إنخلیز 

II Tartufo (*** Class) Italian Food In Marbella Old City Tel: 653 34 73 91

مطعم مأكوالت إیطالي في وسط ماربیا القدیمة 

Best Downtowen Restaurants in Marbella





Arabic Bakery

Arabic Bread - Arabic Sweet

Booth very good



TEL: 952 860 406





TEL: 639 166 277



International Food 

Bar Altamirano (*** Class) Spanish Food In Marbella Old City Tel: 952 82 49 32

مطعم مأكوالت إسباني أسماك في وسط ماربیا القدیمة واألكل جید

Lima (**** Class) Interna. Food In Marbella Old City Tel: 952 86 66 30

مطعم مأكوالت أنترناشونال في وسط ماربیا القدیمة واألكل جید

La Cuisine (**** Class) Spanish Food In Marbella Old City Tel: 951 21 87 63 

مطعم مأكوالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة واألكل جید

 Messina (michelin) Interna. Food In Marbella Old City Tel: 952 86 48 95

مطعم مأكوالت أنترناشونال میشلین ستار في وسط ماربیا في الطریق العام 

La Taberna del Ointxo (*** Class) Spanish Tapas Food In Marbella Old City Tel: 952 82 93 21 

مطعم مأكوالت تاباس مقبالت إسباني في وسط ماربیا القدیمة 

Best Downtowen Restaurants in Marbella


There are many restaurants not mentioned
 یوجد العدید من المطاعم غیر مذكورة
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Since 1977
Tel: 952 819 024

Disen’o Maria Mata

Good choice
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Tel: 952 819 024

Good choice



International Food 

La Creperie (French Crepes) Inside Puerto Banus Tel:952 81 90 24 (40 YEARS OF EXPERIENCE)

مطعم ومقھى یقدم كریبھ لذیذة ورائعة بعدة خیارات لن تنساه إطالقا في وسط بورت بانوس ً

Café De Ogaret ( ) Sea Views In Puerto Banus Tel:952 81 88 42Arabic Food  (FOR FAMILIES)

مطعم ومقھى یقدم األكل العربي اللذیذ بید نظیفة مع تقدیم الكنافة جلسة عائلیة  على البحر مباشرة مع تقدیم شیشة في بورت بانوس

All Offers High Quality Products Exquisite Service


CAFÉ SHPOS


Café Eric (Café.Dessert) Inside El Cort Ingles (TOP QUALITY)

مقھى رائع حدیث بداخل مجمع كورت إنجلیز یقدم مأكوالت ومشروبات ساخنة مع تقدیم تشكیلة كبیرة من الحلویات

Café Celicioso (Café.Dessert) Inside Hotel Puent Romano Tel:952 85 94 02 

مقھى ومطعم رائع في فندق بونتوا رومانو یقدم مأكوالت ومشروبات ساخنة مع تقدیم تشكیلة من الحلویات

Café Pane&Ciocclato (Café.Dessert) Alta C. Comer. Guadalmina Tel:951 50 71 65 

مقھى ومطعم رائع في غواد المیناء یقدم مأكوالت ومشروبات ساخنة مع تقدیم تشكیلة من الحلویات

Café Cappuccino (Café.Dessert) In Gran Melia Don Pepe Hotel Tel:952 86 87 90 
مقھى ومطعم رائع على البحر مباشرة یقع في فندق دون بیبیھ یقدم مأكوالت ومشروبات ساخنة مع تقدیم تشكیلة من الحلویات



المقهى العربي الوحيد المعتمد في الدليل

F R I E N D S. . .. . . Café

 

Café de Ogaret
100%

Café - Restaurant



International Food Delivery Take Away 

El Pollo Andaluz (** ) Grilled Chicken Av. Del Prado Aloha Tel:952 90 51 07 

مطعم مأكوالت دجاج مشوي في نویفا أندلوسیا لذیذ مع البطاط المقلیة والسلطات ولدیھم جلسة عادیة ویتوفر طلبات خارجیة  

Marbella Pizza Kitchen (*** ) Pizza Av. Del Prado Aloha Tel:952 90 84 38

مطعم إیطالي في نویفا أندلوسیا تخصص بیتزا على الحطب رائعة مع جلسة صغیرة جمیلة وطلبات خارجیة    

Masala (**** ) Indian Av. Del Prado Aloha Tel:951 70 16 89

مطعم ھندي جید مع جلسة ممتازة في نویفا أندلوسیا ولدیھ طلبات خارجیة   

تم إضافة مأكوالت عربیة لبنانیة من شاورما وحمص ومتبل وغیره وھذا خط جدید  

Noto (***** Modern) Front Andalucia Plaza Hotell Tel: 952 81 45 29

ً مطعم إیطالي مع جلسة خارجیة تراس أكل طیب جدا ویقدم بیتزا رائعة جدا لدیھ طلبات خارجیة ً

Mister Noodles Puerto Banus (**** ) Noodles Tel:951 40 00 08

مطعم نودلیز جید جلسة سریعة في نویفا أندلوسیا ولدیھ طلبات خارجیة   
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ENTERTAINMENT

