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كــل مـهاراتي فــي  
خـدمــة صـحتــكـم 

المدينة الفاخرة في 
الغابــــة الســـوداء

عرض في ظل أجواء 
أسطورية في القصر 
االستعراضي الجديد 

في ميونخ

بـــادن بـــــادن 

أباسيوناته إكفيال

الدكتور إلفانـجر

عامل للتسوق واملتــع، 
مزيــد مـن العــروض 
البافاريـــة املمتعـــة 

مجوهـــــرات هيلشـــــر

 يــوم مذهــل لكافـة
أفــــــراد العائلـــــة

مدائن االلعاب والمالهي
 ليوجوالند، بلي موبيل

 وأوروبا بارك

Chopard 259LRD



ضيوفنا األعزاء

بعد موسم شتاء طويل يكتسب الناس طاقة جديدة وينطلقون بروحية 
وخضرتها  بزخرفها  األرض  تكتسي  لذلك  ومزامنة  مفعمة.  ربيعية 
وتغريك بالتنزه واإلصطياف. وكما هي عادة الربيع ال يخلو من بعض 
رواسب الشتاء وبرامجه. فاإلنطالقة الحقيقة هي في موسم الصيف.  
وحتى ذلك الحين ال بد لعجلة الحياة من الدروان ولدورة اإلقتصاد كذلك 
حقها في التجديد واإلبتكار. ويطالعنا نمط الحياة البافاري بشققه والفيلل 

الفاخرة ناهيك عن التسوق العريق في مشاهير الشوارع في ميونخ.
 

كم تقدم لكم منطقة األلب النمساوية القريبة كتس بيهل وقراها كمنطقة 
سياحية فريدة تمتاز بكل أصناف الرياضات الشتوية والصيفية. وال 
على  دأبت  التي  المتعددة  والثقافية  الفنية  بالمناسبات  التنويه  ننسى 

اإلنعقاد في كل موسم في مدينتكم - ميونخ.

كما حرصنا في المجلة على أن ال نغفل أحباءنا الصغار فهناك دعوة 
الشهيرة.  األوروبية  المالهي  ومدينة  ليغوالند  و  موبيل  بلي  لزيارة 

حدث ال يخلو من اإلثارة للصغار والكبار على حد سواء. 

البحث  في  عاتقنا  على  الملقاة  المسؤولية  نستشعر  شك  وبال  إننا 

يليق  وميسر  سهل  قالب  في  لنقدمه  ومثير  وجديد  مفيد  ما  كل  عما 
بسياحنا العرب، وكلنا أمل في أن نحقق هذا الهدف المنشود وأن نمد 
نلقاكم  أن  وإلى  والغربية.  الشرقية  الحضارتين  بين  التالقي  جسور 
في األعداد المقبلة نعدكم بالمزيد، مع تمنياتنا بموسم سياحي مشرق 

وحافل بالفعاليات واألنشطة المفيدة والمثيرة.

نتمنى لكم ربيعا مزهرا ومتعا ال تنسى في ظالل بافاريا وعاصمتها 
ميونخ

أسرة التحرير
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OBJEKT 5188 | VILLA

Exklusive Architektenvilla am Ortsrand
Am Weidenbach 5a - 82362 Weilheim

Anbieter: Harun Tolgay, Landsbergerstr. 33 – 82110 Germering 

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de
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Blick durch die Räume

Küche

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de
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Esszimmer mit Kamin

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de

Kaminzimmer

12/23

Galeriesteg

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de
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Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de
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Wohnbereich

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de
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Flur Untergeschoss

Weinkeller

IFK Immobilien OHG
Franz Kilian, Nicole Kilian

a

EXPOSÉKreuzgasse 7 | 82392 Weilheim
Tel. 0881 925 61 61 6 | Fax: 0881 925 61 61 7
info@franz-kilian.de | www.franz-kilian.de

Ansprechspartner: Harun Tolgay, Landsbergerstr. 33 – 82110 Germering, Tel. +49 (0)179 534 10 17

عرب مساحتها الفسيحة والبالغة ٧٧٥ مرتا مربعا (املسكن واملنافع) تعد هذه الفيال برفاهية سكنية تلبي أعىل الطموحات. أما 
مخططها الهنديس وتجهيزاتها الفاخرة فيجعالن من هذا العقار تحفة ال نظ� لها. بين� يتكاتف وضوح التصميم مع �ط البناء 
املفتوح وكذا ارتفاع الغرف ليجعلوا من السكن متعة غ� اعتيادية. أما الواجهات الزجاجية األمامية واألبواب املستوية باألرض 

وكذا محاور الرؤية البعيدة فتبدع غرفا مرشقة باإلضاءة وµكن من إطاللة بعيدة عرب كافة أرجاء املنزل وصوال إىل الحديقة. 
استمتعوا بأوقات شمسية رائعة سواء عىل الرشفتÀ أو يف املسبح الخارجي. ورغم استقالل األرض ½ساحة ٢٨٥٤ مرت مربع إال أنها 

قريبة من الطبيعة وجنوبية الوجهة وتعد بالراحة التامة والخصوصية املطلقة.

تأكدوا بأم أعينكم من فرادة هذا العقار النادر وتواصلوا معنا لرتتيب موعد لزيارته!

متعة المعيشة

طالب
ى الم

ألعل

الطابق العلويالطابق األريضطابق املرآب

* العمولة: قيمة العمولة هي ٣٫٥٧٪ ½ا يف ذلك رضيبة القيمة 
املضافة من سعر الرشاء.

فيال فاخرة على ضفاف المدينة
Weilheim - في ٨٢٣٦٢ فايلهايم

معلومات أساسية:

نوع العقار فيال
سنة البناء ١٩٩٦
مساحة املعيشة حوايل ٤٠٠٫٠٠ م٢
منطقة قابلة لالستخدام حوايل ٣٧٥٫٠٠ م٢
مساحة األرض حوايل ٢،٨٥٤ م٢
جودة املعدات الفاخرة
عدد الغرف ٩ (+٣)
شقة مع مدخل مستقل
مدفأة املرآب ٢
رشفة واسعة مع العريشة
تدفئة تحت البالط
منطقة العافية مع ساونا وح�م بخار 
وح�م دوامة
مخزن النبيذ
ح�م سباحة يف الهواء الطلق مع غطاء
نظام إنذار
النظام الشميس
تكييف
تحديث / تجديد ٢٠١٧

سعر الرشاء: عند الطلب *
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HAPPY DIAMONDS

HAPPY HEARTS
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CONTACT +49 (0)1520-5218000
Klaudija Merkel  |  Maximilianstr. 33 |  80539 München 

        Abaya
Co�ection

Halfpage hoch Abaya.indd   1 04.12.17   12:24

أزياء من ألف ليلة وليلة

 صنعت يف بافاريا

المولودة في ميونخ عن االهتمام بشؤون األزياء منذ نعومة  لم تتوقف كالوديا )ميركل( 
أظفارها. ويعبر تصميمها عن فنون الحرف اليدوية حيث ال زالت تنتج كافة القطع بكثير 
آخر  لشخص  التقدير  شابو  ماركة  تعني  يدوي.  وبشكل  والعناية  الحرص  من 
وألدائه أيضا. وبذلك تعكس شابو المفاجئة مع التصميم 
أجود  تتعانق  حيث   2018 لعام  الراقي  البافاري 
على  الحصول  يمكن  الحرفية.  الفنون  مع  المواد 
منتوجاتها اإلبتكارية والقطع النادرة ابتداء من يناير 
القائم في شارع ماكسيميليان  2018 في معرضها 

شتراسه 33 بعد التواصل معها شخصيا.

32بادن بادن - مدينة الحمامات والثقافات
34مراكز التسوق - الموالت

39قرية التسوق - إنجولشات فيالج
MUNICH BAVARIA   ميونخ بافاريا

40أباسيوناته إكفيال - عرض خيول 
41مواعيد ومناسبات موسمية

42فنادق في ميونخ تناسب المسافرين
46رحالت قصيرة ونزهات

58معالم أثرية وسياحية

3اإلفتتاحية 
6مقدمة كلمة عمدة ميونخ ديتر رايتر

7مقدمة مديرية السياحة            
أنبذة مختصرة عن المواضيع  INSIDERفي هذا العدد

LIFESTYLE MUNICH نمط الحياة اليومية بمدينة ميونخ
14عندما تصبـح الحياة ممتعة

16محطة التسوق الفاخر
18ساعة شوبارد

22مجوهرات هيلشر

الفهرستالفهرست
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لعبة األيس هوكي تستهوي 
بإثارتها القوية ص 55-50 أزياء عصرية لألطفال ص 29-24

أندونيسيا  جنة قضاء العطالت في شرق جنوب قارة آسيا ص 69-68

أوميجا للعقارات  ص 71-70 مجوهرات هيلشر  ص 22 - 23

أندونيسيا  جنة قضاء العطالت في شرق جنوب قارة آسيا ص 69-68

7 For All Mankind, Adidas, Armani, Bally, 
Bogner, Boss, Bottega Veneta, Burberry, 
Calvin Klein, Coach, Converse, Crocs, 
Desigual, Diane von Furstenberg, Diesel, 
Dockers, Dolce&Gabbana, Ermenegildo 
Zegna, Escada, Esprit, Etro,  Falke, Fossil, 
 Gucci, Guess, Hackett, Hogan, Hour 
 Passion, Jack & Jones, Jimmy Choo, Joop!, 
Kipling, Lacoste, La Perla, Levi‘s, Lindt, 
Loro Piana, Mammut, Marc O‘Polo, Max 
Mara, Michael Kors, Missoni, Moncler, 
Möve, Napapijri, Nike, Oakley, Petit Bateau,  
Porsche Design, Puma, Reebok, s.Oliver, 
Samsonite, Schiesser, Schiesser Kids, 
Seidensticker, Sigikid, Strellson, Sunglass 
Hut, Superdry, Swarovski, Swatch, The 
North Face, Timberland, Tod‘s, Tom Tailor, 
Tory Burch, Vero Moda, Windsor, WMF, Zwilling
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مواعيد الدوام:
اإلثنين – الجمعة من 10 ص - 8 م

السبت: من 9 ص - 8 م

للوصول إلينا:
بعيد  وغير  شتوتغارت  شرقي  كم   30
من مطار شتوتغارت ومدينة المعارض 
 .A81 و   A8 أوتوستراد  وكذلك  فيها، 
القطارات  مصلحة  مع  وموصولة 
اـ  يتسع  موقفا  الزوار  ويجد  األلمانية. 
تلفزيوني  توجيه  مع  سيارة   3500

للمواقف.

عنوان الماجالن:
 Reutlinger Straße 63, Metzingen

أماكن لعناية باألطفال أثناء التسوق
Kids Camp

ألعاب ومتع لألطفال ما بين 3-12 عاما

يغلب فن العمارة الحائز على عدة جوائز على طابع المدينة الحضري ليتناغم بطريقة مثالية مع نمط العمارة التقليدي للفنون 
الحرفية الشفابية )جنوب غرب ألمانيا( في مركز البلدة القديمة.

لفروع  المدوي  اإلفتتـــاح  أن  كمــا 
  Bottega Veneta, Etro مثل  جديدة 
بحفاوة  يحظى   Dolce & Gabbana و 
هذه  تشكل  حيث  العمالء  لدى  كبيرة 
للزوار.  الفروع عوامل جذب إضافية 
أثناء  فننتظرهم  العرب  ضيوفنا  أما 
من  شاملة  بحزمة  ألمانيا  في  إقامتهم 
حاليا  نقوم  كما  والمتع.  األحداث 
األفراد  لخدمة  خاصة  برامج  بتطوير 
وفي  العرب.  الزوار  من  والعائالت 
الخدمات  فلسفة  تلعب  السياق  هذا 
األطفال  برعاية  وتبدأ  حاسما.  دورا 
وعروض  بالعربية  الناطق  والطاقم 
بنك  إلى  وصوال  للمأكوالت  كبيرة 
إنجاز  على  يشرف  عالمي  سياحي 
استرداد  لمعامالت  وسريع  فوري 
يضمن  ذلك  وكل  المضافة.  الضريبة 
لضيوفنا  ومريحة  منعشة  تسوق  متعة 

من دول الخليج العربي.

الحائز على عدة  العمارة  يغلب فن   .Zegna

ليتناغم  الحضري  المدينة  جوائز على طابع 
بطريقة مثالية مع نمط العمارة التقليدي للفنون 
في  ألمانيا(  غرب  )جنوب  الشفابية  الحرفية 
مركز البلدة القديمة. وتضمن تشكيلة واسعة 
العصرية  والمالبس  الموضة  منتوجات  من 
حيث  لها  مثيل  ال  تسوق  متعة  زائر  لكل 
تفضيلية  بأسعار  العام  مدار  على  تعرض 

تصل إلى 70% من سعرها األصلي.
 

بعد 30  على  الخيالية  متسينجن  منطقة  تقع 
كم جنوبي شتوتغارت ويصلها المرء خالل 
وميونخ.  وزيورخ  فرنكفورت  من  ساعتين 
التصفيات  مدن  أكثر  من  واحدة  تعتبر  كما 
لمتعة  األوروبية نجاحا وهي هدف محبوب 

التسوق الفاخر. وال تقتصر أسباب هذا النجاح 
المدينة  لهذه  العريق  التقليدي  الماضي  على 
لشركة  ومقر  المنسوجات  لصناعة  كمركز 
تمتاز  الصغيرة  المدينة  فهذه  بوس.  هوجو 
تقع وسط  الزيارة حيث  تستحق  قديمة  ببلدة 
إقليم متوسطي مميز تحيط به القالع والقصور 
واألرياف الجذابة. بينما يشكل التسوق الفاخر 
بأسعار مغرية بالتزامن مع المعالم السياحية 
الفريدة والقوة االقتصادية للمنطقة )مرسيدس 
استقطاب  نقطة  وغيرها(  وبورشه  بنز 
في  كثيرة  عوامل  وتساهم  هامة.  سياحية 
المخزون  نذكر  جهة  فمن  النجاح.  هذا 
اإلنتاجي الزائد من الماركات الفخمة أمثال:

   Gucci، Burberry، Armani، Tod‘s، Zegna
.Max Mara و  Moncler

 OUTLETCITY METZINGEN تحولت مدينة
أكبر  من  واحدة  إلى  األخيرة  السنوات  في 
كيف  أما  ألمانيا.  في  السياحية  المحطات 
ترويج  في   Hugo Boss مدينة  نجحت 
نفسها واستقطاب 4 ماليين زائر من 185 
بلدا فال يعد سرا دفينا. فاستقطاب العمالء 
يتم بطريقة ساحرة عبر مشروع ال مثيل له 

يتكامل مع خطة تواصل هادفة.

العالمية  الماركات  من  واسعة  تشكيلة  عبر 
تقدم  التصفية  وكاالت  في  منتشرة  الفاخرة 
لكم مدينة OUTLETCITY METZINGEN متعة 
وتغطي  العالمية.  األزياء  نجوم  مع  فريدة 
وفاخرة  عالمية  أسماء  الواسعة  التشكيلة 
ابتداءا من Armani وانتهاءا  لنجوم األزياء 

حمطـــة التســـوق الفاخـــــر
OUTLETCITY METZINGEN مدينة التصفيات في متسينجن

عالميــة  ماركـــات 
وفاخــــرة راقيـــة 

نمط للحياة نمط للحياة
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محطة التسوق الفاخر  - ص 17-16

عزيزي الزائر،
األمر الذي سوف تشعر أنك معنا هو ما يقوم به فريقنا الطبي بالسهر على 
سلمي  مناخ  توفير  أجل  من  أيضا  بجهدنا  نقوم  نحن  عليه،  وبناء  راحتك، 
ومتميزللوصول إلى هذا الهدف. نحن نضع أهمية كبيرة في اختيار وسائل 
معداتنا الطبية و التجهيزات الحديثة واألدوات والمواد الفعالة، وبالتالي نحرص 
على توفير العمل عالي الجودة  لمرضانا وبمنتهى المسؤولية في جميع أعمالنا 

وبأسعار عادلة. ومن اختصاصاتنا:

ونحن نتطلع إلى زيارتكم في عيادتنا الخاصة بكم.

طب األسنان »
زرع وتطعيم العظام »
اللثة »
أطقم األسنان،  »
األطفال والنساء الحوامل »
القشرة »
عالج الجذور »
العالج المفصل الفكي  »

الصدغي
طب الجراحة األسنان »
الوقاية »
التبيض »
تزيين األسنان »
عالج رائحة الفم  »
تنظيف  »
مختبر عيادة خاصة »

مركز سيتي دنت لألسنان
عيادة طبيب األسنان د. عدنان درويش

CityDent Munich Praxis für Zahnheilkunde 
Zahnarzt Msc Adnan Darwish 

Bayerstrasse 27 80335 Munich - Germany 
هاتف: 575 593 89 (0) 49+

فاكس: 786 40 545 89 (0) 49+
info@citydent-munich.com :البريد اإللكتروني

www.citydent-munich.com

طبيب األسنان الدكتورعدنان درويش 
طبيب األسنان الدكتور قاسم فرج
طبيبة األسنان الدكتورة ريتا صفر

الدافع والكفاءة المهنية والجودة هي في المرتبة األولى
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KITZSTEINHORN.AT

ice arena
Action, Abenteuer und Abwechslung 
für die ganze Familie von Mitte Juni 
bis Mitte August mit Schneestrand und 
Sonnenliegen, Rutschbahnen im Som-
merschnee, Zauberteppich und einem 
gesicherten Gletscher-Trail.

Die Gipfelstation auf 3029 Meter ist der höchste allgemein 
erreichbare Punkt im SalzburgerLand. Ein ideales Ausfl ugsziel mit 
spektakulären Panorama-Plattformen für erhebende Ausblicke 
auf die höchsten Gipfel Österreichs, der Nationalpark Gallery und 
vielen weiteren Attraktionen das ganze Jahr über. 

cinema 3000
Auf einer 8 Meter breiten Leinwand 
begeistert Österreichs höchstgelege-
nes Kino mit eindrucksvollen Natur-
stimmungen und spektakulären Auf-
nahmen von der Schönheit des Hoch-
gebirges.

gletscherjet 3+4
Neu ab Herbst 2015: Die modernen, 
wind- und wettergeschützten Bahnen 
Gletscherjet 3 und 4 bringen Sie schnell 
und ohne Wartezeit vom Alpincenter 
mitten ins Gletscherskigebiet und 
zur Gipfelwelt 3000. 

schneesicher
Am Kitzsteinhorn gehen die Uhren 
anders. Die Skisaison beginnt frü-
her und endet später. Von Herbst 
bis in den Frühsommer hinein 
finden Wintersportler hier ideale 
Pisten- und Schneebedingungen.

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, offi ce@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

Der Gletscher:
365 Tage im Jahr.

gipfelwelt 3000

neu!
A1

A8

A10
Villach

Graz

Zug/Train

St. Johann
Mittersill

A12

❚ von Salzburg: 100km 

❚ von Innsbruck: 140km 

❚ von München: 180km 

❚ von Wien: 400km 

Anreise zum Kitzsteinhorn

❚  Airportshuttles von 
Salzburg & München

GPS Kitzsteinhorn:  N47 13.754, E12 43.598 
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القمـــة فــي 
ســـالـزبــــورغ

عامل القمم اجلبلية 3000 
تعتبر محطة القمة الجليدية على ارتفاع 3029 متر أعلى نقطة يمكن الوصل 
إليها في أراضي زالتسبورج. إنه موقع مثالي للرحالت مع إطالالت بانورامية 
مذهلة تجاه أعلى القمم في النمسا والحديقة القومية والكثير من المواقع الجذابة 

على مدار العام.

السالمة على الثلج
تدق الساعات في قمة كتس شتاين هورن 
التزلج  موسم  يبدأ  إذ  العادة  غير  على 
مبكرا وينتهي متأخرا. فههنا يجد عشاق 
وأحوال  المثالية  القمم  الشتوية  الرياضة 
الخريف وحتى  بداية  المالئمة من  الثلج 

بواكر الصيف.

سينما 3000 
عرضها  كتانية  عرض  شاشة  على 
النمساوية  السينما  هذه  تذهلك  أمتار   8
والصور  البديعة  الطبيعية  باألجواء 

الرائعة لجمال الجبال الشامخة. 

ساحة اجلليد 
واإلستراحات  الجليدي  الشاطئ  يقدم 
الشمسية ومسالك التزحلق في الصيف 
الجليدية  والممرات  السحرية  والسجادة 
والتنوع  والمغامرة  اإلثارة  كل  اآلمنة 
يونيو  منتصف  من  العائلة  أفراد  لكافة 

وحتى منتصف أغسطس. 

عربات القمم املعلقة 
الجديد ابتداءا من خريف 2015: تأخذكم 
الحديثة  و4   3 جت  جليتشر  عربات 
والمحصنة من ظروف الطقس في سرعة 
ودون انتظار من مركز ألبين إلى عمق 

منطقة التزلج وإلى عالم القمم 3000.

شد الرحال إلى قمة كتس شتاين هورن

I 100 كم من زالتسبورج
I 140 كم من إنزبروك

I 180 كم من ميونخ

I 400 كم من فيينا
I خدمة التنقل من مطاري

  زالتسبورج وميونخ

365

www.kitzsteinhorn.at
offi ce@kitzsteinhorn.at

www.zellamsee-kaprun.com
welcome@zellamsee-kaprun.com

أعالي  في  األلبية.  التزلج  لمواهب  حاجة 
قرية تسيل على بحيرة كابرون يقدم عالم 
القمم 3000 عبر سينما 3000 – وهي 
توب   " بانوراما  النمسا-  في  سينما  أعلى 
إطالالت  توفر  التي  زالتسبورج"  اف 
تاورن  هوهه  القومية  الحديقة  على  نادرة 

وعلى قمم الجبال النمساوية.

الزائرين  أرينا  آيس  قاعة  تفاجئ  كما 
الثلجية  التزحلق  فمسارب  مميزة:  بمتعة 
لكافة  يقدمان  بار  الثلجي وآيس  والشاطئ 
أفراد العائلة متعة عبر ثلج الصيف فريدة 
أيضا.  المشاعر  وتدغدغ  بل  ومثيرة 
فهو  هورن  شتاين  كتس  جبفل  مطعم  أما 
أعلى مطعم في زالتسبورج وينعم زواره 
فيها  بما   – والعالمية  المحلية  باألطباق 
المعلقة  العربات  تظل  نجوم.   5 بانوراما 
مدار  عاملة على  شتاين هورن  كتس  في 
العام )آيس أرينا من يوليو إلى أغسطس(. 
عشاق  يجد  يونيو  وحتى  أكتوبر  فمنذ 

الشروط  أفضل  ههنا  الشتوية  الرياضة 
المناسبة لممارسة هواياتهم المتنوعة حيث 
والحدائق  الحرة  الجليدية  والمسالك  القمم 
الثلجية والمخيم الثلجي. ويظل عالم القمم 

3000 مفتوحا على مدار العام.

تقع قمة كتس شتاين هورن في قرية تسيل 
على بحيرة كابرون وهي واحدة من أكثر 
المحطات السياحية المتنوعة التي يقصدها 

الزوار في لقب النمسا على مدار العام. 
 

وقلما يجد المرء في مكان آخر من مناطق 
األلب هذا الكم الهائل من أماكن الرحالت 
والمعالم السياحية مجتمعة في مكان واحد. 

هورن  شتاين  كتس  لقمة  األزلي  فالجليد 
تاورن  هوهه  لحديقة  الجامحة  والروائع 
الناعمة  الخضراء  والمروج  القومية 
وبحيرة تسيلر زي بمياهها البلورية يبثون 

سحرهم المميز عبر كل مواسم السنة.

تحت  يتوهجان  دائم  وجليد  القمم  ثلوج 
شمس الصيف

لقمة كتس شتاين  الجليدية  المحطة  ترتفع 
أعلى  يجعلها  ما  مترا   3029 هورن 
نقطة في أراضي زالتسبورج حيث يمكن 
الوصول إليها عبر العربات المعلقة دون 

كتس شتاين هورن – عالم القمم 3000 والثلج في الصيف أيضا

القمة اجلليدية يف تسيل على حبرية كابرون

في أعالي قرية تسيل على بحيرة كابرون تقدم بانوراما " توب 
هوهه  القومية  الحديقة  على  نادرة  إطالالت  زالتسبورج"  أف 

تاورن وعلى قمم الجبال النمساوية
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رحالت سياحية

القمة الجليدية في تسيل على بحيرة 
كابرون ص 78

 TOURIST GUIDE  الدليل السياحي لمدينة ميونخ
قاموس، هواتف هامة، الطواريء، المواصالت العامة: الباص، القطار، 
مطار  حركة  المترو،  قطار  التاكسي،  الجسور،  قطار  األنفاق،  قطار 
ميونخ، إجرءات التأشيرة، مواعيد اإلفتتاح، القياسات واألوزان واألبعاد، 
العمالت، ماستر كارد، فيزا كارت، أميريكان اكسبرس، الطقس والمناخ، 
المساجد،  والشرب،  األكل  والرسوم،  الخرائط   www.oanda.com
النارية،  والدراجات  السيارات  سياحية،  معلومات  الصالة،  أوقات 
المتاحف، التأشيرات، جواز السفر، الرسوم، قيادة السيارات في ألمانيا، 

الصيدليات،المتاحف، بيانات الناشر وغيرها.

معالم أثرية وسياحية
ص 62-58

أوروبا بارك - أكبر أماكن الترفيه في ألمانيا  ص 79-74

OUTSIDE MUNICH   خارج مدينة ميونخ
52القمة الجليدية في تسيل على بحيرة كابرون

 KIDS & FAMILY الطفل والعائلة
74أوروبا بارك - مدينة بلي موبيل لأللعاب - ليجوالند 

HEALTH & WELLNESS  صحة ونقاهة
80عيادة الدكتور إلفانجر - ألمراض الجلدية والتجميل

82إضطرابات النوم أسبابها وعالجها
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CONTACT +49 (0)89-46 22 70 38

Dachauer Str. 33 | 80335 München | Tel. 089-46 22 70 38 |                                                                                                          | www.kabul-kueche.de

upmarket properties  |  Ehbauer München GmbH & Co. KG  |  Christian Ehbauer  |  office@up-muc.de  |  www.up-muc.de
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نقــدم أشــهرالمأكوالت األفغانيــة األصيلــة فــي وســط مدينــة ميونــخ بأجــواء وأنغــام شــرقية تأخــذك 
الــى عالــم الخيــال. بجانــب األطعمــة والمشــروبات اللذيــذة نقــدم أيضــا الخدمــة الممتــازة ونقــوم 

بإعــداد جميــع األطبــاق والتخصصــات لدينــا بعنايــة فائقــة.