Ala Marbella

Soccer Camp

Aloha Gardens

Yoga

H2O Sports

Adventuers

Buggy Safari Marbella

Crocodiles Park

أماكن ترفیھیة

ملعب لكرة القدم مع مدرب أطفال من سن  4 إلى 11

نادي ریاضي في ماربیا

نادي ریاضي في ماربیا

نادي خاص یوغا في ماربیا

نادي ریاضي متكامل مع تدریب على الغطس

مغامرات بریة في جبال ماربیا

مغامرات بریة على دراجات ناریة بأربعة عجالت

مدینة ألعاب مائیة للشباب والصغار في بني المدینة

952 81 40 86

669 01 98 81

952 81 17 74

669 84 43 73

952 77 82 49

952 78 10 06

651 05 35 18

952 05 17 82



ENTERTAINMENT أماكن ترفیھیة

Manolo Santana Raquest Club 952 77 85 80 نادي للعوائل لتمضیة الوقت بھا وأماكن ألعاب

Born to be Wild 952 78 10 06 مكان مخصص لمحبي المغامرات

Track Days Spain 667 20 46 29 حلبة سباق للتمتع بقیادة السیارات السریعة

Aventura Amazonia 952 83 55 05 مغامرات االمزون للصغار

Whale Watching 956 68 19 32 قارب لمشاھدة الحیتان

Paintball MArbella 951 97 20 81 ملعب للعب رمي األلوان

Swim Bebe Swim 609 47 40 38 تعلیم السباحة لألطفال

Smile High Parasailing 952 82 63 99 نادي للعوائل لتمضیة الوقت بھا وأماكن ألعاب



Camelot Park   

Funny Beach

Selwo Marina

Teleferico Cablecar

Selwo Aventura

Fuengirola Zoo (Bioparc)

Tivoli World

Crocodiles Park

Aqua Land

Sea Life

Parque Acuatico Mijas

Smile High Parasailing

952 81 85 46

952 81 33 59

902 19 04 82

902 19 04 82

902 19 04 82

952 66 63 01

952 57 70 16

952 05 17 82

952 38 88 88

952 56 01 50

952 46 04 04

952 82 63 99

ENTERTAINMENT أماكن ترفیھیة

ألعاب أطفال في مارینا بانوس

شاطيء على البحر بعد وسط ماربیا توجد ألعاب مائیة

تلفریك من البحر إلى الجبل في بني المدینة عرض للصقور  

حدیقة حیوانات سفاري رائعة وكبیرة في جبال إستبونـا

حدیقة حیوانات رائعة في فنخروال

مدینة ألعاب للشباب واألطفال في بني المدینة رائعة

حدیقة خاصة بالتماسیح وممتعة في ترمولینوس

مدینة ألعاب مائیة للشباب والصغار في بني المدینة

حدیقة حیوانات مائیة رائعة في بني المدینة

حدیقة ألعاب مائیة للشباب والصغار في میخاس

منطاد وألعاب مائیة للشباب والصغار في فنخروال

نادي للعوائل لتمضیة الوقت بھا وأماكن ألعاب



ENTERTAINMENT أماكن ترفیھیة

Swim Squao 697 71 49 05 تعلیم السباحة لكل األعمار بشھادة معتمدة

The Swimming School 657 58 19 61 تعلیم السباحة لألطفال من سن ٤ إلى ١٢ سنة

Paint & Fun Ceramic Cafe 952 78 38 84 معھد تعلیم الرسم على السیرامیك في سان بیدرو

The Power of the Dance 952 38 31 40 استعراض رقص إسباني بمؤثرات صوتیة وإضاءة  فنخروال

Mijas City - - - - - - - - - مدینة جبلیة قدیمة تشتھر أعزكم هللا بركوب الحمیر لألطفال 

Monte Aventura 656 96 04 78 مغامرات بریة قاسیة وریاضة رائعة 

Cable Ski Marbella 952 78 55 79 بحیرة طبیعیة بھا لعبة مائیة في سان بیدرو



ENTERTAINMENT

Joven Maria II

Quad Tours

Quad Rentals

Fly Blue

Flamenco Ana Maria

Aqua Land

Sea Life

Parque Acuatico Mijas

أماكن ترفیھیة

رقص فالمینجو في منزل قدیم وسط ماربیا القدیمة 

قارب للنزھة البحریة في بنى المدینة

مغامرات بریة على درجات ناریة في جبال بن حافظ

ساحة مغامرات درجات ناریة في فنخروال

قارب للنقل بین ماربیا و بورت بانوس 

حدیقة حیوانات مائیة رائعة في بني المدینة

حدیقة ألعاب مائیة للشباب والصغار في میخاس

منطاد وألعاب مائیة للشباب والصغار في فنخروال

952 77 56 46

952 44 48 81

663 74 07 18

676 77 11 20

696 50 11 59

952 38 88 88

952 56 01 50

952 46 04 04
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Rent A Car

SIXT Marbella Tel: 952 77 34 40 Malaga Airport Tel: 902 491 616 

Hertz Marbella Tel: 952 77 31 91 Malaga Airport Tel: 952 23 30 86 

AVIS Marbella Tel: 952 81 45 94 Malaga Airport Tel: 902 109 384 

Europcar  Malaga Airport Tel: 952 17 08 50 
GOLDCAR  Malaga Airport Tel: 965 23 31 73

record go  Malaga Airport Tel: 670 020 827

ATESA enterprise  Malaga Airport Tel: 952 23 18 58

CARGEST  Malaga
Out Airport Tel: 952 17 35 20

100%



Airport Transfers

Pepol The Best Tel: +34 615 763 349 

Autos Bahia Marbella Very Good Tel: +34 626 214 513 & 607 779 924 & 952 78 39 50
 لدیھم إمكانیة تأجیر سیارة وسائق بالساعة  