متعه املالذ يف مطعم كابول للمأكوالت األفغانية

اإلثنين إلى الجمعة من 11:00 - 23:00   السبت من 12:00 - 23:00   األحد وأيام العطل 12:00 - 23:00
6ARAB TRAVELER 1/2018

السالم عليكم! 
كلمة رئيس بلدية ميونخ

مقدمة
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ضيوف وأصدقاء ميونخ األعزاء،
في  الخاصة  الموزاييك  العالم  أنحاء  كافة  من  القادمون  ضيوفنا  يعشق 
ميونخ المكونة من الحيوية النابضة واإلنفتاح العالمي المتسامح ورباطة 
ميونخ  من  تجعل  الحيوي  موقعها  في  الفاخرة  فالمتاجر  الواثقة.  الجأش 
جنة للتسوق وفي متناول الجميع.  أما المحالت الجديدة ومراكز التسوق 
فتقدم التشكيالت العصرية من مصممي األزياء العالميين وكذا المجوهرات 
واإلكسسوارات لذوي الرغبات الخاصة. ومن يرغب في اإلسترخاء قليال 
فما عليه إال أن يلبي نداء الحدائق الخضراء البديعة والجنائن الفسيحة التي 
تدعو إلى الراحة واإلستجمام والتجوال. أما الغرف البديعة والفسيحة في 
قصر نيمفنبورج وفي ريزيدنس أضخم متحف للقصور في ألمانيا فتسحر 
بجاذبيتها وأناقتها. وهناك معالم مخصصة لألطفال أمثال المتحف األلماني 

وعالم بي أم دبليو حيث تستفز الرغبة إلى المشاهدة واإلستمتاع. 

وبعد جولة سياحية عبر المدينة توفر مطاعم ميونخ المتنوعة في أطباقها 

المحلية والعالمية فرصة للتزود بالطاقة في ظل أجواء ذواقة وفي شرفات 
مفتوحة تحت عنان السماء. كما تحتضن المدينة فنادق ذات أربعة أو خمسة 
نجوم لتقدم الضيافة الرفيعة وفق مستويات عالية. وأخيرا وليس آخرا ال 
بد من ذكر مكانة ميونخ الطبية. فهي تتوافر على أطباء ومستشفيات ذات 
كفاءة وخبرات عالية وتضمن للمرضى العرب رعاية طبية شاملة في ظل 
أجواء مريحة وفارهة. وهناك ميزة إضافية حيث ينعم الزوار في ميونخ 
المرء في مدينة عالمية كبرى.  قلما يجدها  التي  بأجواء األمن واألمان 
إن كل هذه المزايا لمدينة ميونخ عاصمة الوالية البافارية معروفة لدى 
ضيوفنا الكرام من دول الخليج العربي. وال غرابة في ذلك ففي عام 2015 

قصدها 205.000 زائر من العالم العربي.

إننا سعداء بالترحيب بكم في مدينتنا الرائعة ونتمنى لكم إقامة هنيئة وممتعة.
مع خالص التحيات
جيرالدينه كنودسون

جيرالدينه كنودسون
مديرة الدائرة 

السياحية في ميونخ

 مرحبا بكم يف ميونخ كلمة 
مديرية السياحة

مقدمة

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة 

ميونخ

األعزاء ضيوفنا 

في  ترحيب  أشد  بكم  أرحب  أن  ميونخ  لمدينة  كعمدة  يسعدني 
ميونخ. البافارية  الوالية  عاصمة 

واإلنفتاح  الضيافة  لحسن  يرمز  أصبح  شامخ  اسم  إنه   – ميونخ 
العالمي. بل وأكثر من ذلك: إن ميونخ هي مدينة تمتاز بمجاالتها 
رائعة  منظومة  مع  واإلسترخاء  واإلستمتاع  للتسوق  المتعددة 
الجمة  والتراثية  الثقافية  العروض  عن  ناهيك  الطبي  للعالج 
والمناطق  السياحية  المعالم  من  هائل  لفيض  إضافة  والممتعة. 
مشارف  على  الساحر  الريف  أمثال  بالمدينة  المحيطة  الخالبة 

األلب. جبال 

وأفرادا  زرافات  الناس  يتقاطر  أن  بمكان  الغرابة  من  فليس 
المدن  أكثر  من  ميونخ  مدينة  تكون  وأن  اإلزار  نهر  لمدينة 
خاصا  إعجابا  المدينة  تلقى  كما  للسياح.  استقطابا  األوروبية 
العربي  الخليج  ودول  السعودية  العربية  المملكة  من  لضيوفنا 

األخرى.

وال توجد مدينة ألمانية أخرى تشهد إقباال شديدا من الزوار كما 
ميونخ. مدينة  حال  هو 

أود  فإنني  الزاهرة  لمدينتنا  زيارتكم  مدة  عن  النظر  وبصرف 
وليس  فائقة  ورعاية  اعتيادية  غير  أجواء  لمعايشة  أدعوكم  أن 
وأرحب  الحميمة  البافارية  الضيافة  بحسن  اإلستمتاع  أخيرا 
مدينة  في  باإلقامة  تمتعوا  ربوعنا.  بين  ترحيب  أشد  مجددا  بكم 

والمتعة. بالحياة  نابضة  حيوية 

ميونخ عمدة  تحيات  مع 
رايتر ديتر 
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نوفر لك المتعة واإلقامة المبهجة

نحن نيسر لك اإلقامة والعمل في أجنحتنا على حسب رغبتك 
بمستوى خدمة رائع. يتم ترتيب خدمات النظافة الخاصة بنا في 
الوقت المناسب لعملك أو لجدول الترتيبات. مهمتنا أن نحقق 

لك كل ما ترغب فيه.

مواصفات الغرف:
دورة  الحمام،  المطبخ،  الرئيسية:  )التجهيزات  الفئات   •

المياة، التلفاز، الهاتف، االنترنت، مصعد(
• الغرفة المفردة – سرير فردي

• غرفة كالسيك - سرير كبير
• غرفة ديلوكس – سرير كبير، شرفة، خزنة

• الغرف الفندقية بمساحة حوالي 28 متًرا: سرير كبير، 
غرفة نوم، شرفة.

نوم،  غرفة  متًرا:   80 حوالي  بمساحة  الفندقية  الشقق   •
سرير كبير، حمام، غرفة معيشة مزودة بمنضدة للطعام، 

شرفة، مكان للتخزين، وخزنة

Central Hotel-Apart München GmbH
Josephsburgstraße 26, 81673 München

Tel: +49 (0)89 435 49 30 - 0 | Fax: +49 (0)89 435 49 30 - 30
info@centralhotelapart.de | www.centralhotelapart.de

Central Hotel-Apart 
München

في جو  الفندقية  والشقق  الغرف  بمزايا  تمتع 
صافي وموقع هادئ



في هذا العددفي هذا العدد

Helene Fischer, Olympiastadion

Lenny Kravitz, Olympiahalle

Highlife in Munich – Lange Nacht der Musik
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Schöne Haut ist ein Zeichen für ein glückliches und zufriedenes Leben. Gesundheit zeigt sich auch unmittelbar  
über unser größtes Organ - die Haut. Dr. Ellwanger ist Ihr kompetenter Partner bei allen Anliegen rund um Haut, Laser,  

Ästhetik, Allergien, Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

SCHÖNE HAUT IST EIN BESONDERES GUT 
ALL MEIN KÖNNEN FÜR IHRE GESUNDHEIT

Dr. med. Jürgen Ellwanger

Facharzt für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie, Medizinisch-Dermatologische Kos-
metologie & Medizinische Lasertherapie (DDA)

Klassische Dermatologie
Lasermedizin

Ästhetische Medizin

Ambulante Operationen
Hautkrebsvor- und Nachsorge

Kinderdermatologie

Allergologie
Venerologie

Immunologie

T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

Privatpraxis für Dermatologie, Ästhetik  
und Lasermedizin

Ottostr. 11 (5. OG)
80333 München
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صحة ونقاهة
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بشرة جميلة تعني حياة جميلة

إن البشـــرة الجميلــة هـي كنــز ثميــن
كل مهاراتي في خدمة صحتكم

وهو  الجسم  من  األكبر  الجزء  هذا  عبر  لتظهر  مباشرة  تنعكس  فالصحة  والهنيئة.  السعيدة  الحياة  على  دليل  الجميلة  البشرة  إن 
التجميلي  والطب  والليزر  بالبشرة  يتعلق  ما  كل  في  الخبير  شريككم  إلفانجر  الدكتور  يعتبر  البشرة. 

العام. واإلرتياح  والجمال  والصحة  والتحسس 

الدكتور يورجن إلفانجر 
أخصائي أمــراض الجلديــة والتحـسس والطــب 

التجميلــي للبشـرة وعــالج الليـزر والضوء الطبـي 
والطب المناعي 

T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

العيادة الخاصة ألمراض الجلدية وطب الليزر

Ottostr. 11 (5. OG)
80333 München

• عالجات الليزر والضوء
• الطب التجميلــي ومقاومــة 

الشيخوخــة
• العمليات النهارية

• الوقايــة مـن الســرطان 
وعالجـــه

• طـب األمراض الجلديــة 
الكـالسيكــي

• طب جــلدية األطفال
• طـب التحـسس

• الطـب المنـــاعي
• الطـب التجميلــــي 

عيـــادة الدكتـــور إلفانجـــر 
ألمــراض الجلديـــة والتجميــل وطـب الليــــزر

الدكتــور يورجـن إلفانجـر شريـك فـي برنامـج اللوفتهانــزا للتنقــل

بشكل  البشرة  بموضوع  المتعلقة  المسائل 
العيادة  تشتمل  الحرفية.  وعال  تخصصي 
تقدم  المعدات والتجهيزات كما  على أحدث 
العمالء  وخدمة  المتجذر  تخصصها  عبر 
حاجة  مع  متوافقة  طبية  رعاية  الموجهة 

الفرد ووفق أعلى المستويات.

وفق  للعمليات: طب  التحسس وصوال  من 
مستويات عالية

عمليات  بغرفة  الجلدية  عيادة  تمتاز 
إلفانجر  الدكتور  عبرها  يجري  عصرية 
الجلدية  الجراحية  العامل مداخالته  وفريقه 
ودون  موضعي  وتخدير  رفيقة  بطريقة 
وسائل  أحدث  فيها  ويستخدم  تذكر.  آالم 
لتشخيص  الجلدية  والعالج  التشخيص 
المختلفة.  التحسس  أمراض  وعالج 
من  المختلفة  المعالجات  خاللها  وتجري 
وصوال  للتحسس  المسببة  الجزيئات  تحديد 

الطرق الموصلة إلى بشرة ناعمة وملساء 
ومتماسكة

من بين تخصصات الدكتور إلفانجر تصويب 
التجاعيد وعالج اإلضطرابات الصبغية. وإلى 
درجات  بمختلف  التقشير  معالجات  جانب 
الدقيقة  الكشط  عمليات  أيضا  يجري  حدتها 
بشرة  العمليات  هذه  وتنتج  الميزو.  وعالج 
لبنية جلدية أفضل.  مشرقة وواضحة إضافة 
الطرق  جانب  إلى  يستخدم  التجاعيد  ولعالج 
وتوكسين  الهيالورين  حمض  من  المعتمدة 
قلع  يسمى  ما  أو  البالزما  عالج  البوتولين 
تقنيات  بواسطة  الكمية  والمعالجات  الفامبير 
القلع السائل. ومن بين عمليات التسوية الرفيقة 
وغير الجراحية للوجه والذقن والرقبة والجيد 
يستخدم الدكتور إلفانجر عالج األشعة الصوتية 
الموجهة. ويتم عبر ذلك تحفيز أنسجة الجسم 
الضامة بشكل مكثف ما يمكن من تحقيق نتائج 

تسوية طبيعية كبرى في المناطق المعالجة.

أجواء فاخرة في قلب مدينة ميونخ

تقع العيادة الخاصة الفاخرة في واحدة من 
ميونخ.  مدينة  قلب  في  الراقية  الضواحي 
من  الخامس  الطابق  في  إليها  دخل  ومن 
غرفا  استقباله  في  سيجد  الطبي  المجمع 
وفسيحة  مشرقة  فكلها  مميز:  طراز  ذات 
كونه   - باإلرتياح  "فالشعور  وجذابة. 
عالقة  ذو  الصحة-  نحو  ممهدا  طريقا 
كما  المحيطة"  والبيئة  األجواء  مع  قديمة 
من  واحد  وهو  إلفانجر  الدكتور  يعبر 
أطباء ميونخ المميزين عندما يتعلق األمر 

البشرة. بجمال وصحة 

والمهارات الخبرات  تحققها  إنجازات 

يذكر أن الدكتور إلفانجر عضو في العديد 
أنه  التخصصية. كما  الطبية  الجمعيات  من 
المجالت  في  المنشورات  من  الكثير  ألف 

كل  حسب  المحدد  المناعي  العالج  إلى 
بعينها. حالة 

الحديثة الليزر  تقنيات 

على  إلفانجر  يورغن  الدكتور  يعول 
حيث  اإلبتكارية  الليزر  تقنيات  إنجازات 
يقول:. " نمتلك في عيادتنا أحدث األجهزة 
من  يمكننا  ما  التركيز  مختلفة  بدرجات 
البشرة  لمشاكل  المثالية  العالجات  تقديم 
الوشم  على اختالف أصنافها. ومنها إزالة 
)التاتو( غبر المرغوب به والشعر المزعج 
وأورام الجلد والعروق العنكبوتية والبهاق 
بعالج  ونقوم  التجاعيد.  تخفيف  أو  والندب 
مختلف  استخدام  عبر  األعراض  هذه  كل 
منقطع  ونجاح  تامة  بسرعة  الليزر  أنواع 

النظير".

التجميل  معهد  في  رونقا  أكثر  بشرة 
الدكتور  لدى  بالبشرة  يتعلق  ما  كل   –

لفانجر إ

عبر  العالجي  المشهد  منظومة  تكتمل 
للعيادة  التابع  التجميلي  الطب  معهد 
اإلحترافية  المعالجات  تمنح  بحيث 
لكل  براقة  إشراقة  والجسد  للوجه 
باألظافر،  العناية  طبي،  البشرة)تنظيف 
ويعتبر  وغيرها(.  بالقدمين  العناية 
المعاهد  من  واحدا  التجميلي  المعهد 
أننا  حيث  األلماني  المستوى  على  الرائدة 
يشتهر  مرموق  ومركز  متميزون  شركاء 
وتحسن  إم.  تي  فاسيال  هيدرا  بطريقة 
البشرة  مظهر  من  العالجية  الطريقة  هذه 
إشراقة  اكتساب  في  عمالئنا  تساعد  كما 

محبوب. ووهج  طبيعية 

التخصصية المحلية والعالمية إضافة لكونه 
في(.  تي  آند  برنت  )مجلة  محبوبا  خبيرا 
من  العديد  لدى  مرغوب  محاضر  وهو 
المؤتمرات الطبية ويتولى منذ سنين اإلدراة 
العلمية لدورات تدريبية وتأهيلية عديدة في 
مجال طب الجلدية كما أنه محاضر معتمد 
من الدولة في تدريب القوى الطبية. يمتاز 
مجاله  في  كبيرة  بشهرة  إلفانجر  الدكتور 
كافة  من  المرضى  ويقصده  التخصصي 
أنحاء المعمورة حيث يستثمرون ثقتهم في 

خبراته ومهاراته الطويلة.

الشخصية  والخدمة  والحماس  الفعالية 
لتحقيق رعاية مثالية للمرضى

يقف  إلفانجر  للدكتور  الحديثة  العيادة  في 
إلى جانبكم فريق حميم ولطيف يهتم بكافة 
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مركز مدينة ميونخ -  إنه قبلة التسوق المحبوبة 
لدى الشباب والكبار التي ال تعود متعتها بسبب 

الكم الهائل من مجاالت التسوق وحسب، بل 
تتعداها أيضا لحسن الضيافة البافارية.

17-14
عندما تصبـح  احلياة ممتعة

حمطة التسوق الفاخر
التصفية  وكاالت  في  منتشرة  الفاخرة  العالمية  الماركات  من  واسعة  تشكيلة  عبر 

العالمية. األزياء  نجوم  مع  فريدة  متعة  للتسوق  متسنجن  مدينة  تقدملكم 

الدكتور إلينجر

في موقع ريفي خالب على سفوح الغابة السوداء تجمع بادن بادن بين أجواء متوسطية ذات 
أناقة من حقبة جميلة والعروض الثقافية التي تقدمها المدينة الكبيرة.

السعيدة  الحياة  على  دليل  الجميلة  البشرة  إن 
عبر  لتظهر  مباشرة  تنعكس  فالصحة  والهنيئة. 

البشرة.  الجسم وهو  األكبر من  الجزء  هذا 
كل  في  الخبير  شريككم  إلفانجر  الدكتور  يعتبر 

التجميلي  والطب  والليزر  بالبشرة  يتعلق  ما 
العام. واإلرتياح  والجمال  والصحة  والتحسس 

81-80

أباسيوناتا - 
أكفيال

مراكز التسوق - املوالت

رحلة مغامرات في عالم 
سحري. إنه عرض جديد في 
ميونخ كفيل باستهواء الزوار 

ما بين 5 نوفمبر 2017 و31 
يناير 2018 تصحبه فنون 

الفروسية واأللعاب الرياضية 
في الهواء والموسيقى الجذابة 

واستعراضات راقصة رائعة. 

40

37-34

احتفاليات 
مومسية بارزة

12 أبريل 2018 حتى
29 يونيو 2018

29

عدنان  األسنان  طبيب  عيادة 
درويش

83-82

هي  والجودة  المهنية  والكفاءة  الدافع 
األولى المرتبة  في 

معامل أثرية وسياحية

تعتبر مدينة ميونخ غنية بالمعالم الجديرة 
بالزيارة. ال بأس أن تبدأو زيارتكم من ميدان 
مارين بالتس في البلدة القديمة حيث يتواجد 

مبنى البلدية القديم والجديد.

62-58

بادن بادن - مدينة احلمامات والثقافات 
يف الغابة السوداء

23-22

أفادت دراسة نشرت في مايو بأن شوارع التسوق كاوفنجر شتراسه ونوي هاوزر 
شتراسه هي أكثر مناطق التسوق ارتيادا في كافة القطر األلماني.

17-16
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رحالت صوب الغابة السوداء وبادن بادن

إمرأة الغابة السوداء بزيها التراثي المشهور

أوروبا باركسباق الخيول في بادن بادن

شالالت فوجتباورن في الغابة السوداءركوب العجالت الجبلية في الغابة السوداء

جبال الغابة السوداء في جنوبي ألمانيا يشتهر 
الصحي  اإلسترخاء  العالمية، حيث  بأجوائه 
كاراكاال  منتجع  ظل  في  أشكاله  أروع  في 
العصري وحمامات فريدريش باد التاريخية 
مع فنادقها المتنوعة. وتمتاز بموقع رومانسي 
في قلب الغابة السوداء على بعد دقائق قليلة 
من مدينة ألسيك ذات الخضرة البهية حيث 

يمكن الوصول إلى كل هدف بسهولة.

كازينو بادن بادن
المعدنية  بحماماتها  بادن  بادن  تشتهر  ال 
يزور  أن  أيضا  المرء  على  بل  وحسب، 
ما  زائر  كل  ويجد  فيها.  الشهير  الكازينو 
عن  بحث  سواءا  األلعاب  من  إليه  يتوق 

الروليت أو بالك جاك أو ورق الشدة.
Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden

Tel.: 07221-30 24 0 

www.casino-baden-baden.de
متحف فراي ليشت فوجت باورن هوف

يمنحك هذا المتحف إطاللة شيقة على طبيعة 
الحياة والعمل في الغابة السوداء في القرون 
العرض  يقتصر  وال  المنصرمة.  األربعة 
يشمل  بل  للفالحين،  نموذجية  مزارع  على 
ومن  الخشب.  ومعامل  الطواحين  أيضا 
بعض  المشهد  عن  تغيب  ال  أن  الطبيعي 

األلعاب لألطفال الصغار.
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn)

Tel.: 07831-93 560 
www.vogtsbauernhof.org

شالالت تريبيرجر
تعتبر هذه الشالالت جديرة باإلهتمام لكونها 
ارتفاع  ويبلغ  ألمانيا.  في  شالالت  أعلى 

شالل جوتاخ 163 مترا.

بادن  كازينو  بادن،  بادن  بارك،  أوروبا 
بادن، مدينة التصفيات ميتسينجن، متحف 
فراي ليشت فوجت باورن هوف، شالالت 
فورست  في  الساعات  متحف  تريبيرجر، 
بريلزجاو،  في  فريلبورج  قلعة  فانجن، 

حديقة شتيلن فازن

أوروبا بارك
تشتهر أوروبا بارك بأنها أضخم حديق تنزه 

ألمانية وتقع في جنوب ألمانيا.
Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust 

Tel.: 01805-776688 
www.europapark.de

بادن بادن
والتسوق  الصحية  المنتجعات  مدينة  إنها 
الفاخر. فالمنتجع العالمي الشهير في خاصرة 

Robert-Gerwig-Platz 1
78120 Furtwangen im Schwarzwald

Tel.: 07723-92 02 800
www.deutsches-uhrenmuseum.de

قلعة فرايبورج في بريلزجاو
بريلزجاو  في  فرايبورج  شهرة  تقتصر  ال 
جنوب  أقصى  في  مدينة  أكبر  كونها  على 
ههنا  يكتشف  أن  المرء  يستطيع  بل  ألمانيا، 
المدينة  عالمات  ومن  سياحية.  أماكن  عدة 
المتجر  يستحق  بينما  الكاتدرائية،  البارزة 
التاريخي وبوابة شفابن الزيارة. ناهيك عن 

المعالم  من  فيها  وما  فاسر  شتاين  حديقة 
يمكنهم  حيث  العائلة  أفراد  لكافة  الجذابة 
التزحلق والميالن وركوب القطار الروسي 

وغيره الكثير.
www.steinwasen-park.de

Rathausplatz 2–4 
79098 Freiburg im Breisgau

Tel.: 0761-20 10
www.freiburg.de

Hauptstraße 78, 78098 Triberg 
Tel.: 07722-27 24

www.triberg.de

متحف الساعات في فورست فانجن
ما يلفت األنظار في هذا المعرض ساعات 
الغابة السوداء العديدة. وغني عن الذكر أن 
الغابة السوداء شهيرة بإنتاج ساعات البلبل 
ههنا  المرء  يكتشف  لذلك  وإضافة  المغرد. 
العديد من أصناف الساعات العالمية. صدق 
 8000 قرابة  تعرض  فهنا  تصدق:  ال  أو 

نموذج من الساعات.
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KITZSTEINHORN.AT

ice arena
Action, Abenteuer und Abwechslung 
für die ganze Familie von Mitte Juni 
bis Mitte August mit Schneestrand und 
Sonnenliegen, Rutschbahnen im Som-
merschnee, Zauberteppich und einem 
gesicherten Gletscher-Trail.

Die Gipfelstation auf 3029 Meter ist der höchste allgemein 
erreichbare Punkt im SalzburgerLand. Ein ideales Ausfl ugsziel mit 
spektakulären Panorama-Plattformen für erhebende Ausblicke 
auf die höchsten Gipfel Österreichs, der Nationalpark Gallery und 
vielen weiteren Attraktionen das ganze Jahr über. 

cinema 3000
Auf einer 8 Meter breiten Leinwand 
begeistert Österreichs höchstgelege-
nes Kino mit eindrucksvollen Natur-
stimmungen und spektakulären Auf-
nahmen von der Schönheit des Hoch-
gebirges.

gletscherjet 3+4
Neu ab Herbst 2015: Die modernen, 
wind- und wettergeschützten Bahnen 
Gletscherjet 3 und 4 bringen Sie schnell 
und ohne Wartezeit vom Alpincenter 
mitten ins Gletscherskigebiet und 
zur Gipfelwelt 3000. 

schneesicher
Am Kitzsteinhorn gehen die Uhren 
anders. Die Skisaison beginnt frü-
her und endet später. Von Herbst 
bis in den Frühsommer hinein 
finden Wintersportler hier ideale 
Pisten- und Schneebedingungen.

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, offi ce@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

Der Gletscher:
365 Tage im Jahr.

gipfelwelt 3000

neu!
A1

A8

A10
Villach

Graz

Zug/Train

St. Johann
Mittersill

A12

❚ von Salzburg: 100km 

❚ von Innsbruck: 140km 

❚ von München: 180km 

❚ von Wien: 400km 

Anreise zum Kitzsteinhorn

❚  Airportshuttles von 
Salzburg & München

GPS Kitzsteinhorn:  N47 13.754, E12 43.598 
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القمـــة فــي 
ســـالـزبــــورغ

عامل القمم اجلبلية 3000 
تعتبر محطة القمة الجليدية على ارتفاع 3029 متر أعلى نقطة يمكن الوصل 
إليها في أراضي زالتسبورج. إنه موقع مثالي للرحالت مع إطالالت بانورامية 
مذهلة تجاه أعلى القمم في النمسا والحديقة القومية والكثير من المواقع الجذابة 

على مدار العام.

السالمة على الثلج
تدق الساعات في قمة كتس شتاين هورن 
التزلج  موسم  يبدأ  إذ  العادة  غير  على 
مبكرا وينتهي متأخرا. فههنا يجد عشاق 
وأحوال  المثالية  القمم  الشتوية  الرياضة 
الخريف وحتى  بداية  المالئمة من  الثلج 

بواكر الصيف.