Simply Shuttles Tel: +34 951 27 91 17

Marbellacoach.com Chauffeur VIP Transport Tel: +34 952 85 00 58
 لدیھم إمكانیة تأجیر سیارة وسائق بالساعة  

Marten Transport Very Good Tel: +34 667 775 505









100%

+34 633 207 342



Rent a Boat تأجیر قوارب 

Fly Blue Marbella 663827986

Happy Divers Marbella 609571920

Water Sports Marbella 663776752 & 951271273

Luna Fishing 952565417 & 670611427

Valmar Fishing Tours 692056044

Marbella Charter Fishing Yachts 952 814 159 & 660 409 600
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Rent a Boat تأجیر قوارب 

Aventuras En El Mar

Abbie Marine

606612748 & 649072121

638467289

Sealair Yachts 630166777

Nautica Marbella 607796565

Ticket To Ride 952905082

Inter Yacht 951247247

Let’s Fetz 658494390



Shopping

La Canada

El Cort Ingles

Old Town Marbella

Marina Banus

Laguna Village Estapona

Plaza Major Malaga

Mira Mar Fuengirola

Malaga Center Larios Street

مركز تجاري كبیر یحتوي على ماركات المالبس اإلسبانیة وغیرھا ودور عرض سینما 

مركز تجاري كبیر یحتوي على ماركات المالبس اإلسبانیة واألوربیة مركز شامل

محالت تجاریة عدیدة مع مطاعم ومقاھي في وسط مدینة ماربیا القدیم 

مركز تجاري صغیر یحتوي على ماركات المالبس اإلسبانیة وغیرھا 

مركز تجاري صغیر یحتوي على ماركات المالبس اإلسبانیة ومقاھي  ومطاعم على البحر مباشرة

مركز تجاري كبیر ودور عرض سینما وألعاب أطفال یحتوي على ماركات المالبس اإلسبانیة قرب مطار ملقا

مركز تجاري كبیر ودور عرض سینما وألعاب أطفال یحتوي على ماركات المالبس اإلسبانیة 

سوق تجاري في منطقة وسط مدینة ملقا بھ مقاھي ومطاعم ومالبس ومتحف بیكاسو  

Puerto Banu’s (Herme’s & Bulgari and more)محالت ذات ماركات المالبس العالمیة واإلسبانیة مع مجوھرات وساعات    



ھو المیسم الذھبي لزھرة األرجوان وھو من التوابل الغالیة الثمن التي تشتھر بھا إسبانیـــا لجودتھ والرقابة الصارمة
على المنتجات من قبل مملكة إسبانیا, ویعطي الزعفران طاقة كبیرة وانسجام نفسي ورائحتھ الزكیة ولھ فوائد صحیة

عظیمة وقد استخدمھ العرب األوائل لعالج كثیر من األمراض في القرون الوسطى أدخل العرب زراعة الزعفران
إلى ربوع بالد األندلس !!! وكل كیلو من الزعفران الجاف یحتاج الى ١٣٠٠٠٠ الف وردة.






للطلب من السید خاجاك (أبو ستیفاني) 
یتحدث العربیة وصاحب مصداقیة 

ھاتف السید خاجاك:
ِھاتف السیدة وندا:

639 127 835
633 073 445

Saffron



Public Services

Fruteria la Freshquia (Fruta-Verduras) Tel: 669 412 345 خضروات وفواكھ من المزرعة طبیعي  

Eladio (Fruta-Verduras) Pol. Ind. N.Campana Tel: 952 81 14 05 مستودع لبیع الفواكھ والخضروات  

Leo (Indian & Arabic Food Supplier) Pol. Ind. Nueva Andalucia 59 Tel: 951 31 95 33

مستودع بیع مواد غذائیة ھندیة وعربیة كل ما تحتاجھ األسرة العربیة والخلیجیة من الرز والبھارات والمعلبات وغیرھا من مواد كثیرة

Albaraka (Carne Halal) Avad. Andalucia Local 11 San Pedro Tel: 952 92 75 13

بیع لحوم والمواد الغذائیة العربیة صاحب المحل خالد

Vit.Sec (Laundry) Resid. El Dorado C. Las Yedras Tel: 618 03 10 12

مغسلة مالبس ممتازة في نویفا إندلوسیا

  La Modista (Transformer) Avda. Julio Iglesias P. Buanu's Tel: 952 81 0101

خیاطة خلف بورت بانوس لتقصیر وإصالح المالبس 

  THE BEST BANK in Nueva Andalucia

Bank
Best services



Public Services

MPS (Mail Pack) Cristamar 43 P. Banu's Tel: 95281 56 57

محل إرسال رسائل البرید السریع خلف بورت بانوس مجمع كرستي مار بجوار كوت أنجلیز

 Aiajes Incentivos (Travel Agent) Inside Puerto Banu's Tel: 952 81 19 29 100%

مكتب سفریات حجوزات وتذاكر طیران بواخر قطارات في مدخل بورت بانوس

Yousef Mowaffaq (Transport) Marbella City Tel: 633 207 342

شحن جوي إلى جمیع دول العالم من مطار ملقا السید یوسف موفق

Traducciones (Translation Center) Sanpedro Tel: 952 78 88 08

مركز ترجمة مطبوعات لجمیع اللغات

نقل سریع 205 799 952 & 124 600 951
رسائل - طرود - شحن أمتعة بین المدن اإلسبانیة

تستطیع إرسال رسائل ورقیة فقط لخارج إسبانیا وجمیع الطرود إلى داخل إسبانیا مباشرة من محطة 
Campsa البنزین بجوار مدخل بورت بانوس 

Antonio Mentoya (Transport) Malaga Airport Tel: 952 04 86 60 & 629 888 842

شحن جوي إلى جمیع دول العالم من مطار ملقا



Public Services

Diego (Computer Fixing) Sanpedro Tel: 952 78 37 89 مھندس كمبیوتر شبكات وإصالح ممتاز

Ahmed (Satellite Fixing)  Tel: 680 752 392 ًالسید أحمد أبوكوثر من المغرب جدا أمین وخبرة

MarbeClima (Air Condiicion Fixing)  Tel: 677 656 872 ً تركیب وصیانة تكییف ممتاز جدا

Galatea (Hairdresser) Inside Puerto Banu's Tel: 952 81 12 99

صالون حالقة رجالي و نسائي في مدخل بورت بانوس

Happe (Hairdresser Arabic) Close To Cortingles  Tel: 952 81 82 19 & 600 624 100 

صالون حالقة رجالي عربي یستخدم الموس بقیادة الشاب سعید مقابل كروت انجلیز مجمع كرست مار

Glow (Hairdresser Arabic) Close To Puerto Banu’s  Tel: 952 04 02 20

للمحجباتصالون حالقة رجالي ونسائي  وللرجال السید ھشام یستخدم الموس والصالون رائع ونظیف جدا وراقي ً
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Public Services

Cerrajeros (Door Opening) Emergency 24H Tel: 677 421 425

ال تقلق األن في حال نسیان مفاتیح البیت في الداخل او فقدانھا ھذه الخدمة لدى ھوالء المكاتب المعتمدة خدمة ٢٤ ساعة

A1 Lochsmith (Door Opening) Emergency 24H  Tel: 657 466 803

 Mr Locksmith (Door Opening) Emergency 24H Tel: 644 445 396

Cerrajero (Door Opening) Emergency 24H Tel: 952 04 86 60 & 629 888 842

Jk Automatismos (Door Opening) Emergency 24H Tel: 647 421 452 Mr. Carlos Ramirez





أطباء أسنان 

Dr.Azar Nadaf

Dr.Jorge Rodriguez

Dr.Fabianne Janssenes- Ortodoncia

Dr.Yves Budzynski

Dr.Paul Arts

Dr.Poncet

Dr.Ralph Douglas Hill

Dr.Joachim Stickel

Dr.Ludwing J.Koller

Dr.Diaz Aroca

699 52 59 55 & 952 85 94 70 

952 82 07 92

952 81 69 81

952 81 69 81

952 81 71 10

952 77 21 80

952 90 13 08

952 77 04 94

952 76 40 52 & 952 76 43 87

952 77 05 27

Dentists

Dental Clinic 

Clinica Dental Miraores

 Clinica Dental Cristamar 

Centro Dental Alemana Marbella

952 81 83 35

952 77 19 03

952 86 12 21

952 81 00 34

952 76 40 52

الدكتورعازار ندافطبیب عربي ذو خبرة قویة وأنصح بھ

Clinicas Dental Dr. Pablo



Dentistsأطباء أسنان 

Centro Romano Dental 

Clinica Dental H-hndrodical Tandlaka  

Clinica Dental Marbella House 

Bental Alcantara 

Guadalmina Clinic 

Clinica Dental Guadaivit 

The Medical Center “Dental Surgeon

Marbella Dental Clinic

Cosmetic Dental Clinic

952 81 90 99 & 952 81 40 99

952 86 25 32

952 76 60 71

952 78 83 77

952 88 59 98

952 88 08 34 & 600 88 31 63

952 78 96 42

952 81 69 81

952 90 71 73 & 677 35 53 01

Clinica Dental Dr. Pablo Lopez 952 77 74 48 Very Good



Doctors & Cliniceأطباء وعیادات 

PEDIATRIC & OB/ GYN أطفال ونساء ووالدة

Dr.Med Magdalena

Dr.M Losada

Dr.Juan Romero Sanchez

Dr.Berral redondo

Dr.Berral

Dr.Khwan Eran

Dr.Ramin pakzad

Dr.J.Jager Clinica Picasso

Clinica Delrio

Dra.Maria J.Castillo

952814229 & 676328330

952773362

952825353

952864088

952864088 & 690222414

636274657

952815710

952863979 & 619242901

952780135

902322233



SAUDI ARABIA

مجموعة الفـدّا للتجارة والمقاوالت
AL-FADDA GROUP FOR TRD.&CON.

SINCE1948



Doctors & Cliniceأطباء وعیادات 

Urolgist مسالك بولیــة

Dr.Wim De Bruyan

Dr.Gundula Schnabel

Dr.Med Wolfgang Klimeier

619 99 23 69

952 78 05 40

952 86 36 42 & 670 62 05 44

Neurologist أعصــاب

Dr.Von Maravic 618 05 34 81

Cardiologist قلــــب

Dr.Said

Dr. Fakori

687 89 84 31

607 20 58 05

Ear and Throt إذن وحنجرة

Dr.Diaz Aroca 952 77 15 11
Eye عیـــون

Multiopticals

Europtic Center

952 82 39 12

952 90 05 55

EstefaniaTopفي وسط ماربیا محل لبیع نظارات وفحص العین من قبل األخصائیة الماھرة 

Dr.Valerio Povedano 952 86 52 72 & 609 372 416



Doctors & Cliniceأطباء وعیادات 

Nephrologists كلیة (كلى)