سينما 3000 
عرضها  كتانية  عرض  شاشة  على 
النمساوية  السينما  هذه  تذهلك  أمتار   8
والصور  البديعة  الطبيعية  باألجواء 

الرائعة لجمال الجبال الشامخة. 

ساحة اجلليد 
واإلستراحات  الجليدي  الشاطئ  يقدم 
الشمسية ومسالك التزحلق في الصيف 
الجليدية  والممرات  السحرية  والسجادة 
والتنوع  والمغامرة  اإلثارة  كل  اآلمنة 
يونيو  منتصف  من  العائلة  أفراد  لكافة 

وحتى منتصف أغسطس. 

عربات القمم املعلقة 
الجديد ابتداءا من خريف 2015: تأخذكم 
الحديثة  و4   3 جت  جليتشر  عربات 
والمحصنة من ظروف الطقس في سرعة 
ودون انتظار من مركز ألبين إلى عمق 

منطقة التزلج وإلى عالم القمم 3000.

شد الرحال إلى قمة كتس شتاين هورن

I 100 كم من زالتسبورج
I 140 كم من إنزبروك

I 180 كم من ميونخ

I 400 كم من فيينا
I خدمة التنقل من مطاري

  زالتسبورج وميونخ

365

www.kitzsteinhorn.at
offi ce@kitzsteinhorn.at

www.zellamsee-kaprun.com
welcome@zellamsee-kaprun.com

أعالي  في  األلبية.  التزلج  لمواهب  حاجة 
قرية تسيل على بحيرة كابرون يقدم عالم 
القمم 3000 عبر سينما 3000 – وهي 
توب   " بانوراما  النمسا-  في  سينما  أعلى 
إطالالت  توفر  التي  زالتسبورج"  اف 
تاورن  هوهه  القومية  الحديقة  على  نادرة 

وعلى قمم الجبال النمساوية.

الزائرين  أرينا  آيس  قاعة  تفاجئ  كما 
الثلجية  التزحلق  فمسارب  مميزة:  بمتعة 
لكافة  يقدمان  بار  الثلجي وآيس  والشاطئ 
أفراد العائلة متعة عبر ثلج الصيف فريدة 
أيضا.  المشاعر  وتدغدغ  بل  ومثيرة 
فهو  هورن  شتاين  كتس  جبفل  مطعم  أما 
أعلى مطعم في زالتسبورج وينعم زواره 
فيها  بما   – والعالمية  المحلية  باألطباق 
المعلقة  العربات  تظل  نجوم.   5 بانوراما 
مدار  عاملة على  شتاين هورن  كتس  في 
العام )آيس أرينا من يوليو إلى أغسطس(. 
عشاق  يجد  يونيو  وحتى  أكتوبر  فمنذ 

الشروط  أفضل  ههنا  الشتوية  الرياضة 
المناسبة لممارسة هواياتهم المتنوعة حيث 
والحدائق  الحرة  الجليدية  والمسالك  القمم 
الثلجية والمخيم الثلجي. ويظل عالم القمم 

3000 مفتوحا على مدار العام.

تقع قمة كتس شتاين هورن في قرية تسيل 
على بحيرة كابرون وهي واحدة من أكثر 
المحطات السياحية المتنوعة التي يقصدها 

الزوار في لقب النمسا على مدار العام. 
 

وقلما يجد المرء في مكان آخر من مناطق 
األلب هذا الكم الهائل من أماكن الرحالت 
والمعالم السياحية مجتمعة في مكان واحد. 

هورن  شتاين  كتس  لقمة  األزلي  فالجليد 
تاورن  هوهه  لحديقة  الجامحة  والروائع 
الناعمة  الخضراء  والمروج  القومية 
وبحيرة تسيلر زي بمياهها البلورية يبثون 

سحرهم المميز عبر كل مواسم السنة.

تحت  يتوهجان  دائم  وجليد  القمم  ثلوج 
شمس الصيف

لقمة كتس شتاين  الجليدية  المحطة  ترتفع 
أعلى  يجعلها  ما  مترا   3029 هورن 
نقطة في أراضي زالتسبورج حيث يمكن 
الوصول إليها عبر العربات المعلقة دون 

كتس شتاين هورن – عالم القمم 3000 والثلج في الصيف أيضا

القمة اجلليدية يف تسيل على حبرية كابرون

في أعالي قرية تسيل على بحيرة كابرون تقدم بانوراما " توب 
هوهه  القومية  الحديقة  على  نادرة  إطالالت  زالتسبورج"  أف 

تاورن وعلى قمم الجبال النمساوية
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شماال: قضت ملكة النمسا 
إليزابيث )واشتهرت بسيزي( 
شبابها في أشهر قصر في 
بحيرة شتارن بيرجر زي 
حيث المقر الريفي ألبويها.

بافاريا العليا وبالد البحيرات الخمس

مدينة الكاوبوي: بول مان سيتي
الكاوبوي  مدينة  سيتي  مان  بول  تقع 
فعلى  زي.  أم  إيجنج  في  بالحياة  النابضة 
مساحة 200000 متر مربع ال تستقطبك 
اإلستعراضات  بل  وحسب،  الصالونات 

والمشاهد بشكل خاص.
Ruberting 30, 94535 Eging am See

Tel.:08544-97490 
www.pullmancity.de

شبيتسه تسوق  قمة 
إنه أعلى جبل في ألمانيا حيث يبلغ ارتفاع 
قمة تسوق شبيتسه 2962 مترا ويستحسن 

المعلق. القطار  إليه عبر  الوصول 
Olympiastraße 27

82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel.: 08821-7970 
www.zugspitze.de

بحيرة شيم زي
بافاريا  في  بحيرة  أكبر  زي  شيم  تعتبر 
الستحقاقها  كفيل  وحده  السبب  وهذا 
الزيارة. كما أن جزيرة النساء الواقعة في 

للسياح. البحيرة مقصد جذاب 
www.chiemsee.com

بحيرة تيجرن زي
وتعتبر  ميونخ  من  كم   50 بعد  على  تقع 
ما  وهو  بافاريا  بحيرات  أنظف  من  واحدة 

جعلها محبوبة للزيارات القصيرة.
www.tegernsee.com

بحيرة أمار زي
إنها واحدة من عدة بحيرات جميلة تنتشر في 
بافاريا العليا. وهي تحديدا ثالث أكبر بحيرة 

في بافاريا.
www.ammersee.de

شون جاور: غابة األساطير
محاكاة  تمت  بالذات  الغابة  هذه  في 
حيث  الشهيرة  جريم  اإلخوة  روايات 
خصص لكل رواية بيت صغير. كما يجد 
العديد  عبره  يكتشف  بريا  طريقا  المرء 

الحيوانات. من 
Dießener Str. 6, 86956 Schongau

www.schongauer-maerchenwald.de

بحيرة شلير زي
على  زي  شلير  بحيرة  شهرة  تتوقف  ال 
بل  السياح،  لدى  محبوبا  مقصدا  كونها 
لكونها مكانا سنويا النطالق سباق تراتلون 

الشهير في جبال األلب.
www.schliersee.de

جالكسي  ومدينة  المعدني  إيردنج  حمام 
لإلنزالق

يعتبر حمام إيردنج المعدني حماما معدنيا 
لإلستطباب والمتعة معا. ومن بين مرافقه 

سكاي  ألغوي  شتاين،  شفان  نوي  قصر 
مان  بول  الكاوبوي  مدينة  بارك،  الين 
شيم  بحيرة  شبيتسه،  تسوق  قمة  سيتي، 
أمار  بحيرة  زي،  تيجرن  بحيرة  زي، 
زي، شون جاور: غابة األساطير، بحيرة 
شيلر زي، حمة إيردينج ومدينة جالكسي 
فالد،  ميتن  زل  هوخ  حديقة  لإلنزالق،  
حديقة  روبولدينج:  هوف،  ليندن  قصر 
في  األساطير  غابة  للعائالت،  األساطير 

وادي اإلزار، جارمش بارتن كيرشن.

قصر نوي شفان شتاين
الملك  شيده  الذي  األساطير  قصر  يعتبر 
جذابة  سياحية  منطقة  أكثر  الثاني  لودفيج 
مليون  سنويا  يزوره  حيث  ألغوي  في 

سائح.
Neuschwansteinstraße 20 

87645 Schwangau
Tel.: 08362-939880 

www.neuschwanstein.de

ألغوي سكاي الين بارك
يقع هذا المتنزه 40 دقيقة من ميونخ حيث 
منسوب  ورفع  المتعة  من  بالكثير  يعد 

اإلثارة.
Im Hartfeld 1 

86825 Bad Wörishofen
Tel.: 0180-58 84 880

www.skylinepark.de المياه عالم  مع  الفسيح  الزاونا  ركن  الملفتة 
المفتوح  سقفه  مع  اإلستوائي  شبه  المعدنية 
وتجدون  زالقة.   20 على  اإلنزالق  وجنة 

المعلومات. المزيد من  ههنا 
Thermenallee 2, 85435 Erding

Tel.: 08122-22 700
www.therme-erding.de

حديقة هوخ زايل ميتن فالد
لتقدم  زوارها  فالد  ميتن  حديقة  تنتظر 
اإلزار  برج  على  التسلق  والكبار  للصغار 
"مخيم  في  الطبيعية  التسلق  حديقة  وتحديات 
ضفاف  على  فريد  موقع  في  هورن"  إزار 

نهر اإلزار.
Im Gries 16, 82481 Mittenwald

Tel.: 08823/9269666
www.hochseilgartenmittenwald.de

رحلة رقم:3
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فندق األميرة إليزابيت ديراج ليفنجفندق ماندارين أورينتال ميونخفندق آنا

فنادق يف ميونخ تناسب املسافرين
ميونخ: مدينة جديرة بالحياة وتمتاز بالحب ونمط الحياة

فالفنادق الفخمة في ميونخ تشهد في هذه الفترة حجوزات كثيفة. 
كما تشهد ميونخ حراكا نشطا في المواسم األخرى.

فندق األميرة إليزابيت ديراج ليفنج - فندق 
أستوديوهات مميزة

ليفنج  ديراج  إليزابيت  األميرة  فندق  يقع 
هوتيل األنيق بنجومه األربعة في ضاحية 
القديمة  البلدة  في  العريقة  باخ  جلوكن 

مباشرة على شاطئ نهر اإلزار. 

أو  والمشي  للهرولة  مثالي  موقع  إنه 
والحياة  للعمل  مثالي  إنه  صيفي.  لحمام 
شينز  مطعم  ففي  أيضا.  واالستمتاع 
يقدم  وأصيل  عريق  مطبخ  ينتظركم 

األطباق اآلسيوية واألوروبية.

  Geyerstraße 52,                                     
  80469 München                                

فندق هاريس هوم - إنه الفندق الالمعقول 
مع شبكة مواصالت مثالية

هوم  هاريو  سلسلة  من  فندق  أول  يقع 
 15 موزاخ  وتبعد  ميونخ.  في  أوتيل 
من  دقيقة  و25  المدينة  مركز  من  دقيقة 
يقع  مباشرة  الفندق  من  وبالقرب  المطار. 
للعديد  إضافة  واألنفاق  الضواحي  قطار 

المتاجر. من 

تطبيق  فعبر  سمارت.  فندق  نجسد  إننا 
بالحجز  القيام  بسهول  يمكنك   conichi

غرفتك  عن  واإلفصاح  وسرعة  بسهولة 

فندق اليمر هوف نيمفنبورج باالس ميونخ 
– فندق العائالت المميز

المعالم  ذو  هوف  اليمر  فندق  يمنح 
لمعايشة  أجواء  األطفال  القصورية 
في  العائالت  وتقطن  األسطوري.  خيالهم 
في  األثرية  بالتحف  مليئة  مشرقة  غرف 
وال  عشر  التاسع  للقرن  تعود  برجية  فيال 
البري  الطريق  عن  خطوات  سوى  تبعد 
الساحة  الوعول. ويمكنكم في هذه  لحديقة 
مراقبة الطيور أو استئجار دراجة هوائية 

المنطقة. الستكشاف 

  Laimer Strasse 40,                             
  80639 München                                

فندق ماندارين أورينتال ميونخ – فندق قمة 
في الفخامة

فندق  ظل  في  الملكية  باألجواء  استمتعوا 
ماندارين أورينتال ميونخ الذي حافظ على 
الغرف  أما  الجديد.  النهضة  طراز عصر 
التاسع  القرن  أوائل  من  فأثاثها  الفارهة 
مجانية.  بار  ثالجة  على  وتحتوي  عشر 
تستمتعوا  أن  يمكنكم  العشاء  وجبة  وقبل 
بوجبة تفتح الشهية في بيانو بار في مطعم 

مارك الحائز على جوائز شتيرن.

  Neuturmstrasse 1,                                
  80331 München                                

فندق آنا - أناقة في التصميم

العشرة  الفنادق  أحد  آنا  فندق  يعتبر 
باألناقة  يمتاز  حيث  ميونخ  في  المميزة 
مكسوة  الغرف  فأرضية  الحديثة.  الفنية 
الراقي.  باألثاث  ومجهزة  الساج  بخشب 
رائعة  إطاللة  الغرف  بعض  تمنح  كما 
بأنواع  استمتعوا  ميونخ.  مدينة  على 
ذي  البار  ظالل  في  والسوشي  الكوكتيل 

الرائعة. اإلضاءة 

  Schuetzenstrasse 1,                          
  80335 München                               

الفصول  كمبنسكي   – رائع  تاريخي  فندق 
األربعة في ميونخ

كمبنسكي  األربعة  الفصول  فندق  يعتبر 
أجواء  إلى  ينقلك  ملكيا سابقا  مقرا  ميونخ 

التاسع عشر.  القرن 

أو  بار  بيانو  في  بالمشروبات  استمتعوا 
اللوبي  في  قهوة  بفنجان  الظهيرة  بعد 
المسبح  أما  الداكن.  األثاث  ذي  المشرق 
الحياة  وجناح  الفندق  سطح  في  المغلق 
مدينة  نواحي  على  فيطالن  الصحية 

ميونخ.

  Maximilianstrasse 17,                          
  80539 München                               

يتعداه  بل  المحلي،  المستوى  على  ذلك 
من  فبراير  ففي  أيضا.  العالمي  للمستوى 
مقارنة  دراسة  ميرسر  أجرت  العام  هذا 
ميونخ  مدينة  وتبوأت  الحياة  نوعية  حول 
مجددا في قمة الدول األلمانية. كما احتلت 
الدولي.  التنافس  يخص  فيما  مميزا  موقعا 
احتلت  الند  وآوك  وزيورخ  فيينا  فبعد 
فيما  الرابعة  العالمية  المرتبة  ميونخ 

الحياة. نوعية  يخص 

المعتبرة  المعايير  إلى  دقيقة  نظرة  وبعد 

يدرك المرء بوضوح سبب احتالل ميونخ 
هذه المكانة المميزة: من القوة االقتصادية 
واألمن والنظافة والتي سرعان ما تتجلى 
أرض  على  قدماه  تحط  عندما  للزائر 

المدينة. 

عشرة  ألشهر  السياحي  الدليل  هذا  في 
دون  الباحث  سيجد  ميونخ  في  فنادق 
بغيته  كانت  سواء  المناسب  الفندق  شك 
البافارية  الرومانسية  أو  األنيق  التصميم 

التقليدية.

أن  واألخرى  الفينة  بين  المرء  يسمع 
من  ويبدو  قرية.  سوى  ليست  ميونخ 
ذات  كبرى  مدينة  أن  بمكان  األناقة 
محلية  وأهمية  مرموق  عالمي  اقتصاد 
فهذه  بالقرية.  توصف  زالت  ال  ودولية 
الخاصية بالذات هي التي تمنح "القرية" 
يقطنها  كبرى  لمدينة  الخاصة  الميزة 

1.5 مليون نسمة. إنها قيمة الحياة.

من  واحدة  طويل  زمن  منذ  ميونخ  تعتبر 
يقتصر  وال  بالحياة.  المفعمة  المدن  أكثر 

شوبــارد ساعـة

كتس بيهل  - حمطات مشرقة ومناطق 
لإلسرتخاء

منطقة رياضية مميزة تبحث عن مثيلتها. كتس بيهل بين سباق هانن كام والبولو، 
ترياتلون وكأس التنس.

21-18

77-74

عقار األحالم يف حبرية 
تيجرن زي

األلوان  تصاحبه  راقي  مسكن 
زي. تيجرن  لبحيرة  الخالبة 

72

أنتم على موعد من البهجة والسرور
وحبس األنفاس، تتيح لكم مدينة أوروبا 
للمالهي ما يسعدكم ويمتكم من التسلية 

واإلثارة والبهجة ولكافة المراحل العمرية.

69-68 أكثر مدن املالهي األملانية إثارة وإمتاعًا

القمة اجلليدية يف تسيل على حبرية كابرون
في أعالي قرية تسيل على بحيرة كابرون تقدم بانوراما " توب أف زالتسبورج" إطالالت 

نادرة على الحديقة القومية هوهه تاورن وعلى قمم الجبال النمساوية

78

45-42

مبنى شيلر

رحالت 
قصرية ونزهات

اختارت مجموعة أوميجا جروب موقعا مركزيا 
بتطوير عمارة سكنية وتجارية في شارع شيلر 

شتراسه 30 وتحتوي 25 شقة وستوديو.

تجلى إبداعها في أكثر من مجرد ساعة لما تتميز به من طابع فريد وألق وجاذبية 
ال تضاهى. فقد كانت القاعدة الوحيدة التي التزمت بها خالل إبداعها هي الحرية 

المطلقة دون قيد أو شرط. 

تحظى كل مدينة إلى جانب أصالتها 
بأماكن مفضلة يقصدها السكان 

المحليون والسياح أيضا. وفيما يلي 
األماكن المفضلة التي يكتشف المرء 
عبرها مدينة ميونخ كل من زاويته 

الخاصة! كما الحظنا أن بوسع المرء 
أن يصل كافة المواقع من وسط 

المدينة راجال على األقدام. 

71-70

56-46
فنادق يف ميونخ تناسب املسافرين

في هذا الدليل السياحي ألشهر عشرة فنادق في ميونخ سيجد الباحث دون شك الفندق 
المناسب سواء كانت بغيته التصميم األنيق أو الرومانسية البافارية التقليدية.
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المحطــــة المميـــزة للماركـــات
الفاخــــرة والراقيـــة 

  Giorgio وDomenico وRalph و Jimmy و Miuccia يرحبــون بكـم فـي 
Hugo Boss  زيـــارة إلى موطــن مدينــة

تقدم لكم مدينة العروض في ميتسينجن في ظل أجواء من الدرجة األولى تشكيلة واسعة من ماركات عالمية 
 Tory Burchو Gucciو Etroو Dolce & Gabbanaو Bottega Venetaو Armani وفاخرة لنجوم األزياء مثل
وJimmy Choo مجموعة واسعة من األزياء ومنتجات الحياة العصرية التي تضمن لكل زائر تجربة تسوق 
ناجحة ورائعة، وتعرض التنزيالت على مدار العام وتصل إلى 70% )مقارنة مع سعر التجزئة الموصى به 

سابقا من الشركة المصنعة، في حالة وجود ذلك( لتضيف على التسوق مزيدا من المتعة. 

عرض 
خـــــــــاص

للشخصيات الهامة
مع  ذكر كلمة السر "أراب ترافلر" أمام 

شباك اإلستعالمات السياحية للمدينة 
ستحصل على بطاقة الدرجة الممتازة 

للتسوق الخاص بمتسينجن
ستحصل على امتيازات إضافية 

وخصومات 10% من العروض المتاحة 
في المحالت المشاركة.

يسري هذا العرض لغاية 
2018/12/31

)بدون فترة التنزيالت(

 وغيرها الكثير ...

تجربة مميزة للتسوق من نوع خاص
تقدم مدينة العروض ميتسينجن - والتي تبعد 30 دقيقة فقط من شتوتغارت وحوالي 2 ساعة بالسيارة من ميونيخ 

وفرانكفورت ومطار زيورخ. واألجمل من ذلك إن كنت زائرا وافدا من بلد خارج المجموعة األوروبية فيمكنك اإلفادة 
من التسوق المعفى من الضريبة اإلضافية عبر استرجاع 14,5% من السعر. ميتسينجن للتسوق في ألمانيا هو الوحيد الذى 

يقدم خدمة استرداد معفاة من الضرائب مباشرة أثناء التسوق عن طريق بنك Reisebank في مكتب الخدمات الدولي.

جوم الصغيرة
ة للن

جميل
ضة 

مو



In München befinden sich auch 
zahlreiche bedeutende Museen, wie 
etwa die Alte Pinakothek, die Neue 
Pinakothek und das Deutsche Museum. 
Alle Sehenswürdigkeiten der Stadt sind 
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen, erholen Sie sich nach Ihrer 
Stadtbesichtigung in Ihrem Luxushotel 
in München.

عندمـا تصبح احليـاة ممتعــة
العيــــش الفاخـــــر

Bayerische Staatsoper - Nationaltheater © Felix Löchner
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مواعيد الدوام:
اإلثنين – الجمعة من 10 ص - 8 م

السبت: من 9 ص - 8 م

للوصول إلينا:
بعيد  وغير  شتوتغارت  شرقي  كم   30
من مطار شتوتغارت ومدينة المعارض 
 .A81 و   A8 أوتوستراد  وكذلك  فيها، 
القطارات  مصلحة  مع  وموصولة 
اـ  يتسع  موقفا  الزوار  ويجد  األلمانية. 
تلفزيوني  توجيه  مع  سيارة   3500

للمواقف.

عنوان الماجالن:
 Reutlinger Straße 63, Metzingen

أماكن لعناية باألطفال أثناء التسوق
Kids Camp

ألعاب ومتع لألطفال ما بين 3-12 عاما

يغلب فن العمارة الحائز على عدة جوائز على طابع المدينة الحضري ليتناغم بطريقة مثالية مع نمط العمارة التقليدي للفنون 
الحرفية الشفابية )جنوب غرب ألمانيا( في مركز البلدة القديمة.

لفروع  المدوي  اإلفتتـــاح  أن  كمــا 
  Bottega Veneta, Etro مثل  جديدة 
بحفاوة  يحظى   Dolce & Gabbana و 
هذه  تشكل  حيث  العمالء  لدى  كبيرة 
للزوار.  الفروع عوامل جذب إضافية 
أثناء  فننتظرهم  العرب  ضيوفنا  أما 
من  شاملة  بحزمة  ألمانيا  في  إقامتهم 
حاليا  نقوم  كما  والمتع.  األحداث 
األفراد  لخدمة  خاصة  برامج  بتطوير 
وفي  العرب.  الزوار  من  والعائالت 
الخدمات  فلسفة  تلعب  السياق  هذا 
األطفال  برعاية  وتبدأ  حاسما.  دورا 
وعروض  بالعربية  الناطق  والطاقم 
بنك  إلى  وصوال  للمأكوالت  كبيرة 
إنجاز  على  يشرف  عالمي  سياحي 
استرداد  لمعامالت  وسريع  فوري 
يضمن  ذلك  وكل  المضافة.  الضريبة 
لضيوفنا  ومريحة  منعشة  تسوق  متعة 

من دول الخليج العربي.

الحائز على عدة  العمارة  يغلب فن   .Zegna

ليتناغم  الحضري  المدينة  جوائز على طابع 
بطريقة مثالية مع نمط العمارة التقليدي للفنون 
في  ألمانيا(  غرب  )جنوب  الشفابية  الحرفية 
مركز البلدة القديمة. وتضمن تشكيلة واسعة 
العصرية  والمالبس  الموضة  منتوجات  من 
حيث  لها  مثيل  ال  تسوق  متعة  زائر  لكل 
تفضيلية  بأسعار  العام  مدار  على  تعرض 

تصل إلى 70% من سعرها األصلي.
 

بعد 30  على  الخيالية  متسينجن  منطقة  تقع 
كم جنوبي شتوتغارت ويصلها المرء خالل 
وميونخ.  وزيورخ  فرنكفورت  من  ساعتين 
التصفيات  مدن  أكثر  من  واحدة  تعتبر  كما 
لمتعة  األوروبية نجاحا وهي هدف محبوب 

التسوق الفاخر. وال تقتصر أسباب هذا النجاح 
المدينة  لهذه  العريق  التقليدي  الماضي  على 
لشركة  ومقر  المنسوجات  لصناعة  كمركز 
تمتاز  الصغيرة  المدينة  فهذه  بوس.  هوجو 
تقع وسط  الزيارة حيث  تستحق  قديمة  ببلدة 
إقليم متوسطي مميز تحيط به القالع والقصور 
واألرياف الجذابة. بينما يشكل التسوق الفاخر 
بأسعار مغرية بالتزامن مع المعالم السياحية 
الفريدة والقوة االقتصادية للمنطقة )مرسيدس 
استقطاب  نقطة  وغيرها(  وبورشه  بنز 
في  كثيرة  عوامل  وتساهم  هامة.  سياحية 
المخزون  نذكر  جهة  فمن  النجاح.  هذا 
اإلنتاجي الزائد من الماركات الفخمة أمثال:
   Gucci، Burberry، Armani، Tod‘s، Zegna

.Max Mara و  Moncler

 OUTLETCITY METZINGEN تحولت مدينة
أكبر  من  واحدة  إلى  األخيرة  السنوات  في 
كيف  أما  ألمانيا.  في  السياحية  المحطات 
ترويج  في   Hugo Boss مدينة  نجحت 
نفسها واستقطاب 4 ماليين زائر من 185 
بلدا فال يعد سرا دفينا. فاستقطاب العمالء 
يتم بطريقة ساحرة عبر مشروع ال مثيل له 

يتكامل مع خطة تواصل هادفة.