Dr. Maranes 649 59 34 73

Eye عیـــون

Dr. Antonio Moreno 952 22 47 42 In Malaga
Dr. Laurano A. Ramentria 913 08 38 38 In Madrid

Dr. Joge 902 33 33 44 In Alicante

Dr. Orellana

Dr. Andre Bauer
902 32 22 33
902 32 22 33 & 670 80 50 00

Surgeon & Accident جراحة الحوادث

Dr. Stein

Dr. Wolfgang Schmitt

630 01 91 03

952 77b54 43 & 639 68 74 08

Bone عظـــام

Dr. Pia Mennen

Dr. Rosemarie & Hans

629 86 94 86

952 88 62 10 & 629 69 07 01

B. Cabrera 951 24 55 04 تخصص في عالج كل ما یخص القدم من أعوجاج أو مشاكل في األظافر

  Dr. Nabel Pagtei 952 77 42 00 Marbella H.Quironعربي ممتاز



Doctors & Cliniceأطباء وعیادات 

Dr. Nema 609 54 23 54 

Dr. Alberto Pascual 952 86 00 30 

Bone عظـــام

Internal Medicine باطنیـــة

Dr.Rodiski “X-Ray”

Dr.Med Jochim

Dr.Med Wolfgang Eckert

Dr.Casado

952 79 98 16 & 609 68 02 16

952 93 37 04 & 670 66 14 19

952 77 42 00

952 86 43 52

General عـــام

Mr.Alf neuhaus

Anthony Crichton-Smith

Ajm Sanchez Cantos

J.Macias Troyano

Jose Vincente Campos

952 57 77 66

952 81 74 25

952 77 17 71

952 82 95 72

952 82 18 11

The Best



Doctors & Clinice

General عـــام

M.Khader Abadia Nasser

M.Cabello Ruiz

Peter Hawthorne

Ricardo Berggen

S.Triay Bozzino

Dra.Chacon

Dr.Burgos

Dr. Monier Nadaf

952 82 85 85

952 77 61 86

952 83 57 76

952 82 79 38

952 78 08 46

952 88 28 44

952 93 11 80

609 45 44 99

أطباء وعیادات 



Doctors & Cliniceأطباء وعیادات 

Clinic مركز طبي

952 88 31 51The Body Works

952 76 43 01Buchinger
مركز عالج طبیعي رائع

مركز عالج طبیعي وتخسیس ألماني خدمة فندقیة ****

952 08 20 90Las Dunas مركز عالج طبیعي وتخسیس إسباني رائع خدمة فندقیة *****

Physiotherapy

Health

Health

952 81 74 25Atlantic 24H Generalمركز طبي لجمیع التخصصات في نویفا أندلوسیا 

952 88 50 95Chinese Medicine Chineselمركز طبي صیني

952 76 66 62Biofac 

952 86 14 32Biomar

Laboratory & Analisis مختبـــر

Pharmacies صیدلیات

952 77 28 92Alameda یتحدثون اللغة العربیة - اإلنجلیزیة ومتعاونون في وسط ماربیا

 24H صیدلیات مناوبة قریبة من منطقة بورت بانوس
في وسط ماربیا عدد ثالث صیدلیات على الشارع العام وواحدة في وسط سان بیدرو

951 96 88 00Clinic Marbella Foot & Sportsمركز طبي لعالج قدم الرجل تخصص قدم وجراحة

Dr. Reisbeck - Medical 952 77 96 80 Gen.-Cardiologists مركز طبي للقلب وعام وباطنیة وزیارة البیوت 
657 79 00 00

THE BEST



Hospitalsمستشفیات 

HC Marbella International Hospital +34 952 90 86 28

+34 951 97 66 69

+34 952 77 42 00

Hospital Costa del Sol

Hospital Quiro’n

+34 93 209 53 11Cenitro de Oftalmologia Barraquer

Eyes

Clinica Oftalmologia IOA Madrid Innova 
 (The first ophthalmology center in Spain)

+34 915 353 570

األول على مستوى طب العیون في إسبانیا 100% In Madrid
جمیع تخصصات العیون الصعبة والبسیطة مركز متكامل

Clinica Rementeria 
 (The Ophthalmology Center is very important)
+34 912 178 412

ً مركز طب العیون مھم جدا 100% In Madrid
جمیع تخصصات العیون الصعبة والبسیطة مركز متكامل

Barcelona
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Paseo de la castellana 22, 28046 Madrid
Tel:+34 915 871 234

Your second home in Madrid



مدرید رابع أكبر المدن األوروبیة بعد باریس - لندن - برلین

وھي رابع أكبر مدینة من حیث عدد السیاح في أوروبا واألولى في إسبانیا وبلغ إجمالي عدد السیاح فیھا ما یقارب من سبعة مالیین 

الشھیرین باإلضافة إلى مقر الحكومة والبرلمان اإلسباني والوزارات والمؤسسات والوكاالت وھي المقر الرسمي إلقامة ملوك إسبانیا. 