العالمية  الماركات  من  واسعة  تشكيلة  عبر 
تقدم  التصفية  وكاالت  في  منتشرة  الفاخرة 
لكم مدينة OUTLETCITY METZINGEN متعة 
وتغطي  العالمية.  األزياء  نجوم  مع  فريدة 
وفاخرة  عالمية  أسماء  الواسعة  التشكيلة 
ابتداءا من Armani وانتهاءا  لنجوم األزياء 

حمطـــة التســـوق الفاخـــــر
OUTLETCITY METZINGEN مدينة التصفيات في متسينجن

عالميــة  ماركـــات 
وفاخــــرة راقيـــة 

نمط للحياة نمط للحياة
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ChopardChopard

picture left 
Happy Sport 274893-5009  

and Happy Sport 274893-5010

picture below: Happy Sport-Caliber  
Chopard 09.01-C
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Das Leben ist viel zu k�tbar, 
um es in Fe�eln zu legen, 

und so schlägt auch 
das Herz   jeder Hap-
py Sport  für ein Leben  

ohne  Kompromi�e.
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Chopard

Abbildung links 
Happy Sport 274893-5009  

und Happy Sport 274893-5010

Die Happy Sport von Chopard ist mehr 
als eine Armbanduhr: ein Lifestyle, eine 
Haltung, ein Geniestreich. Sie kennt nur 
ein Gebot: das der Freiheit. Seit 1993 
setzt sie sich fröhlich über alle Konven-
tionen hinweg, indem sie Edelstahl mit 
Diamanten – Zeitgeist mit Zeitlosigkeit 
– kombiniert. Caroline Scheufele hat als 
visionäre Avantgardistin eine hinreißende 
Uhr entworfen, die sich – von den Vorstel-
lungen des konventionellen Uhrmacher-
handwerks vollkommen befreit – raffiniert 
und zugleich sportlich ist. Fröhlich, unab-
hängig, witzig und absolut modern spielt 
sie mit typischen Stilmerkmalen, ohne je 
ihre feminine Seite zu verleugnen. Indem 
sie Zeitströmungen abbildet und sich neu-
en Stilrichtungen und technischen Neue-
rungen öffnet, stellt die Happy Sport ihre 

unendliche Wandlungsfähigkeit unter Be-
weis. Dabei bleibt sie stets am Puls der 
Zeit – eine echte Ikone weiblicher Eman-
zipation. Das Leben ist viel zu kostbar, 
um es in Fesseln zu legen, und so schlägt 
auch das Herz jeder Happy Sport für ein 
Leben ohne Kompromisse. 

Diamanten sehen fröhlicher aus, wenn 
sie frei sind!
Alles begann mit einer kühnen Idee. „Diese 
Diamanten sähen fröhlicher aus, wenn sie 
frei wären“, sagt Karin Scheufele, die das 
Familienunternehmen seit 1963 gemein-
sam mit ihrem Mann führt, als sie einen 
Blick auf die erste Skizze der zukünftigen 
Happy Diamonds wirft. Diese Bemerkung 
gibt der neuen Kollektion ihren Namen. 
Diamanten, die in ihrer Fassung – sei sie 

Die Happy Sport  
von Chopard ist 

mehr als eine Arm-
banduhr: ein Lifes-
tyle, eine Haltung, 

ein Geniestreich. 
Sie kennt nur ein 

Gebot: das der 
Freiheit.

Chopard

Happy Sport
CHOPARD FEIERT DAS 25-JÄHRIGE JUBILÄUM SEINER IKONE 

unten: Happy Sport-Kaliber  
Chopard 09.01-C-1

شوبارد تحتفل بالذكرى السنوية الـ 25 إلطالق أيقونتها ساعة هابي سبورت

عندما أبدعت شوبارد 
 ،(Happy Sport) ساعة
تجلى إبداعها في أكثر 

من مجرد ساعة لما 
تتميز به من طابع 

فريد وألق وجاذبية ال 
تضاهى.

 وألن احلي��اة أمث��ن من أن 
يت��م تقييده��ا، حتتض��ن 
س��اعة هابي س��بورت 
إيقاع��ات نابض��ة حلي��اة 

ال تق��دم أي��ة تنازالت.

يشهد  عالم  ففي  وعصرية.  عفوية  وإطاللة 
والتوجهات،  األساليب  في  مضطردة  تغيرات 
تفتح ساعة (Happy Sport) آفاقاً ال متناهية أمام 
وتر  على  وتعزف  دائمة،  وتبدالت  تحوالت 
حتى  مؤثراً  لحنه  يزال  ال  الذي  المرأة  حرية 
يومنا هذا. وألن الحياة أثمن من أن يتم تقييدها، 
تحتضن ساعة (Happy Sport) إيقاعات نابضة 

لحياة ال تقدم أية تنازالت.
 

عندما  سعادة  أكثر  األلماس  أحجار  "تبدو 
تنطلق بحرية!"

جريئة،  فكرة  من  بأكملها  المجموعة  انطلقت 
"تبدو أحجار األلماس أكثر سعادة عندما تنطلق 
كارين  بعفوية  به  هتفت  ما  ذلك  كان  بحرية!" 
دار  زوجها  مع  تترأس  كانت  شوفوليه-التي 
نظرها  وقع  عندما   -1963 عام  في  شوبارد 
التصميم األولي لما سيجسد الحقاً صميم  على 
ومن   ،(Happy Diamonds) مجموعة  وجوهر 

 Happy) ساعة  شوبارد  دار  أبدعت  عندما 
مجرد  من  أكثر  في  إبداعها  تجلى   ،(Sport

وألق  فريد  طابع  من  به  تتميز  لما  ساعة 
وجاذبية ال تضاهى. فقد كانت القاعدة الوحيدة 
الحرية  هي  إبداعها  خالل  بها  التزمت  التي 
المطلقة دون قيد أو شرط. وعلى هذه األساس 
لعبت ساعة (Happy Sport) منذ عام 1993 
تنسيقها  وإعادة  األساليب  خلط  وتر  على 
بين  مسبوق  غير  بشكل  فجمعت  جديد،  من 
التوجهات  بين  كما جمعت  والفوالذ،  األلماس 
بطابعها  تتجاوز  التي  وتلك  العابرة  الفنية 
حدود الزمن. فبفضل رؤيتها الرائدة وبصيرتها 
تصميم  من  شوفوليه  كارولين  تمكنت  النافذة 
ساعة تفيض بالجمال والروعة وتتخطى حدود 
التقاليد القديمة لصناعة الساعات. ساعة باذخة 
المحض،  الرياضي  بالرغم من طابعها  األناقة 
وتتالعب بالرموز الجمالية دون التفريط بسمتها 
مرح  بأسلوب  استقالليتها  عن  لتعبر  األنثوية، 
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from top to bottom: 
Happy Sport 278573-6011, Happy Sport 278573-3010,  

Happy Sport 278573-274893-5009

Happy Sport Valentine‘s Day  
278475-2002 Happy Sport Oval  

275362-5002

Happy Sport Purple  
278476-2004

Happy Sport Zebra  
Striped 278475-2003

Happy Sport  
278477-3001

Happy Sport Chrono  
288515-9002

ChopardChopard
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من عيار (C 09.01) الذي تم تطويره خصيصاً 
 Chopard) شوبارد  مصنع  ورشات  ضمن 
Manufacture) ليتناسب مع حجم علبة الساعة 

النسائية التي يبلغ قطرها 30 ملم. زودت بهذه 
المجموعة  الجديدة ضمن  اإلصدارات  الحركة 
التي سيتم إصدارها في عام 2018، مثل ساعة
(Happy Sport Manufacture) التي تتميز بميناء 

مصنوع من صدف اللؤلؤ بتدرجات متعددة من 
 Happy Sport) ألوان الباستيل الناعمة، وساعة
Oval Automatic) التي تحيي من جديد التصميم 

برؤية   (Happy Sport) لساعة  البيضاوي 
اإلبداعية  التحفة  هذه  وتشهد  عصرية وجديدة. 
على التكامل واالندماج السلس بين قسمّي دار 
شوبارد المتفوقين في مجاليهما، وهو ما أمكن 
لجميع مهاراتها  تحقيقه بفضل تسخير شوبارد 
الفريدة وكفاءاتها المتعددة الرتقاء أكثر بصناعة 

الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة. 
 

وخبرات  مواهب  خالصة  الجتماع  ونتيجة 
جديدة  إصدارات  ولدت  المهرة،  الحرفيين 
األنظار  تلفت   (Happy Sport) ساعة  من 
بموانئها المزينة بلوحات من فن "األوروشي" 
بزخارف  المنقوشة  وحركاتها  العريق  الياباني 

"فلوريسان" التراثية. 

المتنوعة لتشكيالت ساعة (Happy Sport) التي 
السماوية  والقبة  البحار  سحر  بدورها  عكست 
 Happy) ساعة  في  تجسدت  رمزية  بموديالت 
 Happy) وساعة (Happy Ocean) وساعة (Fish

Snowflakes). وفي عام 2016 منحت شوبارد 

لساعة  (Happy Sport) ولكل من ترتديها حرية 
كبيرة من خالل أساور الساعة التي يمكن للمرأة 
تبديلها حسب رغبتها ومزاجها وبما يتناسب مع 
 Happy) ساعات  أن  فيه  ريب  ال  ومما  حلّتها. 
ترك  في  نجحت  قد  إصداراتها  بجميع   (Sport

الساعات  صناعة  عالم  في  المميزة  بصماتها 
التي  التقليدية  العالقة  تغييرها لشكل  من خالل 
الساعة  ارتداء  يعد  فلم  الوقت،  مع  تربطنا 
مقتصراً على معرفة الوقت فحسب، بل يتعداه 
لالستمتاع برؤية أحجار األلماس المبهجة وهي 

تؤدي رقصاتها المرحة. 

النطالقتها،  الـ25  السنوية  بالذكرى  احتفااًل 
الخبرات  أفضل   (Happy Sport) ساعة  تجمع 

في صناعة الساعات والمجوهرات 
على  عاماً   25 بمرور  االحتفال  بمناسبة 
ساعات  مجموعة  تثري  األولى،  انطالقتها 
باألساليب  الزاخرة  حصيلتها   (Happy Sport)

التعبئة  أوتوماتيكية  بحركة  لتعززها  المتنوعة 

وعملي  رياضي  ومعدن  كاأللماس  نفيسة 
أخذت  شوفوليه  كارولين  أن  بيد  كالفوالذ. 
األولى  للمرة  بينهما  لتجمع  المبادرة  زمام 
في تاريخ صناعة المجوهرات. وبعد تحرير 
عمدت  التثبيت  مخالب  قبضة  من  األلماس 
كارولين شوفوليه للتخفيف من مهابتها دون 
المساس بهالة السحر والفتنة التي تحيط بها، 
وبذلك لم يعد ارتداء أحجار األلماس مقتصراً 
على المناسبات الرسمية، بل أصبح راسخاً 
الوتيرة  ذات  العصرية  الحياة  أسلوب  في 
تنسيق  يمكن  المنطلق  هذا  ومن  السريعة. 
واألحذية  الجينز  مع   (Happy Sport) ساعة 
الحلة  مع  أو  العالية  والكعوب  الرياضية 
خالل  المرأة  لترافق  المكتب  في  الرسمية 
جوانب  جميع  في  أحالمها  لتحقيق  سعيها 
حياتها، كتميمة ال يمكن لها االسغناء عنها. 

 
إبداع المتناهي

بتوجيه من الرؤية اإلبداعية التي تتميز بها 
تجسيد  باستمرار  يتجدد  شوفوليه،  كارولين 
مبتكرة  رؤى  في   (Happy Sport) ساعة 
تعكس األنماط الجديدة والتطورات المتعاقبة 
رمز  بمثابة  الدوام  على  لتبقى  المجتمع  في 
مشرق ومتألق. فعلى مدى 25 عاماً تجلت 

ألف  من  أكثر  في   (Happy Sport) ساعات 
من  الواسعة  التشكيلة  هذه  لتعكس  إصدار، 
التي  اإلبداعية  المخيلة  خصب  الموديالت 
تتميز بها شوبارد، ولتكون الدار األكثر إنتاجاً 
والمجوهرات  الساعات  صناعة  دور  بين 
لها في  المعاصرة، مجسدة طرقاً ال حصر 
التعبير عن المدى الشاسع لتنوع مهاراتها. 
أول   (Happy Sport) وبذلك أصبحت ساعة 
ساعة نسائية يمكن لهواة جمع الساعات تتبع 
إصداراتها وجمعها، وذلك أنها تتجلى برؤية 
تأويالت  في  جديد  موسم  كل  مع  متميزة 
أكثر براعة من أي وقت مضى، وال تزال 
أسر  على  قادرة  يومنا  حتى  الساعة  هذه 
وشخصيتها  جرئتها  بفضل  النساء  قلوب 
شخصية  تجسدت  فقد  والمنطلقة.  الحرة 
والتشكيالت  الرؤى  من  العديد  في  الساعة 
المتنوعة: فظهرت بشكل دائري أو مربع أو 
األلماس  أحجار  مع  كما ظهرت  بيضاوي، 
فبدت  الزمرد،  أو  السافير  أو  الياقوت  أو 
مع  األنواع  كل  من  السعيد  للحظ  كتمائم 
من  يعزز  مما  األلوان  من  تنتهي  ال  لوحة 
طبيعتها السحرية اآلسرة. ومن جهة أخرى، 
لطالما كانت الطبيعة مصدراً خصباً لإللهام 
رؤاها  شوفوليه  كارولين  منه  تستوحي 

أيضاً.  اسمها  المجموعة  هذه  اكتسبت  هنا 
الترصيع،  بتقنية  األلماس  تثبيت  من  فبداًل 
إفالت  في  الجريئة  شوبارد  فكرة  تمثلت 
التثبيت  مخالب  قبضة  من  األلماس  أحجار 
السافير  من  طبقتين  بين  بحرية  لتتحرك 
بكامل  اإلشراق  لها  يتيح  مما  الكريستالي 
فيها،  الكامن  الجمال  بكل  لتسطع  تألقها 
ولتتالءم بذلك مع حركة المجتمع الذي كان 
من  أسرع  تغيرات   1976 عام  في  يشهد 
أي وقت مضى. وسرعان ما أثبتت أحجار 
 (Happy Diamonds) المتحركة  األلماس 
البهجة  وإضفاء  األنظار  أسر  على  قدرتها 
وحظيت  اإلعالم  وسائل  أهتمام  فجذبت 
األكثر  لتصبح  واسعة  وشعبية  بجماهيرية 

مبيعاً رغم حداثة عهدها. 
 

والدة أيقونة
شوفوليه،  كارولين  قامت   1993 عام  في 
تشغل  والتي  شوفوليه  وكارين  كارل  ابنة 
والمدير  الشريك  الرئيس  منصب  حالياً 
بالتقاط روح عصرها  لدار شوبارد،  الفني 
تنطوي على  وتجسيدها في ساعة رياضية 
عملية دمج مبتكرة وغير مألوفة. ففي ذلك 
الوقت لم يفكر أحد في الجمع ما بين أحجار 

تمكنت كارولين شوفوليه من تصميم ساعة تفيض بالجمال 
والروعة، ساعة باذخة األناقة بالرغم من طابعها 

الرياضي المحض، وتتالعب بالرموز الجمالية دون 
التفريط بسمتها األنثوية، لتعبر عن استقالليتها 

بأسلوب مرح وإطاللة عفوية وعصرية. 

تمكنت كارولين شوفوليه من تصميم ساعة تفيض بالجمال والروعة، 
ساعة باذخة األناقة بالرغم من طابعها الرياضي المحض، وتتالعب 
بالرموز الجمالية دون التفريط بسمتها األنثوية، لتعبر عن استقالليتها 

بأسلوب مرح وإطاللة عفوية وعصرية. 
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   Hilscher  
        Fine 
 Jewellery

إن احملافظ����ة عل��ى 
التقالي����د ه����و ال��ذي 

حي����دد نوعي�����ة 
 . مس��تقبلنا

 مجوهــــرات هيلشـــر - منذ أكثر من 75 عاما

عش��ق الت���راث والتقاليداجلميل��ة
فإذا ما كنتم تبحثون عن ساعة فريدة أو أخرى ذات إصدار محدود، 
 Tudor, Rolex, مثل  والفاخرة،  النادرة  الماركات  كنتم من عشاق  أو 
 Breitling, Bulgari, Omega, Breitling for Bentley, TAG Heuer,
 Zenith Montblanc, Longines, Chopard, Carrera y Carrera und

Erwin Sattler  فما عليكم إال أن تهمسوا إلينا برغباتكم، وستجدوننا 

المعتادة  وغير  اإلستثنائية  الرغبات  تحقيق  في  المختصين  األمناء 
نأخذكم  بنا ودعونا  ثقتكم  الراقية. ضعوا  العالمية  الماركات  بامتالك 

إلى عالم الفخامة والجمال.

منذ جيلين  تعتبر مجوهرات هيلشر الشركة العائلية التقليدية في ميونخ 
الرفاهية  وبين  المجوهرات  عالم  في  الثراء  عنصر  بين  تجمع  التي 
األنيقة. فهنا تستهوي الجودة القصوى وتنوع المنتوجات واإلستشارة 
فالفريق  العالم.  أنحاء  كافة  من  العمالء  الشاملة  والخدمات  المميزة 
للساعات  عمالئه  اهتمام  يثير  كيف  بمهارة  يدرك  بهيلشر  المحيط 
هيلشر  فالمجوهراتي  فائقة.  تخصصية  وخبرات  كفاءة  عبر  الفخمة 
يمتلك بين أقرانه من خبراء الساعات لمسات وأسرارا حقيقية. فمنذ 

75 عاما شريكا موثوقا وأمينا لكل ما هو مميز ونادر. 

أتولى منذ 7 سنين إدارة المبيعات 
العالمية لمحالت هيلشر العائلية 

حيث أشرف على تلبية الرغبات 
الخاصة للعمالء النبالء من كافة 

أنحاء العالم. وليست أصولي 
العربية هي السبب الوحيد وراء 
تميز شبه جزيرة العرب كسوق 

رئيسي لنشاطاتنا التجارية، حيث 
أقدم شخصيا الخدمات المختلفة 

للعمالء وعائالتهم من منطقة 
الشرق األوسط. 

Jaafar Anbousi
International Salesmanager

eMail: 
anbousi@juwelier-hilscher.de
Telefon: 004915125203000

Schwabing
Nordendstraße 50, 80801 München
Phone: +49 (0)89-27275178

         Juwelier Hilscher

        +49 (0)151-25203000

Montag bis Mittwoch: 10 - 18 Uhr
Donnerstag und Freitag: 10 - 19 Uhr
Samstag: 10 - 14 Uhr

Airport München – Terminal 2
Phone: +49 (0)89-97584255

مواعيــد الــدوام 
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مركز مدينة ميونخ. إنه قبلة التسوق المحبوبة لدى الشباب والكبار التي 
ال تعود متعتها بسبب الكم الهائل من مجاالت التسوق وحسب، 

بل تتعداها أيضا لحسن الضيافة البافارية. 

نمط للحياة نمط للحياة
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ال زالت بعض األبنية الجديدة لمدينة التسوق قد اإلنشاء والتخطيط. فمبنى "باالس أن دير أوبر" سيقوم 
مقام مبنى ريزدنس بوست القديم. بينما سيتحول مبنى " جوزيف بشور" إلى مركز للتسوق. أما المبنى 

الضخم فهو حاليا قيد اإلنشاء في شارع زندلينجر شتراسه تحت مسمى "كفارتير هوف شتات".



غرفتك •  إلى  الوصول  عند  العسل  شهر 
أو جناحك

كبار •  جناح  في  والمغادرة  الوصول 
يكون  حيث  ميونخ،  مطار  الشخصيات 
وبينما  الليموزين.  سيارة  بانتظاركم 
بكم سوف  الخاصة  األمتعة  بانتظار  أنتم 
والوجبات  بالمشروبات  تستمتعون 
كبار  صالة  داخل  مجانا  الخفيفة 

الشخصيات
إلى •   –  s درجة   – مرسيدس  مع  نقل 

ماكسيميليانستراس في  الفندق 
غرفة •  إلى  مجانا  التسوق  امتعة  توصيل 

الفندق الخاص بك من جميع متاجرشارع 
ماكسيميليان

مرسيدس •  مع  المطار  إلى  المغادرة  نقل 
.s درجة –

الوصول إلى جناح كبار الشخصيات في • 
مطار ميونخ

كبار •  وخدمات  الكونسيرج  خدمات 
شاملة الشخصيات 

بكبار  تليق  خاصة  ومعاملة  جيت  طائرة 
الشخصيات

استقبال  جناح  العسل:  لشهر  شامل  عرض 
كبار الزوار في مطار ميونخ

تمتعوا بخدمة شاملة وممتازة في شهر العسل 
ميونخ،  وإلى  من  وسفركم  وصولكم  عند 
الطريق من صالة السفر إلى الطائرة تركبون 
الخاص  مساعدكم  فاخرة،  ليموزين  سيارة 
تسليم  سواء  اإلجراءات  كافة  بإنهاء  يقوم 
الجوازات  أو  األمني  الفحص  أو  الحقائب 
الى  مشترياتكم  على  الضريبة  استرجاع  أو 
جناح  في  اللذيذة  المأكوالت  تذوقوا  آخره. 
واحدة  في  استرخوا  و  المركزي  األطعمة 
الهوائية  الحديقة  أو  سويتات  أربع  من 
المفتوحة بالجناح أو صلوا في أروقة العبادة 
جناح  لزائري  إضافية  هدية  المخصصة، 
عند  العسل  شهر  من ضيوف  الزوار  كبار 
والحصول  الزوار  كبار  جناح  خدمة  حجز 

المجوهرات •  مع  بالتجربة  حافلة  أيام   7
والفخامة والجناح الفاخر في وسط مدينة 

ميونخ
فاخرمع •  نجوم  خمس  فندق  في  ليال   6

اإلفطار في وسط ميونخ
إلى •  الوصول  عند  عسل  شهر  ترتيبات 

غرفتك أو جناحك
التنقل بمرسيدس s إلى فندق خمس نجوم• 
متجر •  أفضل  في  الشخصي  التسوق 

للمجوهرات مع خدمة اللغة العربية
الضرائب •  استرداد  إتمام  في  المساعدة 

والجمارك
المغادرة من ميونخ للعودة بالليموزين إلى • 

المطار
كبار •  وخدمات  الكونسيرج  خدمات 

الشخصيات شاملة

هذا هو التسوق المثالي

من  فريدة  تجربة  هي  ميونخ  في  التسوق 

في  نموذجي  توفر سوق  بعيدا عن  نوعها. 
الشارع والمتاح تقريبا في أي منطقة مشاة 
البلدات  في  مكان  أي  من  معروفة  غير 
والمدن األوربية. بافاريا تقدم تجربة تسوق 
مميزة وفريدة من نوعها حقا، فأثناء التسوق 
والتاريخ  المعاصر  العمارة  بفن  ستتمتع 
ستجعلك  والتي  الجميلة  البافارية  والتقاليد 
تشتري وتنفق النقود وأنت في قمة السعادة 
االطباق  بأشهى  ستتلذذ  كذلك  والسرور، 
الراقية  والتصاميم  باألزياء  وستستمع 
والحرف والمصنوعات اليدوية، كل هذا هو 

من منتجاتنا المحلية..

ترتيباتنا لكم للتسوق

في •  األولى  الدرجة  من  التسوق  أيام   7
ميونخ

الخمس •  فئة  فاخر من  فندق  ليالي في   6
منطقة  في  اإلفطار  وجبة  مع  نجوم 
ماكسيميليانستراس في  الشهيرة  التسوق 

نمط حياة تحت سماء بيضاء و زرقاء

عشاق من جميع انحاء العالم يأتون بسرور 
تتعايش  حيث  ميونخ،  المليون  مدينة  إلى 
أرجاء  من  الضيوف  العراقة،  مع  الحداثة 
الرومانسية  االماكن  من  يدهشون  العالم 
واختالف وتعدد عروض الترفيه وإمكانيات 
في  مستضيفكم  الراقية،  الشاملة  التسوق 
بكل  بكم  يرحبون  سوف  البافارية  الفنادق 
حرارة ويجعلون من شهرعسلكم تجربة ال 

تنسى على اإلطالق.

المجوهرات، الترفه، والجناح الفاخر

المجوهرات  مع  بالتجربة  حافلة  أيام 
فندق  في  الفاخر  والجناح  والفخامة 
مدينة  وسط  في  نجوم  الخمس  فئة 
الشخصي  التسوق  يشمل  ميونخ 
لنرتب  بنا  االتثال  يمكنك  حيث 

لسفرك بشكل شخصي:

األجواء الرومانسية المتألقة في بافاريا

عصرية،  بطريقة  بلدهم  يحبون  البافاريين 
أذرعهم  ويفتحون  مضياف  شعب  أنهم  اال 
للزوار من بلدان أخرى، ستشعر هنا وكأنك 

في وطنك لقضاء شهر العسل.

نمط للحياة نمط للحياة
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ميونخ − حيث يلتقى التاريخ والحداثة

 − الرومانسي  أوروبا  بقلب  بك  مرحبا 
التاريخ والحداثة،  الحياة بين  ميونخ − نبط 
البافارية  العادات  والرفاهية،  االصالة  بين 
الغربية – وجهتك إلى مدينة ميونخ لقضاء 

شهرعسل تذكاري هي وجهة البد منها.

عصرية،  بطريقة  بلدهم  يحبون  البافاريين 
أذرعهم  ويفتحون  مضياف  شعب  أنهم  اال 
للزوار من بلدان أخرى، ستشعر هنا وكأنك 
بأول  تمتع  العسل.  شهر  لقضاء  وطنك  في 
بعالميتها  معروفة  مدينة  فى  زفافك  أيام 
وروح التسامح والضيافة والحداثة والعراقة 
التسوق –  الرومانسية وإمكانيات  واألماكن 
تنساها  لن  ومتعة  لخبرة  ميونخ  إلى  تعالى 

بقية حياتك

ميونخ وقضاء شهر العسل – 
مرحبا بالسعادة

هل يوجد هدفا أنسب 

لرحلة الزواج ألكثر من مدينة عالمية ذات 
ست  إلى  خمسة  فقط  ال،  غالبا  كبير؟  قلب 
ساعات طيران من الجزيرة العربية. تفاجئكم 
ميونخ بأشياء مختلفة ومتعددة ال تجدونها في 
عاصمة أوروبية اخرى. في ميونخ يتالقى 
الرفاهية  مع  البساطة  الحاضر،  مع  التاريخ 
والطبيعة الساحرة والعراقة مع الحداثة وكل 
هذا تتميز ميونخ بأنها واحدة من أأمن المدن 
االوربية، سوف تسعدنا زيارتكم ونتمنى لكم 

مقدما رحلة سعيدة لدينا.