وعمدة المدینة آنا بوتییا من حزب یمین الوسط حزب الشعب في منصبھ من ٢٠١١ وبسبب الناتج االقتصادى ومستوى المعیشة وحجم السوق

مدرید ھي المقر الرئیسي لثالثة شركات من ضمن أكبر ١٠٠ شركة في العالم ( تلیفونیكا- ریبسول - أندیسا ) وتمتلك مدرید بنیة تحتیة حدیثة 

وفیھا مجموعة من المحفوظات التاریخیة في إسبانیا وثالث متاحف للفنون والمتحف الوطني للتجارة ومركز الملكة صوفیا ومتحف الفن الحدید  

ً ً تعتبر مدرید مركزا مالیا كبیرا في شبھ الجزیرة األیبیریة،كما یوجد بھا المقرات الرئیسیة للغالبیة العظمى ألكبرالشركات اإلسبانیة إضافة إلى أنً
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Madrid is a modern, dynamic city and great quality of life

مدرید ھي مدینة حدیثة ودینامیكیة حیث الحیاة الراقیة

حلبة مصارعة الثیران الشھیرة تقع في مدرید، وتقع في حي غیندالیرا من منطقة ساالمانكا، تم افتتاحھا في ١٩٣١/٧/١٧ وتتسع ل ٢٥ ألف

Plaza de Toros 

متفرج وقد صمم ھذه الحلبة المھندس المعماري خوسیھ إسبیلیو.
یبدأ موسم مصارعة الثیران في آذار / مارس وینتھي في تشرین األول / أكتوبر؛ یقام مصارعة الثیران كل یوم خالل سان إیسیدرو فییستا، وكل 

 یوم أحد أو عطلة خالل الموسم. تبدأ مصارعة الثیران في الساعة ٦ أو ٧ مساء وتستمر لمدة ساعتین أو ثالث ساعات.

Real Madrid C.F.    (Hala Madrid)

ھو فریق مدرید الملكي تأسس عام ١٩٠٢،یلعب في الدوري اإلسباني وتـم اختیاره كأفضل فریـق كـرة قدم في القرن العشرین وقد فـاز بالدوري 
ً اإلسباني ٣٣ مرة ھو رقم قیاسي وتسعة عشر مـرة بكأس ملك إسبانیا وأحـرز رقما قیاسیا بحیازتھ (إثني عشرة) بطولة في دوري أبطال أوروباً

یملك ترسانـة من الكؤوس والبطوالت وزیارتھ مھمة وأصبح أھـم معلم سیـاحي في مدینة مدرید حیث الملعـب العجیب والرائع سانتیاغو بیرنابیو  
ومتحفھ الجمیل,سھولة الوصول الى مدرید من ملقا بواسطة القطار أصبحت جدا سھلة مباشرة ویبعد عن محطة القطار في مدرید ١٠دقائق فقط.   ً

Las Rozas Village for outlet
ً اكتشف عالما من الفخامة في الس روزاس فیالج  Las Rozas Village لھذا الموسم، حیث تجد مزیجا یالئم كل األذواق من المتاجر األنیقة ً

ألشھر الماركات العالمیة بما فیھا  Boss Escada, Furla والعدید غیرھا. دلل نفسك واستمتع بخصومات تصل إلى ٦٠٪ من سعر التجزئة 
الموصى بھ، والتسوق المعفى من الضرائب على مدار الموسم.

The Best Shopping in Madrid El Corte Inglés
من أكبر المراكز التجاریة على مستوى أوروبا ویحتوي على جمیع الماركات العالمیة من المالبس والمجوھرات ومنتجات أخرى كالمفروشات والمأكوالت والسفریات

والمقاھي ومن أھم المراكز التي یرتادھا اإلسبان, منتشر في كل أنحاء مـدرید منھا شارع Serrano الشھیر الذي تنتشر بھ العدید من الماركـات الشھیرة العالمیة حیـث
   .(Salamanca) المحالت التجاریة والمقاھي والمطاعم الراقیة ویقع بھ فندق فیا مغنا الرائع المالصق بمركز الكوت إنجلیز ویقع في أرقى أحیاء مدینة مدرید
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حدیقة ریتیرو الرائعة وھي حدیقة جمیلة تأسست في عام ١٥٠٠م مساحتھا ٣٥٠ فدان ومن ثم تم توسیعھا لتصبح حدیقة ملكیة عندما انتقل فیلیب  
الثاني إلى مدرید في عام ١٥٦١م أصبحت فیما بعد من أھم المقاصد السیاحیة فھناك سترى األشجاروالنباتات واألزھارالملونة الزاھیة باإلضافة 
للنوافیرالجمیلة والبرك االصطناعیة الكبیرة وفیھا یمكن للزواراستئجارالقوارب والقیام برحلة رائعة كما أنھا ملیئة بالتماثیل والنصب التذكاریة    
والتي یمكنك بجانبھا التقاط أجمـل الصور لك ولعائلتك كما یمكنك حضـور بعض الحفالت الموسیقیة التي تقـام من أواخر مایو إلى أوائل أكتوبر

وتأكد بأنك إذا حضرتھا ستحصل على البھجة والمتعة المطلوبة. 