على سويت خاص )حسب اإلمكانية( كذلك 
صندوق هدية مليئ بتشكيلة مختارة من الذ 

أنواع الشيكوالتة.

صالة كبار الشخصيات يهتم بك

معاملة •  مع  ميونخ  في  رومانسية  أيام   3
خدمة كبار الشخصيات

الخمس •  فئة  من  فاخر  فندق  في  ليلتين 
نجوم، مع وجبة إفطار صحية في الجزء 

األوسط من المدينة
شهر العسل عند الوصول إلى غرفتك أو • 

جناحك
كبار •  جناح  في  والمغادرة  الوصول 

يكون  حيث  ميونخ،  مطار  الشخصيات 
أنتم  وبينما  الليموزين.  سيارة  بانتظاركم 
سوف  بكم  الخاصة  األمتعة  بانتظار 
تستمتعون بالمشروبات والوجبات الخفيفة 

مجانا داخل صالة كبار الشخصيات
الفندق في •  إلى  الفاخرة  ليموزين  نقل مع 

وسط ميونخ
3 وجبات عشاء داخل المطعم الرومانسي • 

بداخل الحديقة اإلنجليزية مع إطاللة على 
البحيرة

مرسيدس •  مع  المطار  إلى  المغادرة  نقل 
.s درجة –

الوصول إلى جناح كبار الشخصيات في • 
مطار ميونخ

كبار •  وخدمات  الكونسيرج  خدمات 
الشخصيات شاملة

نمط للحياة نمط للحياة
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هل يوجد هدفا أنسب لرحلة الزواج ألكثر من مدينة عالمية ذات 
قلب كبير؟ غالبا ال، فقط خمسة إلى ست ساعات طيران من الجزيرة 

العربية. تفاجئكم ميونخ بأشياء مختلفة ومتعددة ال تجدونها في 
عاصمة أوروبية اخرى.



والي��ة بافاري��ا منطق��ة إج��ازات متع��ددة وخمتلف��ة 
الفعالي��ات، حي��ث الطبيع��ة اخلالص��ة وقص��ور ملكي��ة 

خيالي��ة وجب��ال ش��اهقة رائع��ة ومي��اة حب��رات صافي��ة 
توق��ظ املش��اعر وتس��حر الوج��دان.
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األسئلة المعتادة

هل يستطيع المرء أن يتجول ليال في ميونخ 
بمالبس عربية دون مخاطر تذكر؟

استقبال  المنفتحون  ميونخ  سكان  عادة  من 
وتعتبر  شديد.  باحترام  األجانب  الضيوف 
حيث  أمنا  األلمانية  المدن  أكثر  من  ميونخ 

تسجل فيها أقل نسبة من الجرائم.

من يساعدنا إن واجهتنا بعض الصعوبات؟
 ، المارة  من  المساعدة  طلب  في  تتردوا  ال 
فسكان ميونخ متعاونون جدا ويتقن كثير منهم 
اللغة اإلنجليزية، كما أن الشرطة متواجدة في 

كافة أرجاء المدينة.

هل يمكننا السهرفي ميونخ لساعات متأخرة 
من الليل؟

غالبا ما تغلق المطاعم والحانات في منتصف 
الليل، لكن البارات والنوادي في البلدة القديمة 
وفي شفابنج وفي ضاحية جيرتنر بالتس تفتح 

أبوابها حتى ساعات الصباح.

هل تقدم المطاعم وجبات ومشروبات تناسب 
المسلمين؟

في  الكحول  من  الخالية  المشروبات  تتوفر 
جميع المطاعم والمقاهي والبارات. ويفيدكم 
النادلون حول الوجبات الحالل بكل سرور. 
أما في المطاعم ذات الحدائق فيمكنكم إحضار 

وجباتكم معكم.

استمتعوا بزواجكم الفتي في مدينة تشتهر باإلنفتاح 
والتسامح وحسن الضيافة. في مدينة ميونخ 

تحفلون بأيام ستبقى خالدة في الذاكرة

األبدى الثلج 
إلرتفاع  وصعدتم  التليفريك  ركبتم  إذا 
3000 متر لقمة جبل تسوج شبيتسة سوف 
فى  حتى   – بكم  يرحب  الجليد  تجدون 
ألمانيا  فى  جبل  أعلى  قمة  فوق  الصيف. 
درجة   360 بانوراما  مشهد  ينتظركم 
 400 من  أكثر  جانب  إلى  األلباب.  يسحر 
وسويسرا  والنمسا  ألمانيا  فى  جبل  قمة 
مسافة  وحتى  رؤيتها  يمكنكم  وإيطاليا 

كيلومتر.  250

اللذيذة العليا  بفاريا 
قرية« فا كيرشن« هى قرية مثالية بفارية 
تقليدية تقع وسط بحار خضراء أمام جبال 
شيكوالتة«  مصنع  لكم  يقدم  هناك  األلب. 
على  للتعرف  المصنع  داخل  جولة  آيبل« 
تذوق  جانب  إلى  الشيكوالتة  صنع  أسرار 

المختلفة. األنواع  عينات من 

الساحر الجزر  عالم 
فى جزيرة كيم زية يمكنكم زيارة جزيرتين 
الرجال شيد  الوقت. فوق جزيرة  نفس  فى 
قصور  من  واحدا  الثانى  لودفيج  الملك 
فرساى  لقصر  مطابقة  نسخة  وهو  أحالمه 
حفالت  أيضا  فيه  يقام  واليوم  باريس  فى 
هى  األخرى  الرائعة  الجزيرة  موسيقية. 
جزيرة النساء ذات حدائق الزهور بألوانها 
تقدم  والتى  العديدة  ومطاعمها  المختلفة 
الجبال  أمام  البحيرة  من  طازجة  أسماكا 

الساحرة.

ملكية فخامة 
البفارى  الثانى  لودفيج  الملك  إستطاع 
حلمه  تحقيق  شفانشتاين  نوى  قلعة  ببناءه 
قصر  أو  قلعة  ببناء  راوده  طالما  الذى 
للتشبع  لسجيتكم  العنان  إطلقوا  للفرسان. 
الضخم  للبناء  الخيالى  والجو  بالبهجة 
زية  فروجن  بحيرة  ومنظر  الشامخ 

الخالب.

سحرية أنغاما 
بين  تقع  الساحرة  زية  كونيج  بحيرة 
يمكن  مما  شامخين  عموديين  جبلين 
األبواق  القارب عن طريق عزف  مرشد 
الصوت  صدى  إسترداد  على  الحصول 
على  زية.  كونيج  عن  عالميا  المعروف 
يمكنكم  الكيلومترات  من  قليل  عدد  بعد 
124متر  إلرتفاع  بالمصعد  الصعود 
النظر  بإلقاء  رائع  خالب  بمنظر  للتمتع 
بيرشتسجادن  وجبال  شتاين  كيل  على 

الساحرة. سالزبورج  ومناطق 

روائح زهور أخاذة
بحيرة  تدعوكم  ميونيخ  أبواب  على 
الشراعية أو  القوارب  شتارنبرج لركوب 
وشمسها  المنعشة  مياهيها  فى  اإلستحمام 
اللذيذة  البفارية  الوجبات  وتذوق  الدافئة 
تقع  التى  الجميلة  الحديقة  ضفافها.  على 
البحيرة  داخل  الوحيدة  الجزيرة  على 
والتى  العطرة  ورودها  و  بزهورها 
جزيرة  وهى  أسمها  للجزيرة  أعطيت 

الورود.
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ساهم كم هائل من فنادق الحياة الصحية والسبا عبر عروضها 
العالجية المتنوعة في تحول بادن بادن إلى محطة فاخرة 

الصحية والحياة  لإلستجمام 

أجمل مدينة في ألمانيا

بادن بادن - مدينة احلمامات والثقافات 
يف الغابة السوداء

متناوية. الحديث في عروض  للكالسيكي 

وهو   – فابرجيه  متحف  يعرض  كما 
الوحيد الفريد من نوعه عبر العالم- أكبر 
حيث  فابرجيه  كارل  الجواهري  أعمال 
من   700 على  يزيد  بما  زواره  يسحر 
الفصح  بيض  من  تتفاوت  المعروضات 
تحف  إلى  وصوال  القياصرة  لعائلة 
التي  اليومية  الحاجيات  من  ثمينة  وأشياء 

العالمية األولى. أثناء الحرب  ظهرت 
 

وفي بادن بادن يقلى الضيوف ما يتمنونه 
من عروض أنيقة ومتنوعة من المطاعم. 
الجوائز  على  الحائزة  المطاعم  وتدعو 
واألخرى العالمية بعضها تقليدي واآلخر 
متعة  إلى  للنبيذ  بادن  وحانات  عصري 
الحلويات  عشاق  أما  فريدة.  تذوق 
محالت  في  الحقيقية  جنتهم  فيجدون 
التي  ماير"  "رومبل  التقليدية  الحلوى 
تقدم لهم شجر الكستنا الشهيرة أو كريات 

األسطورية.  تروفل 

الشوكوالتا  لعشاق  اإلضافية  الجنة  أما 
كافيه   " التقليدي  القهوة  محل  فيقدمها 
التورتات  من  واسعة  تشكيلة  مع  كونيج" 

والحلويات.  والبرالينات 

ما  على  بادن  بادن  مأكوالت  تقتصر  وال 
إلى  تتعداها  بل  المدينة،  وسط  في  تقدمه 
منطقة ريب الند المجاورة فهي من أشهر 
ألمانيا ووصفة سرية  في  الزراعة  حقول 
ومحالت  األنيقة  البوتيكات  للذواقين. 

المجوهرات.

الخيـــــول 
واالناقـــــة

العام  مدار  على  مواسم  ثالثة  في 
الفرسان  نخبة  بادن  بادن  في  تلتقي 
العالمي  الخيول  سباق  في  العالمية 
لخيول  عنوان  إلى  المدينة  لتتحول 
الخيول  من  ابتداء  واألناقة:  السباق 
والمتعة  الفسيحة  واألكواخ  األصيلة 
السباق.  بميادين  وانتهاء  واإلثارة 
واألسبوع  الربيع  ملتقى  ويعتبر 
مهرجان  من  يتلوه  وما  الكبير 
ومهرجان  الفاخر  بريكس  جراند 
من  السيارات  وسباق  البيع 
على  البارزة  االجتماعية  المحطات 

العام. مدار 

في  منتشرة  الطبية  والرعاية  والتوازن 
طوابق.  خمسة 

تمتاز مستشفيات بادن بادن باألخصائيين 
البارزين حيث يحظى الضيوف الوافدون 
طبية  بفحوصات  العالم  أنحاء  كافة  من 
شاملة تناسب حاجاتهم ورغباتهم الفردية 
إضافة لمداخالت طبية ومعالجات وقائية 
وتأهيلية شاملة. ويساندهم في هذا اإلطار 

طبيون.  مترجمون 

والصحية  الطبية  العروض  جانب  وإلى 
من  واسعة  منظومة  بادن  بادن  تقدم 
بادن  مسرح  بينها  ومن  الثقافية.  البرامج 
ويعتبر  مقعد   2500 ل  يتسع  الذي  بادن 
كل  ففي  ألمانيا.  في  لألوبرا  دار  أضخم 
بأكثر  الجمهور  المسرح  هذا  يبدع  عام 
من 150 حفال ابتداء من الباليه ومرورا 
الجاز  بموسيقى  وانتهاء  باألوبرا 

األميرية.  والموسيقى 

يقدم  والثقافة  الحمامات  مدينة  وفي 
ونجوما  فرقا  سنويا  بادن  بادن  مسرح 
وباليت  فيلهارمونيكا  برلين  مثل  عالميين 
زوفي  أنه  الكمان  عازفة  أو  مارينسكي 

موتر.

بادن  بادن  لهم  فتفتح  الفنون  عشاق  أما   
ويعتبر  المتاحف.  من  متنوعة  بوابات 
شيده  والذي  بوردا  فريدر  متحف 
المهندس المعماري الشهير من نيويورك 
نوعه.  من  فريدو  جوهرة  ماير  ريشارد 
للفن  مختارة  أعماال  المعرض  ويقدم 

األثر  الرومان  اكتشف  عام   2000 قبل 
في  معدني  نبع  عشر  الثني  العالجي 
أول  ببناء  إثرها  على  وقاموا  بادن  بادن 
الحالي  يومنا  وحتى  معدنية.  حمامات 
إعجاب  موضع  بادن  بادن  زالت  ال 
مياهها  بسبب  والمواطنين  السياح  لدى 

الساخنة.  المعدنية 

الزوار  يجد  الحديثة  كاراكاال  نبعة  ففي 
لإلسترخاء  فسيحا  ومكانا  عديدة  إمكانات 
فنادق  من  هائل  كم  ساهم  وقد  المنعش. 

عروضها  عبر  والسبا  الصحية  الحياة 
بادن  بادن  تحول  في  المتنوعة  العالجية 
والحياة  لإلستجمام  فاخرة  محطة  إلى 

الصحية.

عام  افتتحت  التي  شتيفاني  فيال  وتعتبر 
الصحية.  المراكز  هذه  جوهرة   2015
برينرز  لفندق  تابعة  سبا  محطة  وهي 
وفي  الخمس.  النجوم  ذي  الفاخر  بارك 
كل  المرء  يجد  التاريخية  شتيفاني  فيال 
وديتوكس  والتغذية  بالجمال  يتعلق  ما 

في موقع ريفي خالب على سفوح الغابة 
أجواء  بين  بادن  بادن  تجمع  السوداء 
جميلة  حقبة  من  أناقة  ذات  متوسطية 
المدينة  تقدمها  التي  الثقافية  والعروض 
الصيفية  أوروبا  عاصمة  في  الكبيرة. 
القرن  في  عليها  يطلق  كان  كما   -
الفنون  عشاق  سيشعر  عشر-  التاسع 
الكالسيكية  بالموسيقى  والعارفون 
الحياة  أصدقاء  كما  التامة  بالراحة 

واإلسترخاء. الصحية 
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Riem Arcade Einkaufzentrum Neuperlach Olympia Einkaufszentrum

متتاز ميونخ بأكثر شوارع التسوق املفضلة يف أملانيا
مركز مدينة ميونخ. إنه قبلة التسوق المحبوبة لدى الشباب والكبار التي مراكز التسوق - الموالت

ال تعود متعتها بسبب الكم الهائل من مجاالت التسوق وحسب، 
بل تتعداها أيضا لحسن الضيافة البافارية. 
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حيث  للتسوق  أولمبيا  مركز  افتتاح  تم 
في  وقدم   OEZ باسم  قصيرة  لفترة  سمي 
في  له  سابقة  ال  جديدا  نمطا  الزمان  ذلك 
القائمون  دأب  العقود  مر  وعلى  التسوق. 
وتحديثه.  التسوق  مركز  تطوير  على 
في  للتسوق  جديد  عالم  تشييد  تم  وهكذا 

للجماهير.  جذابة  منطقة 

في  للجماهير  نفسه  مول  أولمبيا  يقدم 
مستويين مليئين باإلضاءة فتحيله إلى بقعة 
تسوق متعددة الوجوه واألشكال. فالمتاجر 
الضخمة  المالبس  ومحالت  بوتيكا  و135 
إضافة للعديد من المقاهي والمطاعم تلتقي 
هذا  في  جولة  لتحيل  زجاجية  قبة  تحت 

لها. وال  مثيل  تسوق ال  متعة  إلى  المركز 
الفخمة  الماركات  على  محتوياته  تقتصر 
ما  لكل  تتعداها  بل  العصرية،  واألزياء 
إكسسوارات  من  العصرية  الحياة  يثري 
التجميل  مستحضرات  وأحدث  شخصية 

الطازجة. الزراعية  والمنتوجات 

  Olympia-Einkaufszentrum                     
  Hanauer Strasse 68                               
  80993 München                                  
  Phone: 0049/8914 33 29 10            
  www.meinoez.de                                   
  Opening hours: Mo-Sa: 9.30-20h     

في  للفرد  الحالية  الشرائية  القوة  تبلغ 
مدينة ميونخ 26000 يورو ما يجعلها 
فمتاجر  التجزئة.  تجار  لدى  محبوبة 
في  بالراحة  تشعر  المحلية  الماركات 
شوارع التسوق في ميونخ وتتكاتف مع 
واإلبتكارية  المنهجية  المطاعم  أطياف 
ويتوقع  جذاب.  تسوق  مشهد  توليد  في 
القادمة نموا متزايدا  أن تشهد السنوات 

المتاجر. في 

للتسوق في  أولمبيا مول – أضخم مركز 
بافاريا

أصبح كل شيء جاهزا بالتزامن مع دورة 
وعندها   .1972 عام  األولمبية  األلعاب 

التسوق.  جولة  أثناء  استراحة  لقضاء  بكم 
الوجبات  مطاعم  عن  بحثتم  وسواء 
أو  بار  سوشي  أو  البيتزا  أو  الجاهزة 
تقدم  أركادن  ريم  فإن  البافارية  األطباق 
توفر  لذلك  إضافة  المأكوالت.  أشهى  لكم 
واإلحتفاليات  الدورية  الثقافية  البرامج 
وبرنامجا  البارزة  األحداث  من  العديد 

الزوار. لكافة  متنوعا 

  Riem Arcaden                                         
  Willy-Brandt-Platz 5                             
  81829 Munich                                       
  Phone: 0049/89/930060                 
  www.riemarcaden.de                           
  Opening hours: Mo-Sa: 10-20h     

نوي بيرالخ مول – بيب
في  للتسوق  الخ  بير  نوي  مركز  إنه 
متجرا   125 يحتوي  حيث  ميونخ  شرق 
وفيه  للسيارات.  موقفا   2000 من  وأكثر 
لتقدم  طوابق  ثالثة  في  متاجر  عدة  تنتشر 
التجارية  الماركات  من  واسعة  تشكيلة 
بالبشرة  والعناية  التجميل  ومستحضرات 
واإللكترونيات  والمجوهرات  والساعات 
والكتب  واألزهار  ميديا  ومولتي 
والمحافظ  والهدايا  واألحذية  والحلويات 

الكثير. وغيرها 

التجديد في بيب نوي بير الخ
تكمن الصورة المبدعة في مركز تسوق نوي 
بير الخ بيب في الساحة الضخمة وإضاءتها 
وما  المحيطة  الزجاجية  القبة  مع  المشرقة 
تجتمع تحتها من عدد ضخم من البوتيكات. 
المحالت  كافة  إلى  الوصول  يمكن  وهكذا 

مشيا على األقدام. 

للمكوث  مناسبا  مكانا  الساحة  تعتبر  كما 
النشاطات  من  كثير  هنا  وتلتئم  طويال. 
الترفيهية كعروض األزياء وحفالت الميالد 
والفصح إضافة ألسواق التجزئة التي تنظم 
على مدار العام. وتوفر العروض المستمرة 
المثال  سبيل  وعلى  للتسوق.  إضافية  متعة 
يوفر المول كوبونا خاصا للتسوق يمكن من 
التسوق دون نقود في غالبية محالت المول 
كما  األخرى.  الموالت  من   70 في  وكذلك 
لكافة  مثالية  هدية  ليكون  الكوبون  يصلح 
بطاقة  على  الحصول  ويمكن  المناسبات. 
الكوبون في شباك خدمة الزبائن في الطابق 

األرضي.

  Einkaufzentrum Neuperlach              
  Ollenhauerstr. 6,                               
  81737 Munich                                   
  Phone: 0049 89 673 351 - 0            
  www.einkaufscenter-neuperlachde 
  Opening hours: Mo-Sa: 9.30-20h      

مجمع ريم أركادن
يحلو  هكذا   – التنوع  في  وثراء  استجمام 
في  نفسه  يسوق  أن  أركادن  ريم  لمجمع 
تسوق  مركز  أكثر  فهو  المعارض.  مدينة 
يحتوي  حيث  ميونخ  شرق  في  محبوب 

أكثر من 128 متجرا ومطعما.

تنوع في ثالثة طوابق
على امتداد ثالثة طوابق يقدم ريم أركادن 
التي  الجذابة  المحالت  من  كبيرا  تنوعا 
واإلستمتاع  نظرة  إلقاء  إلى  تدعوك 
وسواء  مريحة.  أجواء  في  بالتسوق 
للرجال  العصرية  بالبوتيكات  األمر  تعلق 
العصرية  األحذية  محالت  أو  والنساء 
واألبتكوس  والمجوهرات  والعطور 
ريم  فإن  العصرية  لألزياء  إضافة 
تناسب  واسعة  شريحة  تقدم  أركادن 
الكهربائيات  محالت  أما  األذواق.  كل 
ولوازم  المكتبات  وكذا  التصوير  ومعدات 
لتغطي  المعروضات  فتثري  القرطاسية 

اليومية. والحاجة  الفراغ  أوقات 

بنوك  المتنوع من  الخدمات  أن قطاع  كما 
ووكاالت  كلين  ودراي  وصالونات حالقة 
من  وغيرها  ماركت  والسوبر  السفر 
المتخصصة  الغذائية  المواد  محالت 
مسافات  قطع  دون  بالتسوق  لكم  فتسمح 
مقاهي  من  الجذابة  الخيارات  أما  بعيدة. 
فترحب  كريم  اآليس  ومحالت  ومطاعم 
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أفادت دراسة نشرت في مايو بأن شوارع التسوق كاوفنجر شتراسه ونوي هاوزر شتراسه هي أكثر مناطق التسوق ارتيادا 
في كافة القطر األلماني. وبناء عليه يتجول غالبية المتسوقين عبر شارع كاوفنجر شتراسه، وال غرابة في ذلك حيث ال 

يقتصر ذلك على احتضانها لكثير من سالسل البوتيكات، بل تتعداها للمتاجر الخارجية ومخازن العالمات التجارية أو متاجر 
ميونخ التقليدية.

هوف شتات
بين  يقع مول هوف شتات في قلب ميونخ 
هاكن  وشارع  شتراسه  زندلينجر  شارع 
على  ويجمع  جارتن.  وفيربر  شتراسه 
األزياء  بين  مربع  متر   15500 مساحة 
والمقاهي  األثاث  ومستودعات  العصرية 

والمطاعم. 
تنوع واسع في مجاالت التسوق

التاريخية  النصب  بين  المزج  أحال  لقد 
والعناصر الحديثة مجمع هوف شتات إلى 
حيث  نظيره.  قل  للتسوق  معماري  صرح 
يقدم 27 محال تجاريا تتفاوت معروضاتها 
الداخلي  التصميم  ومنتوجات  األزياء  من 
المواد  ومحالت  الصحية  والمستحضرات 
فريدة  مجاالت  ميونخ  في  لتوفر  الغذائية 
وحديثة في التسوق. وتجدون ههنا عرضا 
المتاجر. هل ترغبون بمعرفة  لهذه  سريعا 
وقت انطالق قطار الضواحي التالي؟ كما 
يستطيع الزوار اإلفادة من خدمة اإلنترنت 
المول. المجانية في كافة أرجاء  الالسلكي 

  Hofstatt                                               
  info@hofstatt.info                              
  Tel.: +49 (0)89/14 33 36 50          
  Opening Hours: Mo. - Sa.               
  10:00am to 8:00pm 

أركادن باسنج  مجمع 
مجمع  من  الملون  العالم  الكتشاف  هلموا 
أركادن على مساحة تسوق تبلغ 39000 
متجرا   150 عبر  وتجولوا  مربع  متر 
الراقية  األزياء  تنتظركم  وهنا  متنوعا. 
والمستجدات  واألطفال  والنساء  للرجال 
الهواة والرياضيين  المثيرة ولوازم  التقنية 
للوازم الجمال  وعشاق المغامرات إضافة 
ورعاية  التجميل  ومستحضرات  كالعطور 

البشرة. 

السفلي  الطابق  في  الغذائي  الجناح  أما 
كل  وسيجد  يشتهيه.  ما  مذاق  لكل  فيقدم 
المأكوالت  عن  بحث  سواء  بغيته  شخص 
أو  التركية  أو  اإليطالية  أو  اآلسيوية 
كافة  األنترنت  صفحة  وتقدم  األلمانية. 
أركادن  باسنج  بمجمع  المتعلقة  المعلومات 
الوصول  وطريقة  الدوام  أوقات  ومنها 
والمناسبات  المتاجر  بأسماء  وقائمة  إليه 

المول. وكل مستجد حول 

  Pasing Arcaden                                            
  Pasinger Bahnhofspl. 5,                            
  81241 München                                         
  Mo. bis Sa von 09:30 bis 20:00

يقتصر  ال  حيث  ذلك  في  غرابة  ال 
سالسل  من  لكثير  احتضانها  على  ذلك 
الخارجية  للمتاجر  تتعداها  بل  البوتيكات، 
متاجر  أو  التجارية  العالمات  ومخازن 

التقليدية. ميونخ 

شتاخوس مجمع 
تسوق  مجمع  أكبر  شتاخوس  مجمع  يقع 
مدينة  قلب  في  األرض  تحت  أوروبي 

ميونخ مباشرة في ميدان كارل بالتس. 

الخاص  والطراز  والدهشة  التنوع 
المركزي والموقع 

تنتظر  مربع  متر   7500 مساحة  على 
من  ممتازة  تشكيلة  والمتسوقين  الزوار 
اليومية  للمتطلبات  الالزمة  البضائع 
للمتاجر  إضافة  بسرعة  القتناصها 
إلمكانية  أضافة  والبوتكيات.  العصرية 
الخدمات  وكالء  من  العديد  من  اإلفادة 

المتعددة.

  Stachus Passagen                             
  Karlsplatz Stachus 1. UG                  
  80335 München                               
  Core opening hours:                         
  Mo - Sa, 9:30am – 8pm   
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More than 110 boutiques of luxury fashion and lifestyle brands

offering savings of up to 60%* all year round.
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More than 110 boutiques of luxury fashion and lifestyle brands 

offering savings of up to 60%* all year round.

7 FOR ALL MANKIND ∙ AIGNER OUTLET ∙ ASICS ∙ BALDESSARINI ∙ BALDININI ∙ BALLY 

BARBOUR ∙ BASLER ∙ BEN SHERMAN ∙ BENCH. ∙ BILLABONG ∙ BIRKENSTOCK ∙ BLACK BOX  

BOGGI MILANO ∙ BOGNER ∙ BRAX ∙ BURLINGTON ∙ CAFÉ COTON ∙ CALVIN KLEIN JEANS 

CALVIN KLEIN UNDERWEAR ∙ CAMEL ACTIVE ∙ CHRIST ∙ CLOSED ∙ COACH ∙ COCCINELLE 

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY ∙ DESIGUAL ∙ DOLOMITE ∙ ESCADA ∙ ESTELLA ∙ FALKE  

FOSSIL ∙ FRED PERRY ∙ FURLA ∙ GAASTRA ∙ GANT ∙ GARCIA ∙ GEOX ∙ G.K. MAYER SHOES 

GOLFINO ∙ GUESS ∙ HACKETT ∙ HALLHUBER ∙ HANNA WHITE ∙ HANRO ∙ HUGO BOSS 

JACQUES BRITT ∙ JIMMY CHOO ∙ KIKI ∙ LACOSTE ∙ LAMBERT ∙ LA PERLA ∙ LE CREUSET 

LEVI’S/DOCKERS ∙ LIEBESKIND BERLIN ∙ LINDT CAFÉ ∙ LLOYD SHOES ∙ L´OCCITANE EN PROVENCE 

LUISA CERANO ∙ MARC ∙ MARC O’POLO ∙ MARVELIS ∙ MCM ∙ MEXX ∙ MICHAEL KORS 

MÖVE ∙ NAPAPIJRI ∙ NIKE FACTORY STORE ∙ ODLO ∙ PANDORA ∙ PARK AVENUE 

PATRIZIA PEPE ∙ PEAK PERFORMANCE ∙ PEPE JEANS ∙ PHILIPP PLEIN ∙ PORSCHE DESIGN ∙ PUMA 

RENÉ LEZARD ∙ RITUALS ∙ ROBERTO CAVALLI ∙ ROSENTHAL ∙ SALOMON ∙ SAMSONITE 

SAN FRANCISCO COFFEE COMPANY ∙ SCHNEIDERS/HABSBURG ∙ SEIDENSTICKER ∙ SIGIKID 

SPORTALM ∙ ST.EMILE ∙ STIFTL ∙ STRENESSE ∙ SUNGLASSES BY PFENDT OPTIC 

SUNGLASS TIME ∙ SUPERDRY ∙ SWAROVSKI ∙ THAI CUISINE ∙ THE NORTH FACE 

THE SOCIETY SHOP ∙ TIMBERLAND ∙ TOD’S ∙ TOMMY HILFIGER ∙ TOM TAILOR  

TOM TAILOR DENIM ∙ TOM TAILOR KIDS ∙ TRIUMPH ∙ TRUE RELIGION JEANS ∙ TRUSSARDI JEANS  

TUMI ∙ VALENTINO ∙ VERSACE ∙ WELLENSTEYN ∙ WIESNKÖNIG ∙ WMF ∙ WOLFORD ∙ ZWILLING

*off former recommended retail price  © Ingolstadt Village 2014     07/14
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قرية إنجول شتات وقرية فيرتهايم
 متعة تسوق ال نظير لها

حمالت التسوق األنيق

39 ARAB TRAVELER 1/2018

نمط للحياة

الخدمات اإلضافية:
ابتداءا •  المضافة  الضريبة  من  المعفى  التسوق 

من مشتريات بقيمة 25 يورو لكل تسوق حيث 
تستردون ما يصل إلى %14,5

اإلنترنت الالسلكي المجاني• 
شركات •  برامج  مع  التفضيلية  النقاط  تجميع 

الطيران كاإلتحاد ولوفتهانزا مايلز آند مور
التسوق السريع في صحبة الباص من ميونخ إلى • 

قرية إنجول شتات أو من فرانكفورت إلى قرية 
فيرت هايم

مواقف مجاني للسيارات أمام الموقع• 
من •  متنوعة  أطباقا  تقدم  ومقاهي  مطاعم 

المأكوالت النباتية والدجاج والمأكوالت البحرية
تأجير عربات األطفال وكراسي المقعدين• 
غرفة تدبر: خالل أوقات الدوام تتوفرغرفة للصالة• 

عرض خاص لزبائننا العرب 

استمتعوا بالمزايا اإلضافية بمناسبة عيد الفطر 
السعيد:  

10% تخفيضا إضافيا* المشتريات.• 
سفرة مجانية مع باص التسوق السريع من • 

ميونخ أو فرانكفورت
إستخدام صالة الزوار أثناء التسوق مجانا** • 

للحجز واإلستفسار: 
TourismIngolstadtVillage@valueretail.com

*على أسعار التصفيات للبوتيكات المشاركة 
والماركات العالمية.

** يسمح الدخول عند حجز المكان قبل يومين 
من الوصول، وحسب توافر المكان. 

النادرة  العالمية  والمأكوالت  الخالبة  باألجواء 
التشكيلة  تأسركم  بأن  العنان  لنفسكم  واتركوا 
لذلك  مثيال  تجدوا  ولن  والمتنوعة.  الضخمة 
والخدمات  الفريدة  التسوق  متعة  من  المزيج 
الفاخرة واإلستشارات المحترفة في ظل أجواء 
مسترخية مريحة. تجدون المزيد من المعلومات 

على الموقع اإللكتروني:
www.IngolstadtVillage.de/ar

كما أن قرية فيرتهايم الواقعة على أوتوستراد 
A3 بين مدينتي فرنكفورت ونورنبيرج مركز 
المحالت  من  يحتضن  لما  بالزيارة  جدير 
شهيرة  ماركات  فيها  األنيقة.  التخصصية 
جانت،  ديزل،  بالي،  لورا،  رالف  بولو  أمثال 
مجوهرات كريست، جيس، لونج شامب، تومي 
أو تسفيلينج.  تجدون المزيد من المعلومات على 

www.WertheimVillage.com/ar :موقعنا

استمتعوا بإقامتكم في أشهر محطة تسوق ألمانية 
وهي قرية إنجول شتات وقرية فيرتهايم. وقلما 
تستطيعون  ألمانيا  في  له  نظيرا  مكانا  تجدون 
في  تفضيلية  وبأسعار  باسترخاء  فيه  التسوق 
ظل اقتناء الماركات الفاخرة والمميزة. بادروا 
إلى تنظيم إقامة قصيرة في قرية إنجول شتات 
خيالية  تسوق  بمتعة  أنفسكم  ودللوا  وفيرتهايم 
حيث  الفاخرة.  التصفية  محالت  أكثر  في 
فاخرة  ماركة   110 من  أكثر  هنا  ينتظركم 
وفي أسعار تفضيلية على مدار العام تصل إلى 
60%* من السعر األصلي ناهيك عن مواقف 
قضاء  تستطيعوا  ولن  المجانية.  السيارات 
هلموا  العام!  مدار  على  هذه  من  أجمل  فترة 
الرائدة  الشهيرة  العالمية  الماركات  الكتشاف 
من خالل جولة تسوق في قرية إنجول شتات 
استمتعوا  ميونخ.  من  دقيقة   40 مسافة  على 

مواعيد اإلفتتاح
اإلثنين - السبت: 10.00 – 20.00 
لإلطالع على مواعيد اإلفتتاح الحالية 

يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني
IngolstadtVillage.com

رحالت التسوق السريع 
رحالت يومية من اإلثنين حتى 

السبت انطالقا من ميونخ من أمام 
فندق سوفيتيل الساعة 9.30 صباحا. 
ومن عالم بي أم دبليو الساعة 9.45 
صباحا. كما تنطلق رحالت مسائية 

يومي الخميس والسبت في تمام الساعة 
13.30 وكذلك 13.45.

تحجز التذاكر عبر الموقع اإللكتروني 
IngolstadtVillage.com/shopping-

express-coach

الرحلة عبر القطار
قطار ميونخ – إنجول شتات 

bahn.de

الرحلة عبر السيارة
من أوتوستراد A9 ميونخ – 

نورنبيرج، مخرج 61 )إنجول شتات 
– الحي الشرقي(

الرحلة مع سائق اللوموزين
للمعلومات يرجى مراجعة الموقع 

اإللكتروني
IngolstadtVillage.com/Limousine 

غرفة تدبر
خالل أوقات الدوام  تتوفر لخدمتكم 

غرفة خاصة للصالة
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Discover more than 110 boutiques from leading brands at Ingolstadt Village and Wertheim Village,  
including Bally, Furla, Samsonite, Wolford and many more, all o�ering up to 60% o�1 all year round.
 
Receive an additional 10% o�2 your purchases when you travel on the Shopping Express® 
coach service. To book, visit IngolstadtVillage.com/shopping-express-coach or   
WertheimVillage.com/shopping-express-coach

LOVE THE MOMENT

Only 50 minutes from Frankfurt 
A3 – exit Wertheim/Lengfurt

Only 40 minutes from Munich 
A9 – exit Ingolstadt-Ost

1the former recommended retail price | 2the outlet price in participating boutiques. Present this page at Tourist Information in Ingolstadt Village or 
Wertheim Village to receive your Tourism VIP Pass. 



Helene Fischer, Olympiastadion

Lenny Kravitz, Olympiahalle

Highlife in Munich – Lange Nacht der Musik
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ميونخ - بافارياميونخ - بافاريا

هيلينه فيشر
فيشر  هيلينه  الشهيرة  ألمانيا  مطربة  ستحل 
حفلة  في  ضيفا   2018 يونيو   29 بتاريخ 
في  األولمبية  القاعة  في  حية  موسيقية 

ميونخ.
ألبومها  عبر  بأدائها  المعجبين  وستأسر 

الجديد وأدائها الحي المميز.
القاعة   ،2018 يونيو   29 الثالثاء 

األولمبية

ليني كرافتس
فيبريشن".  "ريز  جولة  في  الروك  مطرب 
وال  الموسيقى  معترك  في  عاما   30 منذ 
ليني  يقود  الذي  الخاص  طريقه  يشق  زال 
كرافتس بتاريخ 31 مايو 2018 إلى القاعة 
مطرب  جولة  على  أطلق  وقد  األولمبية. 
فيبريشن". فال رغبة  الالمع " ريز  الروك 

بالتقاعد المبكر لمطرب الروك.
الخميس 31 مايو 2018، الثامنة مساء، 

القاعة األولمبية

ميتاليكا
على  ضيوفا  الميتال  ملوك  سيحل 
بمناسبة  األوروبية  جولتهم  وفي  ميونخ. 
Hardwired..to self-" الجديد  ألبومهم 
في  األلمانية  محطتهم  ستكون   "Destruct

الجديد  ألبومهم  ويرتبط  األولمبية.  القاعة 
هيتفلد  جيمس  ل  السابقة  باإلنجازات 
العطاء  عن  يتوانى  ولن  هامت  وكيرك 

المندفع.
السابعة   ،2018 أبريل   26 الخميس 

والنصف مساء، القاعة األولمبية

ما  مع  السحيق  العالم  فستحيل  والموسيقى 
واقع  إلى  وأسرار  مغامرات  من  يحتويه 

حيوي.

مغامرة مذهلة
تدور أحداث قصة إكفيال في عالم بعيد مليء 
والخيول  اإلنسان  يعيش  حيث  باألساطير 
السنين. وفي هذا  إلى جنب منذ مئات  جنبا 
العالم الساحر يعيش الفتى فيرو حيث تربطه 
الثنائي على  بفرسه صداقة حقيقية. ويعتزم 
في  الفرسان  أفضل  سباق  في  المشاركة 

بلدهم. 

لكن األماكن المفضلة لالنطالق ال ينالها إال 
مغامرات  في رحلة  أن شارك  له  من سبق 
رحلته  في  األبطال.  قمة  وبلغ  إكفيال  عبر 
إضافة  إكفيال  من  فارس  أمهر  فيرو  يقابل 
بجمالها  تأسره  ما  التي سرعان  أمارا  للفتاة 

األخاذ. 

وفي نهاية الميدان يواجه فيرو أكبر التحديات 
أثناء  خبرات  من  جمعه  بما  اإلطالق  على 

تلك الرحلة.

إنه  سحري.  عالم  في  مغامرات  رحلة 
باستهواء  كفيل  ميونخ  في  جديد  عرض 
الزوار ما بين 5 نوفمبر 2017 و31 يناير 
واأللعاب  الفروسية  فنون  تصحبه   2018
الجذابة  والموسيقى  الهواء  في  الرياضية 

واستعراضات راقصة رائعة. 

ومن ضمن البرنامج عرض الخيول الجديد 
صمم  استعراضي  قصر  في   "EQUILA"
سيقود  ميونخ.  شمال  في  لذلك  خصيصا 
المشاهدين  أباسيوناتا  من  الجديد  العرض 
إلى عالم إكفيال الساحر حيث يعيش اإلنسان 
فنون  أما  متناغمة.  حياة  في  والخيول 
والرقص  اإلستعراضية  واأللعاب  الفروسية 

عرض في ظل أجواء أسطورية
في ظل الموسيقى المؤلفة خصيصا للعرض 
واأللعاب  الفروسية  بفقرات  وباالستعانة 
الفرقة  تقوم  الرائعة  والرقصات  البهلوانية 
عالم  إلى  الخيال  عالم  من  القصة  بنقل 
للغوص في عالم  المشاهدين  ليترك  الحقيقة 
إكفيال بطريقة مثيرة. أما القرب من الخيول 
ومؤثرات  المتداخلة  الصوت  وتقنيات 
الضوء الخاصة فتزيل الحواجز بين المسرح 

والجمهور. 

لقد تم تصميم قصر العرض ليناسب العرض 
الغريبة فهي  الخشبية  الواجهة  أما  الخاص. 
المراقب  وتدهش  الطبيعة  من  مستوحاة 
الحيوية  وأشكالها  الطبيعية  بمحتوياتها 
ومشاهد األلوان المتغيرة لتقدم قطيعا عداءا 

من الخيول.

مدة العرض: ساعتان ونصف
سعر التذاكر ابتداء من 29.9 يورو 

)تذاكر العرض(
الهاتف الساخن للتذاكر:33 33 37 - 01806

12 أبريل 2018 حتى 29 يونيو 2018

في قصر االستعراضات الجديد

احتفاليات مومسية بارزة

أباسيوناته إكفيال

النج النج 
Gastaig،الثالثاء 17 أبريل 2018، الثامنة مساء

ميتاليكا 
الخميس 26 أبريل 2018، السابعة والنصف مساء، 

القاعة األولمبية

بي أم دبليو المفتوح 2018
28 أبريل-6 مايو MTTC ،2018 إفيتوس

أمسية الموسيقى الطويلة 
السبت 4/28/ 2018 ابتداء من الساعة الثامنة مساء، 

مواقع مختلفة في ميونخ

ليني كرافتس 
الخميس 5/31/ 2018، الثامنة مساء، القاعة األولمبية

هيلينه فيشر 
الثالثاء 6/29/ 2018، الثامنة مساء، القاعة األولمبية

النج النج
يسحر هذا اإلستعراض ببريقه الفني ومتعته 
2018سيقدم  أبريل   17 بتاريخ  األداء.  في 
فيل  قاعة  في  منفردة  حفلة  النج  النج 
هارمونيا وكعادته سيغطي أداؤه الموسوعة 

الشاملة. الكالسيكية 
الثالثاء 17 أبريل 2018، الثامنة مساء، 

جاس شتايج فيل هارمونيا 

بي أم دبليو المفتوح 2018
أداء مميز في التنس األرضي تقدمه بطولة 
بي أم دبليو المفتوحة. ما بين 28 أبريل و6 
العالمية  بافاريا  بطولة  ستعقد   2018 مايو 
في ميونخ على أرض MTTC إفيتوس. وفي 
يستمتعوا  أن  للمعجبين  يحق  الموسم  هذا 
البطولة  على  الحائز  شرايبر  كول  بفيليب 

ثالث مرات.
28 أبريل-6 مايو MTTC ،2018 إفيتوس 

ميونخ

ليلة الموسيقى الطويلة
مدينة واحدة – ليلة واحدة – 400 حفلة

كافة أرجاء ميونخ في ضجة عارمة. بتاريخ 
الموسيقى  أمسية  ستقدم   2018 أبريل   28
الساعة  الطويلة برنامجا موسيقيا حافال من 
الثامنة مساء وحتى الثالثة فجرا. حيث ستقدم 
في  األطياف  كافة  من  موسيقية  حفلة   400
100 موقع مختلف. وهناك حافالت مسيرة 

تمكن من الوصول إلى هذه الحفالت.

السبت 28 أبريل 2018 ابتداء من الساعة 
الثامنة مساء، مواقع مختلفة في ميونخ
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فندق األميرة إليزابيت ديراج ليفنجفندق ماندارين أورينتال ميونخفندق آنا

فنادق يف ميونخ تناسب املسافرين
ميونخ: مدينة جديرة بالحياة وتمتاز بالحب ونمط الحياة

فالفنادق الفخمة في ميونخ تشهد في هذه الفترة حجوزات كثيفة. 
كما تشهد ميونخ حراكا نشطا في المواسم األخرى.

فندق األميرة إليزابيت ديراج ليفنج - فندق 
أستوديوهات مميزة

ليفنج  ديراج  إليزابيت  األميرة  فندق  يقع 
هوتيل األنيق بنجومه األربعة في ضاحية 
القديمة  البلدة  في  العريقة  باخ  جلوكن 

مباشرة على شاطئ نهر اإلزار. 

أو  والمشي  للهرولة  مثالي  موقع  إنه 
والحياة  للعمل  مثالي  إنه  صيفي.  لحمام 
شينز  مطعم  ففي  أيضا.  واالستمتاع 
يقدم  وأصيل  عريق  مطبخ  ينتظركم 

األطباق اآلسيوية واألوروبية.

  Geyerstraße 52,                                     
  80469 München                                

فندق هاريس هوم - إنه الفندق الالمعقول 
مع شبكة مواصالت مثالية

هوم  هاريو  سلسلة  من  فندق  أول  يقع 
 15 موزاخ  وتبعد  ميونخ.  في  أوتيل 
من  دقيقة  و25  المدينة  مركز  من  دقيقة 
يقع  مباشرة  الفندق  من  وبالقرب  المطار. 
للعديد  إضافة  واألنفاق  الضواحي  قطار 

المتاجر. من 

تطبيق  فعبر  سمارت.  فندق  نجسد  إننا 
بالحجز  القيام  بسهول  يمكنك   conichi

غرفتك  عن  واإلفصاح  وسرعة  بسهولة 

فندق اليمر هوف نيمفنبورج باالس ميونخ 
– فندق العائالت المميز

المعالم  ذو  هوف  اليمر  فندق  يمنح 
لمعايشة  أجواء  األطفال  القصورية 
في  العائالت  وتقطن  األسطوري.  خيالهم 
في  األثرية  بالتحف  مليئة  مشرقة  غرف 
وال  عشر  التاسع  للقرن  تعود  برجية  فيال 
البري  الطريق  عن  خطوات  سوى  تبعد 
الساحة  الوعول. ويمكنكم في هذه  لحديقة 
مراقبة الطيور أو استئجار دراجة هوائية 

المنطقة. الستكشاف 

  Laimer Strasse 40,                             
  80639 München                                

فندق ماندارين أورينتال ميونخ – فندق قمة 
في الفخامة

فندق  ظل  في  الملكية  باألجواء  استمتعوا 
ماندارين أورينتال ميونخ الذي حافظ على 
الغرف  أما  الجديد.  النهضة  طراز عصر 
التاسع  القرن  أوائل  من  فأثاثها  الفارهة 
مجانية.  بار  ثالجة  على  وتحتوي  عشر 
تستمتعوا  أن  يمكنكم  العشاء  وجبة  وقبل 
بوجبة تفتح الشهية في بيانو بار في مطعم 

مارك الحائز على جوائز شتيرن.

  Neuturmstrasse 1,                                
  80331 München                                

فندق آنا - أناقة في التصميم

العشرة  الفنادق  أحد  آنا  فندق  يعتبر 
باألناقة  يمتاز  حيث  ميونخ  في  المميزة 
مكسوة  الغرف  فأرضية  الحديثة.  الفنية 
الراقي.  باألثاث  ومجهزة  الساج  بخشب 
رائعة  إطاللة  الغرف  بعض  تمنح  كما 
بأنواع  استمتعوا  ميونخ.  مدينة  على 
ذي  البار  ظالل  في  والسوشي  الكوكتيل 

الرائعة. اإلضاءة 

  Schuetzenstrasse 1,                          
  80335 München                               

الفصول  كمبنسكي   – رائع  تاريخي  فندق 
األربعة في ميونخ

كمبنسكي  األربعة  الفصول  فندق  يعتبر 
أجواء  إلى  ينقلك  ملكيا سابقا  مقرا  ميونخ 

التاسع عشر.  القرن 

أو  بار  بيانو  في  بالمشروبات  استمتعوا 
اللوبي  في  قهوة  بفنجان  الظهيرة  بعد 
المسبح  أما  الداكن.  األثاث  ذي  المشرق 
الحياة  وجناح  الفندق  سطح  في  المغلق 
مدينة  نواحي  على  فيطالن  الصحية 

ميونخ.

  Maximilianstrasse 17,                          
  80539 München                               

يتعداه  بل  المحلي،  المستوى  على  ذلك 
من  فبراير  ففي  أيضا.  العالمي  للمستوى 
مقارنة  دراسة  ميرسر  أجرت  العام  هذا 
ميونخ  مدينة  وتبوأت  الحياة  نوعية  حول 
مجددا في قمة الدول األلمانية. كما احتلت 
الدولي.  التنافس  يخص  فيما  مميزا  موقعا 
احتلت  الند  وآوك  وزيورخ  فيينا  فبعد 
فيما  الرابعة  العالمية  المرتبة  ميونخ 

الحياة. نوعية  يخص 

المعتبرة  المعايير  إلى  دقيقة  نظرة  وبعد 

يدرك المرء بوضوح سبب احتالل ميونخ 
هذه المكانة المميزة: من القوة االقتصادية 
واألمن والنظافة والتي سرعان ما تتجلى 
أرض  على  قدماه  تحط  عندما  للزائر 

المدينة. 

عشرة  ألشهر  السياحي  الدليل  هذا  في 
دون  الباحث  سيجد  ميونخ  في  فنادق 
بغيته  كانت  سواء  المناسب  الفندق  شك 
البافارية  الرومانسية  أو  األنيق  التصميم 

التقليدية.

أن  واألخرى  الفينة  بين  المرء  يسمع 
من  ويبدو  قرية.  سوى  ليست  ميونخ 
ذات  كبرى  مدينة  أن  بمكان  األناقة 
محلية  وأهمية  مرموق  عالمي  اقتصاد 
فهذه  بالقرية.  توصف  زالت  ال  ودولية 
الخاصية بالذات هي التي تمنح "القرية" 
يقطنها  كبرى  لمدينة  الخاصة  الميزة 

1.5 مليون نسمة. إنها قيمة الحياة.

من  واحدة  طويل  زمن  منذ  ميونخ  تعتبر 
يقتصر  وال  بالحياة.  المفعمة  المدن  أكثر 



نمط للحياة نمط للحياة

45 ARAB TRAVELER 1/2018 44ARAB TRAVELER 1/2018

يمكن الوصول إلى كافة المعالم السياحية في ميونخ عبر المواصالت العمومية. 
وبعد زيارة ممتعة للمدينة ال بأس بأن تستروحوا قليال في أحد الفنادق الفخمة في ميونخ.

يعرض سوق فيكتو والين ماركت منذ بداية القرن التاسع عشر على مساحة هكتارين 
منتوجات الخضار والفواكه وغيرها من المنتوجات الزراعية على مدار أيام العمل األسبوعي. 

سنترال أوتيل أبارت ميونخ  فندق ليوناردو رويال هوتيل ميونخفندق هاريس هوم فندق لي ميريديان ميونخفندق سوفوتيل فندق ديراج ليفنج فيكتو والين ماركت

عصر  إلى  ويعود  المدينة  قلب  في  رائع 
التاريخي  البريد  الملك فيلهلم. وفي مركز 
مع  العالمي  التصميم  يلتقي  ميونخ  في 

المدينة.  تاريخ 

ناعمة  وأقواس  منحنية  خطوط  وعبر 
يقودك المدخل البديع إلى العصر الحديث 
لفنادق سوفوتيل ذات  المرموقة  والضيافة 

نجوم. الخمسة 

  Bayerstrasse 12,                                 
  80335 München                                 

فندق   – بارك  أرابيال  ميونخ  شيراتون 
التزلج الرائع

بارك  أرابيال  ميونخ  شيراتون  يمتاز 
مثيرة  انطالق  كنقطة  المالئم  بموقعه 
يبعد  ال  الذي  التزلج  منتجع  إلى  لرحلة 

بالسيارة.  ساعة  سوى  ميونخ  عن 

لثلجية  ا لقمة  ا على  يوم  قضاء  بعد 
الجناح  في  الستراحة  المرء  يحتاج 
حيث   22 الطابق  في  الصحي 
أو  المسبح  ظالل  في  يسترخي 

 . ليك لتد ا

خشب  من  فمجهزة  الحديثة  غرفه  أما 
الكندي. القيقب 

  Arabellastrasse 5,                                 
  81925 München                                   

فندق ديراج ليفنج فيكتو والين ماركت

استمتعوا كضيوف في فندق ديراج أوتيل ذي 
النجوم األربعة في سوق فيكتو والين ماركت 
بالخدمة اللطيفة في العنوان البيولوجي األول 

في ديراج. 

حيث تقيمون في جوار سوق فيكتو والين في 
غرف وأجنحة فخمة ذات أسرة زيتية حيوية. 
الخضرة  أجواء  مع  الراحة  تتناغم  وهكذا 

ممزوجة ببنية تحتية متنوعة اإلمكانات. 