 

Retiro Park

متحف دیـل برادو یعد واحـد من أجمل أماكن جذب السیاحة واألكثر شعبیة في مدریـد وقد صممھ المھندس المعماري خـوان دي فالنـوفا ویمكن
ھناك رؤیة أروع المجموعات الفنیة في العالم والتي یصل عددھا لـ ٧٦٠٠ لوحة أثریة

(وتعود للقرن الثاني عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر والتي تعود لفنانین اسبانیین مثل غویا وغریكو وداریبرا) و١٠٠٠منحوتة ٤٨٠٠ رسمة

 

Del prado Museum

باإلضافة للعدید من الوثائق التاریخیة وتأكد بأن یومك لن یكفي لرؤیة كل المجموعات ننصحك بالذھاب باكرا لكي ترى معظمھا على األقل

أكوا بویلس تقع الحدیقة في فیالنویفادي الكاندا والتي تبعد عن مدرید مسافة ٢٥ دقیقة وستمنحك االنتعاش بقضائك وقت ممتع داخلھا والقیام 
تجربة فریدة من نوعھا حیث ستجد ھناك الكثیر من المرح والمغامرات المثیرة وكلھا وسط المیاه المنعشة كما یمكنك السباحة في حمامات سباحة 

مصممة لتشبھ البحر بأمواجھ وملوحتھ لذا التضیع فرصة زیارتھا أبداً 

 

Aquopolis Water Park

سوق سان میغیل وھو سوق شھیرفي مدرید ویقع في وسطھا وھو السوق األكثر شعبیة فیھا ویعد من أجمل وأقدم األسواق وسترى فیھ الكثیرمما 
یمكنك شراؤه كما أنھ مليء بالمطاعم التي تقدم أشھى المأكوالت والمقاھي الرائعة لذلك اقض یومك األخیر في ھذا السوق الرائع .

Market Of San Miguel

Madrid is a modern, dynamic city and great quality of life

مدرید ھي مدینة حدیثة ودینامیكیة حیث الحیاة الراقیة
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Madrid is a modern, dynamic city and great quality of life

مدرید ھي مدینة حدیثة ودینامیكیة حیث الحیاة الراقیة

Parque Warner Madrid

تعد واحدة من أشھر وأمتع مدن األلعاب في مدینة مدرید وإحدى معالم السیاحة في اسبانیا

اصطحاب أطفالك إلى منطقة األلعاب البسیطة حیث یمكنھم ركوب الطوافات المائیة، واألرجوحات اآلمنة الخفیفة ودخول مناطق الشخصیات

الكرتونیة مثل سكوبي دوو ومنطقة السینما واالستمتاع بمشاھدة العروض الفنیة الجمیلة التي تقدمھا مدینة األلعاب والتي یرجع أصل أغلبھا

ً أساسا للرسوم المتحركة مثل سكوبي دوو وعروض لوني تونز وأكادیمیة الشرطة وعروض أبطال القوة والتجول بالحدیقة وقضاء أمتع األوقات
العائلیة وتجربة العدید من األلعاب وركوب قطار الموت والحصول على تجربة مشوقة فریدة عالیا في الھواءً

PARK SCHEDULE : 11:30AM - 20:00PM
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Madrid is a modern, dynamic city and great quality of life

مدرید ھي مدینة حدیثة ودینامیكیة حیث الحیاة الراقیة

Plaza de Espan’a is a large square located in central Madrid

Puerta del Sol best places in the city

Plaza Mayor in Madrid very old plaza in located in central Madrid

Plaza de Cibeles is a square with a neo-classical of marble sculptures w/ fountains

Puerta de Alcala’ very important square in Madrid

ساحة إسبانیا ھي ساحة كبیرة، ووجھة سیاحیة شعبیة تقع في وسط مدرید، 

ھذه ھي أشھر ساحة في مدرید، وتقع على مسافة قصیرة من بالزا مایور.

بنیت ساحة بالزا مایور خالل عھد فیلیب الثالث وھي ساحة مركزیة في مدینة مدرید، إسبانیا.

ساحة بالزا دي سیبیلیز ساحة مع مجمع كالسیكي جدید من المنحوتات الرخامیة مع نوافیر التي أصبحت رمزا للمدینة ونادي لایر مدرید.ً

القلعة وھي نصب كالسیكي حدیث في بالزا دي ال إندیبندنسیا  في مدرید، ویعتبر أول قوس نصر روماني حدیث بني في أوروبا.

مدینة تولیدو طلیطلة اإلسالمیة الرائعة وتبعد عن مدرید ٥٠ كیلو تحتاج لیوم كامل لزیارة معالمھا التاریخیة الشامخة, 

Toledo City

وھي مدینة قدیمة تقع على تلة فوق سھول كاستیال المانشا في وسط إسبانیا، ویوجد في  طلیطلة اآلثار العربیة والیھودیة والمسیحیة في العصور
الوسطى داخل المدینة القدیمة المسورة. وكانت أیضا المنزل السابق للرسام مانریست إل غریكو. وبھا بوابة میساغرا المغربیة وبوابة سول،

حیث بالزا دي زوكودوفر ھو مكان اجتماع حیوي



Santceloni ( Mediterranean, Spanish )  Tel: 91 210 88 404 Paseo de la Castellana, 57, 28046 Madrid



The Innova Ocular IOA Madrid clinic, formerly known as Instituto de Oftalmología Avanzada, has
been a benchmark in the national Ophthalmology sector for the past 95 years. Founded with its
current structure in the year 2000, it is directed by Dr. Francisco Poyales Galán,third generation of 
the Poyales ophthalmology saga,pioneers in the development of new technologies and diagnoses in
the practice of ophthalmology. Dr. Francisco Poyales was one of the forerunners in the development 
of the phacoemulsification technique for cataract surgery in Spain,having practiced more than 20,000
operations, and performing his first surgery with this technique in 1989.