  Frauenstraße 4,                                      
  80469 München                                  

سنترال أوتيل أبارت ميونخ – إقامة طويلة 
ومميزة

خاصة،  أو  عمل  إقامة  قصدتم  سواء 

الكثير.  وغيره  أونالين  والدفع  المرغوبة 
وهنا يمكنكم الولوج إلى متابعة الحجوزات

  Bunzlauer Platz 5,                                   
  80992 München                                 

فندق ويستن جراند ميونخ - فندق الحياة 
الصحية المميز

أرابيال  ميونخ  جراند  ويستن  فندق  يعتبر 
بارك مكانا رائعا لالسترخاء نظرا لتوفره 
بخارية  وحمامات  خارجي  مسبح  على 

ومسابح داخلية. 

مارسوا األلعاب الرياضية في نادي اللياقة 
واستمتعوا  الشتوية  الحديقة  أجواء  مع 
بمساج لومي لومي المنعش من هاواي أو 

طريقة شياتسو العالجية.

  Arabellastrasse 6,                                  
  81925 München                                  

فندق سوفوتيل - مبنى البريد التراثي

يقع هذا الفندق ذو الخمسة نجوم في مبنى 

طويل ال بأس بأن تستمتعوا في جناح اللياقة 
البدنية والجمال في ظل تدليك ممتع أو جولة 
العالمي  المطبخ  تذوق  يتلوها  المسبح.  في 
أو  الساحر  الموقع  ذي  تيفولي  مطعم  في 
لكم  بيبل. كما نوفر  بار  بارد في  مشروب 
خدمة اإلنترنت الالسلكي المجانية في كافة 

أرجاء الفندق.

 Am Tucherpark 7,                                 
  80538 München                                                

فندق لي ميريديان ميونخ

الفريد في  فندق لي ميريديان  بفضل موقع 
وسط البلد يمكنكم اكتشاف شوارع التسوق 
والمتاحف والمسرح بسهولة تامة. وتتفاوت 
الخيارات في فندق لي ميريديان بين 381 
وفسيح  حديث  فجميعها  وغرفة.  جناحا 
على  الفخمة  الغرف  تطل  بينما  ومشرق. 
فناء الفندق الداخلي. أما المفتاح المميز عبر 
البطاقة اإللكترونية فال يأخذكم إلى الغرف 
مجانا  لإلستمتاع  يدعوكم  بل  وحسب، 

بمتحف الفنون.

  Bayerstraße 41,                                         
  80335 München                                    

مثالية  إقامة  لكل  مثالية  انطالق 
في ميونخ.

  Moosacher Str. 90,                                     
  80809 München                                   

فندق تشارلز – أطول مسبح داخلي

فندق  مسبح  أطول  في  بالقفز  تمتعوا 
غرف  غالبية  توفر  المدينة.  في  داخلي 
المدينة  نحو  إطاللة   136 والبالغة  الفندق 
تمتاز  كما  القديمة.   النباتات  حديقة  أو 
البافارية.  بالتفاصيل  غني  حديث  بطراز 
الناعمة  واللفتات  التشطيبات  لكافة  إضافة 
الكفيلة براحتكم وكأنكم في البيت. ويمتاز 
تنعمون  كما  واألناقة.  بالراحة  جناحا   24
فئة  من  إبتداءا  اإلضافية  بالخدمات 

سويت. كالسيك 

  Sophienstraße 28,                             
  80333 München                                 

فندق هيلتون ميونخ بارك

يميزان  األنيق  والتصميم  العصرية  الراحة 
يوم  عناء  بعد  بارك.  ميونخ  هيلتون  فندق 

لكم  نقدم  فإننا  قصيرة،  أو  طويلة 
بأسعار  فسيحة  واستوديوهات  غرفا 

مناسبة. 

في  الطويلة  اإلقامة  مزايا  من  أفيدوا 
أو  ألسابيع  سواء  األستوديوهات 
شهور طويلة. تمتعوا منذ اليوم األول 
مريحة  أجواء  ظل  في  فارهة  بإقامة 

البلد. وهادئة في 

  Josephsburgstraße 26,                         
  81673 München                                    

قرب    – ميونخ  هوتيل  رويال  ليوناردو 
مثالي من المول

يقع فندق ليوناردو رويال هوتيل 
في  الخمسة  النجوم  ذو  ميونخ 
الساحة  وهو  فيلد  فيزن  أوبر 
في  أنشئ  مطار  ألول  التاريخية 

مدينة ميونخ. 

العمارة  ويمتاز بمزيج موفق من 
العصرية.  والتجهيزات  الحديثة 
الحديقة  من  القريب  موقعه  أما 
األولمبية فيجعل من الفندق نقطة 



المعماري  الطراز  تصميم  تم  وقد 
التجارية  العالمة  مع  لتتناغم  للبوتيكات 
األجواء  هذه  لتقدم  حدة،  على  ماركة  لكل 
معمارية  جوائز  أبنيتها  بعض  نالت  التي 

القصوى.  حدودها  في  التسوق  جنة 

فهي  المزيد  ميتسنجن  تقدم  لذلك  وإضافة 
قديمة  بلدة  وفيه  وخالب  صغير  مكان 
حيوية.  منطقة  في  وتقع  بالزيارة  جديرة 

جذورها  تضرب  التي  العريقة  النبيذ  فتقاليد 
المميزة  المطاعم  وعروض  السنين  مئات 

تدعوكم إلى اإلقامة الممتعة. 
كما أن المنطقة اإلقتصادية تجعل من المدينة 
جنوبي  دقيقة   30 تقع  التي   - الصغيرة 

شتوتغارت 
- من 

المناطق 
السياحية 
العالمية 

المفضلة. فهي 
محطة ضرورية لعشاق التسوق الممتع!

www.outletcity.com

التسوق 
الخارجي 

الفاخر
وفاخرة راقية  ماركات 

أكثر من 60 ماركة راقية وفاخرة أمثال 
أرماني،  بيرباري، هوجو بوس،  برادا، 
إيرمينيجلدو  إسكادا،  كورس،  ميشائيل 
مدينة  في  نفسها  تعرض  وبالي  زيجنا 
تشكيلة  في  ميتسنجن  الخارجي  التسوق 
الموديالت  مختلف  من  اعتيادية  غير 
األسعار  وتشهد  رائعة.  أجواء  وفي 
تصل  العام  مدار  على  دائمة  تخفيضات 

إلى 70% من السعر األصلي.

المحطة الفاخرة للماركات العالمية

مدينة التسوق اخلارجي ميتسنجن
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التســــوق  مدينـــة  زوار  انتظــــار  فــي  خــاص  طـــراز  مـن  تســـوق  متعــة  أنـــها 
ميتسنجــن الخارجــــي 

التصميم  الفخامة، 
فن  العصري، 

الحياة

ميتسنجن – مدينة التسوق 
الخارجي: عنوان التسوق 

الخارجي الفاخر

محبوبة  قطعة 
في شكل أفعى

الصحبة المثالية

قبعات أنيقة

قطعة كالسيكية

تجهيزات لأليام
 الباردة

تعليقات جميلة

العنوان األول ملتعة  التسوق اخلارجي
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متحف مرسيدس بنز

47 ARAB TRAVELER 3/2016
متحف مرسيدس بنز ميتوس7 

التسوق في شتوتجارت

متجر ميتسينجين للتسوق

متحف بورشه
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رحــــالت قصيــرة ونـــزهــات

شتوتغارت و بادن-فيرتمبيرج

متحف بورشه
المتحف  إنه  وأنيق.  وجريء  ملهم  إنه 
الجديد الذي يعكس المشهد الثقافي وصناعة 
يقدم  حيث  شتوتغارت  مدينة  في  السيارات 
ذات  السريعة  الرياضية  السيارة  لعشاق 
في  تخلد  زيارة  الشتوتغارتي  الحصان 
خفقان  من  الزمة  جرعة  ترافقها  الذاكرة 
الموديالت  المعرض تحظى  القلب. في هذا 
الكالسيكية من 911 و 917 باإلهتمام كما 
موديل "بنك بيج" الشهير والذي تحدى 24 
كما  مانز عام 1971.  لي  في سباق  ساعة 
أن أول سيارة فوكس فاجن صممها فرديناند 
بورشه شخصيا تبوأت مكانا فخريا في هذا 

المتحف المثير.
Porsche Museum, Porscheplatz 1 

70435 Stuttgart, Tel. 0711/911-20911 
www.porsche.de/museum

متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت
الملهمة  المستقبلية  بإيحاءاته  المتحف  يشكل 
أنصار  جمهور  بزيارة  جديرا  مقصدا 
التكنولوجيا،  حيث تعرض أكثر من 160 

سيارة في تسعة طوابق.
Mercedesstraße 102, 70372 Stuttgart 

Tel.: 0711-25 900
www.merce-des-benz.de

قبة كارل سايز الفلكية – شتوتغارت
هذا  يقدمها  التي  الدورية  البرامج  من 
متناوبة  تشكيلة  للزوار  الفلكي  المركز 
أشكالها  في  والمعارض  المحاضرات  من 

المتنوعة.
Willy-Brandt-Straße 25 

70173 Stuttgart, Tel.: 0711-1629215
www.planetarium-stuttgart.de

حديقة الحيوانات فيلهلما في شتوتغارت – 
متحف بورشه – متحف مرسيدس بنز – 
قبة كارل سايز الفلكية – مدينة ميستينجن 

للتصفيات

حديقة الحيوانات فيلهلما في شتوتغارت
بيوم  للرحالت  السياحي  المقصد  هذا  يعدك 
مليء باإلثارة والمتع في ظالل عالم غريب 
في  غرابة  وال  والحيوانات.  النباتات  من 
أغنى  واحدة من  تعتبر  فيلهلما  فحديقة  ذلك 
أكثر  من  تحتويه  لما  أوروبا  في  الحدائق 
الحيوانات و6000  من 9000 صنف من 

صنف من النباتات.

Neckartalstraße 9, 70376 Stuttgart
Tel.: 0711-95 46 82 0 

www.wilhelma.de

مدينة ميتسينجن للتسوق 
تقدم العديد من ماركات المصممين العالميين

تقدمه  ما  هذا  نعم  جذابة؟  وبأسعار  فاخرة  محالت  في  أزياء عصرية 
جانب  وإلى  فريدة.  تسوق  متعة  عبر  ميتسينجن  في  التصفيات  مدينة 
أفراد  لكافة  الترفيه  مجاالت  من  الكثير  المدينة  تقدم  الراقية  الماركات 
العائلة. وال تتوقف جاذبية مدينة ميتسينجن للتسوق على تقديم األزياء 
الحديث  عمارتها  بفن  أيضا  تستهويك  بل  مناسبة،  بأسعار  العصرية 
وتشكيلة واسعة من المطاعم والمأكوالت الشهية التي تناسب كل ذوق. 
أما أحبابنا الصغار فيجدون متعتهم في "قرية األطفال" التي استحدثتها 

مدينة ميتسينجن للتصفيات عبر الكثير من األلعاب والمرح.

رحــــالت ونزهـــاترحــــالت ونزهـــات

قابلنــي فــي الطريـــق

رحلة رقم:1
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رحالت صوب الغابة السوداء وبادن بادن

المشهور التراثي بزيها السوداء الغابة إمرأة

أوروبا باركسباق الخيول في بادن بادن

شالالت فوجتباورن في الغابة السوداءركوب العجالت الجبلية في الغابة السوداء

جبال الغابة السوداء في جنوبي ألمانيا يشتهر 
الصحي  اإلسترخاء  العالمية، حيث  بأجوائه 
كاراكاال  منتجع  ظل  في  أشكاله  أروع  في 
العصري وحمامات فريدريش باد التاريخية 
مع فنادقها المتنوعة. وتمتاز بموقع رومانسي 
في قلب الغابة السوداء على بعد دقائق قليلة 
من مدينة ألسيك ذات الخضرة البهية حيث 

يمكن الوصول إلى كل هدف بسهولة.

كازينو بادن بادن
المعدنية  بحماماتها  بادن  بادن  تشتهر  ال 
يزور  أن  أيضا  المرء  على  بل  وحسب، 
ما  زائر  كل  ويجد  فيها.  الشهير  الكازينو 
عن  بحث  سواءا  األلعاب  من  إليه  يتوق 

الروليت أو بالك جاك أو ورق الشدة.
Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden

Tel.: 07221-30 24 0 

www.casino-baden-baden.de
متحف فراي ليشت فوجت باورن هوف

يمنحك هذا المتحف إطاللة شيقة على طبيعة 
الحياة والعمل في الغابة السوداء في القرون 
العرض  يقتصر  وال  المنصرمة.  األربعة 
يشمل  بل  للفالحين،  نموذجية  مزارع  على 
ومن  الخشب.  ومعامل  الطواحين  أيضا 
بعض  المشهد  عن  تغيب  ال  أن  الطبيعي 

األلعاب لألطفال الصغار.
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn)

Tel.: 07831-93 560 
www.vogtsbauernhof.org

شالالت تريبيرجر
تعتبر هذه الشالالت جديرة باإلهتمام لكونها 
ارتفاع  ويبلغ  ألمانيا.  في  شالالت  أعلى 

شالل جوتاخ 163 مترا.

بادن  كازينو  بادن،  بادن  بارك،  أوروبا 
بادن، مدينة التصفيات ميتسينجن، متحف 
فراي ليشت فوجت باورن هوف، شالالت 
فورست  في  الساعات  متحف  تريبيرجر، 
بريلزجاو،  في  فريلبورج  قلعة  فانجن، 

حديقة شتيلن فازن

أوروبا بارك
تشتهر أوروبا بارك بأنها أضخم حديق تنزه 

ألمانية وتقع في جنوب ألمانيا.
Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust 

Tel.: 01805-776688 
www.europapark.de

بادن بادن
والتسوق  الصحية  المنتجعات  مدينة  إنها 
الفاخر. فالمنتجع العالمي الشهير في خاصرة 

Robert-Gerwig-Platz 1
78120 Furtwangen im Schwarzwald

Tel.: 07723-92 02 800
www.deutsches-uhrenmuseum.de

قلعة فرايبورج في بريلزجاو
بريلزجاو  في  فرايبورج  شهرة  تقتصر  ال 
جنوب  أقصى  في  مدينة  أكبر  كونها  على 
ههنا  يكتشف  أن  المرء  يستطيع  بل  ألمانيا، 
المدينة  عالمات  ومن  سياحية.  أماكن  عدة 
المتجر  يستحق  بينما  الكاتدرائية،  البارزة 
التاريخي وبوابة شفابن الزيارة. ناهيك عن 

المعالم  من  فيها  وما  فاسر  شتاين  حديقة 
يمكنهم  حيث  العائلة  أفراد  لكافة  الجذابة 
التزحلق والميالن وركوب القطار الروسي 

وغيره الكثير.
www.steinwasen-park.de

Rathausplatz 2–4 
79098 Freiburg im Breisgau

Tel.: 0761-20 10
www.freiburg.de

Hauptstraße 78, 78098 Triberg 
Tel.: 07722-27 24

www.triberg.de

متحف الساعات في فورست فانجن
ما يلفت األنظار في هذا المعرض ساعات 
الغابة السوداء العديدة. وغني عن الذكر أن 
الغابة السوداء شهيرة بإنتاج ساعات البلبل 
ههنا  المرء  يكتشف  لذلك  وإضافة  المغرد. 
العديد من أصناف الساعات العالمية. صدق 
 8000 قرابة  تعرض  فهنا  تصدق:  ال  أو 

نموذج من الساعات.

رحــــالت ونزهـــاترحــــالت ونزهـــات
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شماال: قضت ملكة النمسا 
إليزابيث )واشتهرت بسيزي( 
شبابها في أشهر قصر في 
بحيرة شتارن بيرجر زي 
حيث المقر الريفي ألبويها.

بافاريا العليا وبالد البحيرات الخمس

مدينة الكاوبوي: بول مان سيتي
الكاوبوي  مدينة  سيتي  مان  بول  تقع 
فعلى  زي.  أم  إيجنج  في  بالحياة  النابضة 
مساحة 200000 متر مربع ال تستقطبك 
اإلستعراضات  بل  وحسب،  الصالونات 

والمشاهد بشكل خاص.
Ruberting 30, 94535 Eging am See

Tel.:08544-97490 
www.pullmancity.de

شبيتسه تسوق  قمة 
إنه أعلى جبل في ألمانيا حيث يبلغ ارتفاع 
قمة تسوق شبيتسه 2962 مترا ويستحسن 

المعلق. القطار  إليه عبر  الوصول 
Olympiastraße 27

82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel.: 08821-7970 
www.zugspitze.de

بحيرة شيم زي
بافاريا  في  بحيرة  أكبر  زي  شيم  تعتبر 
الستحقاقها  كفيل  وحده  السبب  وهذا 
الزيارة. كما أن جزيرة النساء الواقعة في 

للسياح. البحيرة مقصد جذاب 
www.chiemsee.com

بحيرة تيجرن زي
وتعتبر  ميونخ  من  كم   50 بعد  على  تقع 
ما  وهو  بافاريا  بحيرات  أنظف  من  واحدة 

جعلها محبوبة للزيارات القصيرة.
www.tegernsee.com

بحيرة أمار زي
إنها واحدة من عدة بحيرات جميلة تنتشر في 
بافاريا العليا. وهي تحديدا ثالث أكبر بحيرة 

في بافاريا.
www.ammersee.de

شون جاور: غابة األساطير
محاكاة  تمت  بالذات  الغابة  هذه  في 
حيث  الشهيرة  جريم  اإلخوة  روايات 
خصص لكل رواية بيت صغير. كما يجد 
العديد  عبره  يكتشف  بريا  طريقا  المرء 

الحيوانات. من 
Dießener Str. 6, 86956 Schongau

www.schongauer-maerchenwald.de

بحيرة شلير زي
على  زي  شلير  بحيرة  شهرة  تتوقف  ال 
بل  السياح،  لدى  محبوبا  مقصدا  كونها 
لكونها مكانا سنويا النطالق سباق تراتلون 

الشهير في جبال األلب.
www.schliersee.de

جالكسي  ومدينة  المعدني  إيردنج  حمام 
لإلنزالق

يعتبر حمام إيردنج المعدني حماما معدنيا 
لإلستطباب والمتعة معا. ومن بين مرافقه 

سكاي  ألغوي  شتاين،  شفان  نوي  قصر 
مان  بول  الكاوبوي  مدينة  بارك،  الين 
شيم  بحيرة  شبيتسه،  تسوق  قمة  سيتي، 
أمار  بحيرة  زي،  تيجرن  بحيرة  زي، 
زي، شون جاور: غابة األساطير، بحيرة 
شيلر زي، حمة إيردينج ومدينة جالكسي 
فالد،  ميتن  زل  هوخ  حديقة  لإلنزالق،  
حديقة  روبولدينج:  هوف،  ليندن  قصر 
في  األساطير  غابة  للعائالت،  األساطير 

وادي اإلزار، جارمش بارتن كيرشن.

قصر نوي شفان شتاين
الملك  شيده  الذي  األساطير  قصر  يعتبر 
جذابة  سياحية  منطقة  أكثر  الثاني  لودفيج 
مليون  سنويا  يزوره  حيث  ألغوي  في 

سائح.
Neuschwansteinstraße 20 

87645 Schwangau
Tel.: 08362-939880 

www.neuschwanstein.de

ألغوي سكاي الين بارك
يقع هذا المتنزه 40 دقيقة من ميونخ حيث 
منسوب  ورفع  المتعة  من  بالكثير  يعد 

اإلثارة.
Im Hartfeld 1 

86825 Bad Wörishofen
Tel.: 0180-58 84 880

www.skylinepark.de المياه عالم  مع  الفسيح  الزاونا  ركن  الملفتة 
المفتوح  سقفه  مع  اإلستوائي  شبه  المعدنية 
وتجدون  زالقة.   20 على  اإلنزالق  وجنة 

المعلومات. المزيد من  ههنا 
Thermenallee 2, 85435 Erding

Tel.: 08122-22 700
www.therme-erding.de

حديقة هوخ زايل ميتن فالد
لتقدم  زوارها  فالد  ميتن  حديقة  تنتظر 
اإلزار  برج  على  التسلق  والكبار  للصغار 
"مخيم  في  الطبيعية  التسلق  حديقة  وتحديات 
ضفاف  على  فريد  موقع  في  هورن"  إزار 

نهر اإلزار.
Im Gries 16, 82481 Mittenwald

Tel.: 08823/9269666
www.hochseilgartenmittenwald.de
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لضيوفها  يومية  رحالت   A2B تنظم  أن  البديهي  من 
وإلى  الجذابة.  المجاورة  المناطق  باستكشاف  الراغبين 
تسيل  كمدينة  المحبوبة  المناطق  ببعض  التوصية  جانب 
في  في مساعدتكم  نتردد  مثال ال  البحيرة(  )على  أم زي 
في  ذلك  كل  ويتم  بكم.  الخاصة  الفردية  البرامج  ترتيب 
ظل السالمة التامة ولطف المعاملة. وسواء كنتم في حاجة 
إلى خدمة الليموزين أو اإلفادة من خدمتنا للنقل من وإلى 
المطار أو رغبتم بتكريم شركاء العمل األجانب عبر تقديم 
خدماتنا االحترافية الخاصة بالتنقل من وإلى المعارض، 
كافة  سيتمتع   mobility in motion A2B صحبة  ففي 

الركاب بالفخامة العصرية للتنقل المريح. األناقة الحصيفة 
والسالمة المريحة – إذا ما توجهت األنظار نحو فخامة 
أرقى فإن خدمة الليموزين الفاخر التي نقدمها هي خياركم 
الصحيح: وهي المناسبة لضيوف مميزين يفضلون طرازا 

راقيا أثناء تنقلهم من وإلى المعارض أو المطار.
)منها  الفخمة  التجهيزات  ذي  الليموزين  أسطول  عبر 
مرسيدس إس كالس( أو الباصات الصغيرة )ومنها باص 
تأمين  على  السائقين  طاقم  يسهر  كالس(  فاو  مرسيدس 
وصولكم إلى مقصدكم في كافة أرجاء ألمانيا في الوقت 

المحدد برفاهية وسالمة تامة.

نحن نقدم لكم فخامة النقل الحديث حتى تنتقلوا بأمن وسالم من األلف إلى الياء. أما الضيوف الوافدون من الشرق 
األوسط فيلقون منا ترحيبا قلبيا حارا حيث يشعرون بكل أحاسيسهم بأنهم على الرحب والسعة قلبا وقالبا. وإلى جانب 

الترحيب القلبي الحار التفات خاص إلى الخدمات الفردية.

FRANKFURT
Dornhofstrasse 34
63263 Neu-Isenburg
frankfurt@a2b-online.de
+4961027519990

COLOGNE
Waidmarkt 11
50676 Köln
cologne@a2b-online.de
+4961027519990 

MUNICH
Kuerzling 1
84072 Au i.d. Hallertau
munich@a2b-online.de
+4989921315250

DUSSELDORF
Am Gierath 20b
40880 Ratingen
dusseldorf@a2b-online.de
+4921021459720
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Lifestyle

Mobilität für Ihre Reiseträume
A2B – CHAUFFEURE UND LIMOUSINEN

Wir verleihen selbst den ausgefallensten 

Reiseträumen die nötige Mobilität und 

bieten Ihnen den Luxus von entspanntem, 

modernem Reisen, damit Sie sicher und 

glücklich von A nach B gelangen.

Die Gäste aus dem Nahen Osten werden 
von uns warmherzig begrüßt. Das Gefühl, zu 
hundertprozent willkommen zu sein, vermit-
telt neben der herzlichen Begrüßung auch 
das besondere Augenmerk auf den indivi-
duellen Service. A2B arrangiert selbstver-
ständlich Tagesausflüge für seine  Gäste, die 

die Umgebung erkunden möchten. Neben 
Empfehlungen zu beliebten Zielen wie das 
pitoreske Zell am See, stehen wir Ihnen für 
Ihre individuelle Planungen zur Seite. Immer 
sicher und immer freundlich.
Dezente Eleganz und komfortable Sicher-
heit – wenn es etwas exklusiver sein soll, 
dann ist unser Luxus Limousinen Service 
genau das Richtige für Sie: Für besondere 
Gäste, die einen gehobenen Stil beim Reisen 
bevorzugen. 
www.a2b-online.de

Unser Service-Portfolio für Sie:

• Limousinenservice
• Chauffeurservice
• Flughafentransfers (Airport Shuttle)
• Eventshuttle
• Messeshuttle
• Privater VIP Service
• Roadshow/Standbyservice
• Sightseeing Touren
• Hochzeitsauto

إجمل نقاط األميال

 عند الحجز

خدماتنا
إلفادة من 

 وا

منظومة خدماتنا – سهولة تنقلكم هو شغلنا الشاغل 
• خدمة اللوموزين

• خدمة السائق
• النقل من وإلى المطار

• التنقل في المناسبات
• التنقل في المعارض

• خدمة الشخصيات الهامة لألفراد
• جولة الستكشاف المدن/ والجهوزية الدائمة

• جوالت للمعالم السياحية
• سيارة الزفاف

ونظرا ألننا نقدم منظومة خدمات متكاملة فبديهي 
أن نمتلك حلوال مناسبة لكافة الرغبات الفردية

تفضلوا بزيارتنا على
الموقع اإللكتروني:

www.a2b-online.de 52ARAB TRAVELER 1/2018

مدينة زالتسبورج وريفها

للمستوطنات  قديمة  آثار  فيها  وجدت  حيث 
الضفتين  أحد  عبور  قصد  ومن  الرومانية. 
جسور  من  واحدا  فسيقطع  األخرى  باتجاه 
نونتالر  بينها  ومن  العديدة  المدينة  البلدة 
بروكه  وشتاتس  شتيج  وموتسارت  بروكه 
وماكارت شتيج ومولنر شتيج. وإلى جانب 
القديمة  زالتسبورج  لبلدة  الفريد  الموقع 

تمنحها جبال المدينة طابعا أنيقا ومميزا. 