Galileo 104, Madrid 28003, Spain
info@ioamadrid.com

+34 91 535 35 70

Innova Ocular IOA Madrid 
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Restaurant

O’ Pazo ( seafood ) Callede Reina Mercedes, 20 28020 Madrid Tel: 91 553 23 33

Ten con Ten ( Mediterranean, Spanish ) Callede Ayala, 6, 28001 Madrid Tel: 91 575 92 54 

Casa Aurelio ( Spanish ) Plaza del Ayuntamiento,8 45001 Toledo Tel: 92 522 77 16 

Casa Aurelio ( Spanish ) Plaza del Ayuntamiento,8 45001 Toledo Tel: 92 522 77 16 

Flavia ( ITALIAN ) CALLE GIL DE SANTIVAÑEZ,2, 28001 MADRID Tel: 91493 90 51 

 ( A MEETING POINT BETWEEN JAPANESE AND MEDITERRANEAN CULTURES ) Kabuki
Av. Presidente Carmona, 2, 28020 Madrid Tel: 914 17 64 15

Ramon Freixa MICHELIN ( Mediterranean, Spanish ) Claudio Coello, 67,28001 Madrid Tel: 91 781 82 62

TSE YANG Chinese Restaurant 

Tel: 915 871 234 Villa Magna Hotel   
Your gourmet dining experience in Madrid



Resaturant

Sr. Ito Class (Sushi) Calle Pelayo60, 28004 Madrid Tel:91 081 66 15 

Santceloni ( Mediterranean, Spanish )  Tel: 91 210 88 404 Paseo de la Castellana, 57, 28046 Madrid

La Barraca Class (Spainsh Vaalencian) Calle Reina 29, 28004 Madrid Tel:91 532 71 54-664 215 103 
The best rice and paella Desde 1935

La Tasquita de Enfrente Class (Spainsh) Calle de la Ballesta 6, 28004 Madrid Tel:91 532 54 49

Metro Bistro Modern (Simple kitchen) Plaza Mayor Calle Imperial 3, 28012 Madrid Tel:91 366 33 19

El Club Allard Class (Michelin) Calle Ferraz 2, 28008 Madrid Tel:91 559 09 39

Montes de Galicia Modern (Inter.) Calle Azcona 46, 28028 Madrid Tel:91 355 27 86

Hermosos y Malditos Modern (Inter.) Calle Hermosilla 23, 28001 Madrid Tel:91 109 14 41للغداء

Benares Resturant
Tel: 913 198 716

Indian top food in Madrid

De Zurbano,5 28010  



Restaurant

Santceloni( Medit.,Spanish )  Tel:91 210 88 404 Paseo de la Castellana, 57, 28046 Madrid

Santceloni ( Mediterranean, Spanish )  Tel: 91 210 88 404 Paseo de la Castellana, 57, 28046 Madrid

Dstageconcept ( Medit., Spanish )  Tel:91 702 15 586 MichelinI C/ Regueros,8, 28004 Madrid

Origen Taberna Modern( Medit.,Spanish )  Tel:91 224 05 559 C/ Juan Álvarez Mendizábal 44, 28008 Madrid

Albora Modern( Medit.,Spanish ) Jorge Juan, 33 Madrid Tel:91 781 61 97 C/ 

La Tragantua Modern( Medit.,Spanish ) Veronica 4, 28014 Madrid Tel:91 420 31 08C/ 

Algarabia Class( Medit.,Spanish )  Tel:91 140 76 52C/ De la Unión 8, 28013 Madrid

Moratin Vinoteca Class( Medit.,Spanish ) Moratín 36, 28014 Madrid Tel:91 127 60 85C/ 



Restaurant

Casa Benigna Class(Spanish Arroz) , 28002 Madrid Tel:91 416 93 57-91 413 33 56 Calle Benigno Soto 9

Santceloni ( Mediterranean, Spanish )  Tel: 91 210 88 404 Paseo de la Castellana, 57, 28046 Madrid

Al Trapo Modern(Spanish)  Tel:91 524 23 05Calle Caballero de Gracia 13, 11280 Madrid

La Candela Resto Modern(Spanish)  Tel:91 173 98 88Calle De la Amnistia 10, 28013 Madrid

La Tasqueria Modern(Spanish) Duque de Sesto 48, 28009 Madrid Tel:91 451 10 00Calle 

Botin The oldest restaurant in the world Old(Spanish) Cuchilleros 17, 28005 Madrid Tel:91 366 42 17Calle 

El Lando’ Class(Spanish) Plaza de Gabriel Miró 8, 28005 Madrid Tel:91 366 76 81

Viridiana Class(Spanish) Calle Juan de Mena 14, 28014 Madrid Tel:91 531 10 39- 91 523 44 78



Restaurant

Asador de Aranda ( Meat ) Plaza Castilla, 3, 28046 Madrid, Spain Tel:917 33 87 02

Asador Donostiarra ( Meat&Seafood ) Plaza Ángel Carbajo, 6. 28020 MADRID.Tel:91570 10 06 

Asador Pelotari ( Meat&Seafood ) Calle de Recoletos, 3 Madrid.Tel:91578 24 97

 ( Spainsh It is required jacket ) Calle Álvarez de Baena,4 28006 Madrid.Tel:91 561 48 40Zalacain  

Horcher ( Spainsh It is required jacket ) Calle Alfonso XII, Madrid .Tel:91 522 07 31 & 91 532 35 96 

Amparito Roca ( Spanish ) Calle Juan Bravo, 12, esquina Lagasca 28006 MADRID Tel: 91 348 33 04
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