بحيرة كابرون – تسيل أم زي
تعتبر المياه في صورها المتعددة جزءا مهما 
من مدينة تسيل على بحيرة كابرون. وتتفاوت 
من اإلبتالل بالمياه المنعشة للبحيرة البراقة 
في جودة مياه الشرب أو بالجليد والثلج على 
قمة كيتس شتاين هورن. أما فنون الرياضة 
البحيرة  مياه  إغراء  عبر  فتتجلى  الصيفية 
البلورية لإلستحمام أو اإلبتالل أو المكوث. 
الدافئة  البحيرة  مياه  في  اإلستحمام  ويمكنكم 

ذلك  خالل  واإلستمتاع  درجة   23 بحرارة 
األلب  جبال  نحو  البانورامية  بالمشاهد 
في  المياه  متعة  تتكدر  ال  وحتى  المحيطة. 
مسابح  ثالث  تقدم  والخريف  الصيف  بداية 
تحيط  دافئة  بركا  البحيرة  شاطئ  على 
للصغار  ممتعة  لمغامرات  إضافة  بالبحيرة 
والكبار. وال تنحصر عروض بحيرة تسيلر 
إنها  الراقية، بل  السباحة  البلورية في متعة 
والقوارب  القوارب  لرياضة  أيضا  مهيئة 
الرياح  مع  والتزلق  والتجديف  الشراعية 
أو التزلج على الماء. تتميز بحيرة كابرون 
بمياهها الصالحة للشرب وتغريك بالسباحة 
فيها ورياضة الماء وركوب السفن. وتتفاوت 
ومستوية  قصيرة  طرق  من  الخيارات 
إلى طرق جبلية صاعدة. ويمكنكم  وصوال 
اكتشاف الطبيعة الخالبة بالدراجات الجبلية 

أو العادية.

زالتسبورج – تسيل على بحيرة  كابرون – 
مدينة زالتسبورج لتصفية األزياء العالمية 
جروس   – رايشنهال  باد  زالينه  ألته   –

جلوكنر هوخ ألبن شتراسه

زالتسبورج
زالتسبورج  في  القديمة  البلدة  تشتهر 
لم يكن غريبا أن  لذلك  التاريخية.  بكنوزها 
قائمة  إلى   1997 عام  اليونيسكو  تضيفها 
لم  القديمة  البلدة  فكواليس  العالمي.  التراث 
إنها تستقطب  بل  اليونسكو وحسب،  تسحر 
يوميا  يتقاطرون  الذين  الزوار  من  الكثير 
يوما  الحظ  حالفه  ومن  زالتسبورج.  إلى 
أهمية  سيدرك  زالتسبورج  عبر  وتجول 
يقسمها  حيث  القديمة  للبلدة  الحيوي  الموقع 
البلدة  أحدهما  شطرين  إلى  زالتساخ  نهر 
وتعتبر  اليسرى.  واألخرى  اليمنى  القديمة 
الضفة اليسرى من زالتساخ أقدم من أختها 

رحــــالت ونزهـــاترحــــالت ونزهـــات

والمتع  األساطير  حديقة  من  كم   30 مسافة 
في ماركفار شتاين.

Vorderbrand 17
83324 Ruhpolding

www.maerchenpark.de

غابة األساطير في وادي اإلزار
 40000 مساحة  على  الغابة  هذه  تعرض 
متر مربع 52 مشهدا من األساطير الشهيرة.
راتس  فولف   ،39 شتراسه  كرويتر  شارع 

هاوزن
www.maerchenwald-isartal.de

جارمش بارتن كيرشن
من تمكن من العيش ههنا فهو محسود، فمن 
إجازته  قضاء  تمكن  من  نغبط  أن  أولى  باب 

هنا. فجارمش بارتن كيرشن تسحرك بأصالتها 
الطبيعة  البافارية. فأولها  وأناقتها  وحيويتها 
والجبال والمشاهد الخالبة التي تأسر القلوب. 

بلطفهم  قلبك  يأسرون  الذين  الناس  وثانيها 
وانفتاحهم وصدق لهجتهم. وآخرهن الكثرة 
الكثيرة من المشاهد واإلنطباعات واألحداث 
في  سواءا  الذاكرة،  في  خلودها  تترك  التي 
الطبيعة أو خالل الرياضة أو اإلسaترخاء. 

في   1 رقم  الشتوية  األلعاب  محطة  وهي 
التاريخية والمالعب  المراكز  ألمانيا. وفيها 
القفز  منصات  وأحدث  األولمبية  الرياضية 
كالم  ناخ  بارت  وقمة  العالم  في  الجليدية 
تسوق  وقمة  البدائية  للحياة  فريد  ومشهد 

شبيتسه أعلى جبل في ألمانيا.

قصر ليندر هوف
الثاني  لودفيج  الملك  إنجازات  تقتصر  لم 
شتاين  شفان  نوي  قصري  تشييد  على 
بتشييد  أيضا  قام  بل  جاو،  شفان  وهوهن 
قصر ليندر هوف ويحلو للبعض أن يسميه 
أصغر قصر  أنه  الملكية". صحيح  "بالفيال 
لم  بنيانه  معالم  لكن  الثالثة  هذه  بين  من 
في  وال  عظمتها  في  ال  أقرانه  عن  تتخلف 
حديقة  وكذلك  الداخلية  فالحجر  بريقها. 
القصر زاخرتان بالبدائع واإلسراف الفني.

82488 Ettal
Tel.: 08822-93 25 22,

www.schlosslinderhof.de

رو بولدينج: حديقة األساطير العائلية
على  المحبوب  السياحي  المقصد  هذا  يقع 

رحلة رقم:4
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PROFESSIONAL - PERSONAL - PROFICIENT

We are your full service destination management company 
for Berlin, Germany and Central Europe with headquar-
ters in Berlin and representative offices in Munich and 
Hamburg.
At Emissa Travel we want to inspire the lives of our guests 
with a unique travel experience beyond the usual and main-
stream. That motivated us 4 years ago to start our business. 
Our success and growth is the result of creating tailor made 

and memorable tour programs. We commit to excellence in 
service by always listening to and identifying the needs of 
our customers.
We have built a high-quality network of carefully selected 
partners in hospitality, healthcare and transportation 
services to help our customers benefit from our purchasing 
power and maximize their budgets.
Welcome to Emissa Travel!

Our international team welcomes you in English, Arabic and German!
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مركز  المرء  يبلغ  بينما  التصفيات  مدينة 
خطوط  أما  دقيقة.   20 خالل  المدينة 
بين  فتصل   27 و   ،10  ،  2 الباصات 
في  التصفيات  ومدينة  زالتسبورج  مدينة 
كل  دورية  حركة  في  رايش  هيمل  فالز 

دقائق. ثالث 
Kasernenstraße 1

5073 Wals-Siezenheim
Tel.+43662 2544

 
رايشنهال باد   زالينه  ألته  مالحة 

زالينه  ألته  مالحة  نالت   1846 عام  منذ 
مالحة  كأجمل  الفخري  اللقب  باستحقاق 
ببيت  المحيط  الحساس  فالمبنى  العالم.  في 
وهي  المنجم  وكنيسة  الرئيسي  المنجم 
الرومانسي  الطراز  من  رائعة  واحة 
اهبطوا  اإلبداع.  في  له  مثيل  ال  الجديد 
نحو الشبكة الواسعة من األنفاق والكهوف 
باد  في  الملح  استخراج  مصدر  واكتشفوا 
كل  على  ستتعرفون  وهنا  هال.  رايشن 

والقدرة  الملح  بمخزون  عالقة  له  ما 
الذهب  ومصادر  للمنجم  اإلستيعابية 
الحاضر. وتكراره حتى عصرنا  األبيض 

Alte Saline 9
83435 Bad Reichenhall
Tel.+498651 7002146

شتراسه ألبن  هوخ  جلوكنر  جروس 
األلب  سلسلة  في  شارع  أشهر  إنها 
تاورن  هوهه  حديقة  إلى  ويؤدي  الشرقية 
الوطنية وإلى جروس جلوكنر أعلى جبل 
في النمسا)3798م( وعلى امتداد 48 كم 
منعطفا.   36 مع  البانورامي  الشارع  من 
المرء  يعبر  مترا   2504 ارتفاع  وعلى 
المزهرة  األلم  مروج  من  جبليا  عالما 
وغابات الجبل الفواحة والصخور الشماء 
جروس  جبل  سفوح  حتى  األزلي  والجليد 

جلوكنر.
5671 Bruck

Tel. +43662 873673 0

والساعات  والمجوهرات  الداخلية 
وكذلك  الفراغ  وأوقات  الرياضة  وأزياء 
تفضيلية  بأسعار  المنازل  إكسسوارات 
األصلي.  السعر  من   %  70-30 تبلغ 
العالمية  الماركات  من   200 ضمن  ومن 
المصممين  لمشاهير  أسماءا  المرء  يجد 
كالين،  كالفين  جروس،  ميشائيل  أمثال 
ديزيجوال، ديزل، إسكادا، جيس، هوجو 
توم  سترينيسه،  ساندر،  جل  بوس، 
وسامسونايت.  بوما  بيونك،  إكس  تيالر، 
زالتسبورج  في  التصفيات  مدينة  وتذكر 
من  األنيقة  التقليدية  المتاجر  بمكانة 
الفناء  يمتاز  حيث  عشر.  التاسع  القرن 
نحو  دائري  مدخل  مع  باتساعه  الداخلي 
زالتسبورج  مدينة  تمتاز  الثاني.  الطابق 
شبكة  من  القريب  بموقعها  للتصفيات 
 A1 األوتستراد  على طريق  المواصالت 
من  أيضا  وقريبة  المطار  مخرج  حيث 
المطار  يقع  كما   .A8 و   A10 أوتستراد 
من  راجلة  دقائق  عشر  مسافة  على 

منحدرات سريعة وصعود مشترك أو فضلتم 
قضاء يوم هادئ ومريح في الجبل، فسيقدم 
الصيف  سكك  في  العائلية  المتعة  عالم  لكم 

الرائعة ما تصبون إليه كبارا وصغارا.

عالم المياه الذهبية في ناودر
كيف يتم غسل الذهب؟ وكيف يعمل مسمار 
إكسيليفون  صوت  يبدو  كيف  أرخميدس؟ 
الغابات؟ في عالم المياه الذهبية في ناودركس 
الواقع في المحطة الجبلية في محطة قطارات 
ناودر راشنباس سيكتشف  في  كاستل  بيرج 
اإلجابة  الذهب  عن  والمنقبون  المغامرون 

عن كل هذه األسئلة.

العربات المعلقة روفان زايل بان
العائلة اإلثارة  أفراد  في روفان تنتظر كافة 
السماء  بلعبة  استمتعتم  وسواءا  والمتعة. 
المرء  يهوي  حيث  روفان  إير  أو  المنزلقة 
بالمشاهد  حظيتم  أو  األعالي  من  كالصقر 
آدلر  منصة  على  من  المذهلة  البانورامية 

من  متر   2000 ارتفاع  فعلى  هورست، 
سطح البحر سيجد كل شخص ما يروق له.

عربات تيلي فريك في فوجن
يوخ  شبيل  المثيرة  األحداث  جبل  على  من 
ما  كل  والمغامرون  الجبال  عشاق  سيجد 
الساحر  المشهد  جانب  وإلى  عنه.  يبحثون 
تجاه الجبال المحيطة تستقطب الزوار الكثير 
من مجاالت اللهو واللعب في محيط المحطة 
التسلق  تالر وحديقة  الجبلية. فطريق تسيلر 
أو الثعلب الطائر الجديد كفيلة بتوفير المتعة 

والتنوع في يوميات الجبل.

الوزر الند وادي ألب باخ تال
سبر أغوار المرتفعات والتسلق المضني في 
بالمياه  التبلل  أو  جارتن  زايل  هوخ  حديقة 
المريحة للقلوب أو ممارسة األشغال اليدوية 
تقدمها  المتع  هذه  كل  الوزر،  ورشة  في 
والفتيات  للفتيان  تال  باخ  ألب  الند  الوزر 

الصغار على حد سواء.

حديقة   – ناودر  في  الذهبية  المياه  عالم 
العربات   – تسايجر  هوخ  بارك  تسيربن 
تيلي  عربات   – بان  زايل  روفان  المعلقة 
ألب  وادي  الند  الوزر  فوجن-  في  فريك 
سالفه  هوهه  الساحرات  مياه   – تال  باخ 
– بحيرة فلتس ألم زي في وادي بريكسن- 
إلمي  عالم   – شيفاو  فيلت  كايزر  حديقة 
سانت  التسلق  غابة  إلماو-  في  الساحر 
 – بالته  شتاين  بارك  ترياسيك   – يوحنا 

عالم سواروفسكي

تقدم هذه الجبال العائلية برامج مخصوصة 
تروق لكافة أفراد العائلة ابتداءا من حديقة 
ممتعا  عالما  تقدم  التي  الصيفية  األلعاب 
التي  اللذيذة  بالمأكوالت  وانتهاءا  لألطفال 

تعجب الصغار والكبار.  

الصيفية  األلعاب  سكك  من  الكثير  أن  كما 
العائلية.  الجبال  في  متخصصة  تيرول  في 
عبر  عائلية  بمغامرة  رغبتم  وسواءا 

رحلة رقم:5
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والكبار  الصغار  متر   1300 ارتفاع  على 
في رحلة الكتشاف الطبيعة. حيث يكتشف 
تحت  ما  أسرار  األلعاب  بطريقة  األطفال 
البانورامية  الطرق  عبر  ويتعرفون  المياه 
الحيوانات  نادرة من  المعبدة على أصناف 

والنباتات.

فيلت شيفاو كايزر  حديقة 
محطة  بين  شيفاو  فيلت  كايزر  حديقة  تقع 
القطارات المعلقة شيفاو براندشتال ومطعم 
براندشتال الجبلي. وهو موقع يقدم للصغار 
والمغامرات  والمرح  اللهو  والناشئة 
واألشجار  المتشابكة  الزقاق  أما  المثيرة. 

األساطير. بإحياء  فكفيلة  المسحورة 

عالم إلمي الساحر في إلماو
إنه واحد من ست محطات ممتعة في عالم 
والطبيعة  تال.  بريكسن  كايزر  في  التزلج 
مشاهد  تهبك  حيث  نوعها  من  فريدة  ههنا 
بنباتاته  المدهش  الجبال  عالم  على  خالبة 

المرحين  األطفال  تنتظر  كما  الملونة. 
المفاجئات  من  الكثير  والمكتشفين 

الساحرة.

ترياسيك بارك شتاين بالته
تقدم ترياسيك بارك شتاين بالته فايد رينج 
مثيرة  رحلة  والناشئين  الصغار  للمكتشفين 
في العالم القديم. أما في معرض األحداث 
تحت  ما  عالم  العائلة  فتكتشف  المتفاعلة 
من  فيه  وما  الغابرة  العصور  من  البحار 

المنقرضة. الحيوانات 

سواروفسكي عالم 
سواروفسكي  عالم  أصبح   1995 عام  منذ 
أكثر  من  واحدا  فاتنز  في  للكريستال 
لماليين  استقطابا  السياحية  المناطق 
الزوار. ماذا ينتظركم ههنا؟: تعرفوا على 
كافة  في  الكريستال من سواروفسكي  عالم 
أضخم  بزيارة  قوموا  وأشكاله.  وجوهه 
سواروفسكي.  لكريستال  عالمي  مستودع 
اتركوا األطفال يمرحون ويلعبون في برج 
من  وتعجبوا  األطفال  ملعب  وفي  األلعاب 
من  أكثر  تحوي  التي  الكريستال  سحابة 
800000 من حبات الكريستال المغروسة 

يدويا. ثم زوروا حديقة العمالق البديعة.

مواعيد الدوام: يوميا من الثامنة والنصف 
السابعة والنصف مساءا صباحا وحتى 

والنصف  السادسة  الساعة  دخول  آخر 
مساءا

الثامنة  من  يوميا  وأغسطس  يوليو  في 
آخر  ليال،  العاشرة  حتى  والنصف صباحا 

ليال. التاسعة  دخول 

قرية ألبينو فيستن دورف
في قرية ألبينو فيستن دورف يتعرف الصغار 
والمكتشفون الحيويون على الطبيعة بطريقة 
االحيوانات  كقوارض  اإلختباء  عبر  مثيرة 
عبر  القمة  تسلق  أو  كاألرانب  والتسابق 
آدلر هورست. كما تقدم الجوالت اإلرشادية 
اإلستكشافية  للرحالت  فرصا  لألطفال 

للطبيعة.

مياه الساحرات زول هوهه سالفه
ملكة النحل وحجر الطنين وسلم الساحرات: 
 60 من  أكثر  تدعو  الساحرات  مياه  في 
العائلة  أفراد  كافة  ومرحة  خيالية  محطة 
إلى متعة اإلكتشاف والمشاهدة. أما الزيارة 
الحجرية  الساحرات  لطاحونة  الجماعية 
وبيت النحل أو حديقة النحل فتدعو الصغار 

والكبار للتدبر في معجزات الطبيعة.

بحيرة فلتس ألم زي في وادي بريكسن
تأخذ بحيرة فلتس ألم زي ومحيطها الخالب 
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مدينة ميونخ  - عاصمة والية بافاريا

معامل أثرية وسياحية

القديمة حيث يتواجد مبنى  البلدة  بالزيارة. ال بأس أن تبدأو زيارتكم من ميدان مارين بالتس في  بالمعالم الجديرة  تعتبر مدينة ميونخ غنية 
البلدية القديم والجديد. وبالقرب من هنا تقع كنيسة بفار سان بيتر ذات البرج الشهير "بيتر القديم". وكانت بوابة اإلزار تشكل في الماضي 
اآلخر  السياحي  المعلم  أما  حاليا.  فيها  المتحف  يتواجد  حيث  القديمة  البلدة  نحو  الشرقية  المدينة  بوابة  وهي  المدينة.  تحصينات  من  جزءا 
فيعتبر برج األسود بطوابقه السبعة الكائن في سوق العجول وهو من أقدم شوارع ميونخ. وقد استخدم الفناء القديم كمقر للقيصر في القرن 
الثالث عشر. أما مونتسه القديمة فقد شيدت في القرن السادس عشر كمراح للخيول وبنيت كمقر للذخائر الفنية للهيرتسوغ ألبرشت الخامس. 
وأعيد بناؤه الحقا ليصبح المركز الرئيسي لصك النقود. كما تحتوي ميونخ على عدة متاحف هامة من بينها متحف اللوحات القديم والجديد 
والمتحف األلماني. ويمكن الوصول إلى كافة المعالم السياحية في ميونخ عبر المواصالت العمومية. وبعد زيارة ممتعة للمدينة ال بأس بأن 

تستروحوا قليال في أحد الفنادق الفخمة في ميونخ.
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WHEN OTHER
CARS COULDN’T
GIVE YOU
THE ANSWER. 
THE NEW 
CONTINENTAL 
GT V8

To bring this ad to life, simply download Aurasma Lite from your app 
store. Point your device at the image to access special hidden content.

Fuel consumption figures for the New Continental GT V8 in l/100km: Urban 15.4; Extra Urban 7.7; Combined 10.6.  
CO2 Emissions (g/km): 246. Energy efficiency class: D. 
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2012 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentley Continental GT V8.

BENTLEY MÜNCHEN

AM Automobile GmbH, Moosacher Strasse 40, 80809 München
For more information, please call us at +49 (0)89 2870 12 20 
e-mail: andreas.schwarz@bentleymuenchen.com
or visit our Homepage: www.muenchen.bentleymotors.com

BENTLEY MÜNCHEN

Anzeige?
Wiederholen? Hilscher?

3676 Arab Traveler Nr 20 HiRes:3612_0112 18.Ausg. 03_2012  22.03.13  10:19  Seite 38

ميونخ - بافاريا

62ARAB TRAVELER 1/2018

مرحبا بكم في عالم الكريستال من سواروفسكي 
عندما تقدمون هذا اإلعالن لدى صندوق المحاسبة في المداخل 5 و6 ستحصلون على تذكرة بسعر تفضيلي يبلغ 17 يورو 
)بدال من 19 يورو(، منذ عام 1995 بدأ عالم الكريستال من سواروفسكي في مدينة فاتنس في استهواء الماليين لكونه واحدا 

من أكثر المعالم السياحية النمساوية استقطابا للزوار.

ما الذي ينتظركم في هذا المعرض المدهش:
اكتشفوا كريستال سواروفسكي في كافة أشكالها الممكنة• 
زوروا أضخم مستودع من سواروفسكي عبر العالم• 
دعوا األطفال يمرحون ويلعبون في برج األلعاب والملعب• 
استمتعوا بسحابة الكريستال وما تحويه من 800000 قطعة كريستالية رصعت يدويا• 
قوموا بزيارة الحديقة الرائعة• 

مواعيد الدوام الجديدة
يوميا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 7.30 مساءا، ساعة الدخول األخيرة 6.30 مساءا 

في تموز وآب يوميا من 8.30 صباحا وحتى 10 مساءا، ساعة الدخول األخيرة 9 مساءا  

العجائـــبحقبـة جديـــدة مــن 
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Austria

www.swarovski.com/kristallwelten
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برامج لألطفال برامج لألطفال

إنها مدينة بلي موبيل للمالهي في تسيرن 
تتزين  التي  نيرنبيرج  من  بالقرب  دورف 
أفراد  لكافة  حافل  بيوم  وتعدهم  لزوارها 
العائلة وعلى مدار العام. فعلى مساحة تربو 
الزوار  سيتمكن  مربع  متر  على 90000 
التوازن  ألعاب  وممارسة  التسلق  من 

واللعب كما يحلو لهم.

يركز  المالهي  لمدينة  الفريد  التصميم  إن 
اإلنتظار  من  بدال  والنشاط  الحركة  على 
الصغار  األحباب  أن  حتى  الطوابير!.  في 
العنان  لخيالهم  يطلقوا  أن  بإمكانهم 
ويستمتعوا باللهو في المالعب الكبيرة لبلي 
كان  من  لكل  الصحيح  المكان  إنه  موبيل. 
القرصان  دور  يتقمص  أن  ما  يوما  يحلم 
أو الفارس أو صائد الديناصورات أو فتاة 
األثناء  أو األميرة. وفي هذه  النبيلة  القلعة 
ويستمتعوا  يسترخوا  أن  الوالدين  بإمكان 

المدينة.  في أجواء 

وذا ما ساعد الطقس يوما ما على اللعب في 
الكبرى  الزجاجية  القاعة  تبخل  فلن  الخارج 
بمساحة 5000 متر مربع على تقديم عوالم 
فسيحة  مالعب  من  المختلفة  موبيل  بلي 
والكثير  ومقاهي  وبارات  عرض  ومنصات 
حدودها  تنتهي  ال  لمتعة  الالزم  المكان  من 
ونحرص  سواء.  حد  على  والصغار  للكبار 
على أرض مساحتها 90000 متر مربع على 
دغدغة كافة أحاسيس الصغار. وشعارنا الذي 
نتبعه هو" الحركة والنشاط بدال من اإلنتظار 

في الطوابير". 

فهنا يستطيع الصغار أن يعيشوا خيالهم الواسع 
في عوالم متعددة األبعاد من بلي موبيل بينما 
تستمتع األم أو األب بأجواء الحديقة المنعشة.

قوارب التجديف الخارقة
عشاق  يستطيع   2013 موسم  بداية  منذ 
عالم  في  جديدة  متعة  يتذوقوا  أن  التجديف 

"أوي  صوتهم  بأعلى  ليرفعوا  موبيل.  بلي 
بالقوارب  يجدفون  عندما  البحر"  سنخترق 
السريعة في الصالة المائية الجديدة بمساحة 
1000 متر مربع. وهناك 15 قارب ملون 
تغري األطفال من سن الرابعة باإلستغراق 
في التجديف. والقوارب مزودة بمقود يدوي 
يمكن األطفال من التحكم بالقوارب بسهولة 

تامة. 

كما تساهم هذه الرياضة في تحفيز التوازن 
ومهارات التوجيه والتنسيق. أما ذروة الجولة 
الدائرية خالل بحيرة التجديف فهما جزيرتا 
التحدي  عن  ناهيك  والفالمنجو  البنجوين 
الرقاص  البركان  بين  وفيما  والمفاجأة. 
وجدران التسلق والشواخص التثقيفية يتربع 
الضخم  ريكس  ديناصور  الوسط  عرض 
حديقة  يحرس  حيث  أمتار  أربعة  بارتفاع 

الديناصورات مع األنثى المخيفة. 

البحث  عشاق  من  الفضول  أصحاب  أما 
والتنقيب فيقدم لهم عالم المخلوقات الضخمة 
الكثير  الكتشاف  فرصا  القديم  العصر  من 
وعش  بيبي  مع  تراسيراتوبس  ماما  أمثال 

الدينو وغيرها الكثير.

نداء القراصنة
إنها سفينة القراصنة وسط بحيرة القراصنة 
وتقدم  األحاسيس  تدغدغ  حيث  الضخمة 
لهو  مجاالت  وكبارهم  القراصنة  لصغار 
ظل  وفي  المتنوعة.  المداخل  عبر  متعددة 
تعزيز  يتم  والحقيقية  المثيرة  اللعب  مراحل 
الخوف  حاالت  مع  والتعامل  بالنفس  الثقة 
التنسيق  مهارات  على  التدريب  عن  ناهيك 
الخاصة بالشد والمصارعة والتفاهم وتسلق 

الصخور والتسلق المجهد.

أوقات  في  الزحام  يقل  ما  عادة  نصيحة: 
أبوابها  الحديقة  فتح  عقب  الباكر  الصباح 

وكذلك ساعة قبل إغالقها

بيت الشجر مع نبع الجنية المسحور
إنه عالم مليء بالمفاجئات ينتظر كبار وصغار 
يدخل  والخيال  اللباقة  من  بكثير  المغامرين. 
العشاق إلى عالم المغامرات ليكتشفوا العالم 
الحيوي لشجرة الجنيات ذات النبعة المسحورة 

ويتعرفوا على مكامنها ويسبروا أغوارها. 

بيوت  إلى  العسيرة  المسارات  تقودكم  كما 
األشجار. أما بيت الشجر الضخم فهو محطة 
والمنظار  بالبريسكوب  مجهزة  استكشافية 
وغيرها من المعدات التقنية ومتصل مع بيت 
الشجر الصغير عبر طريق من أعلى الشجرة. 

وبإمكان المغامرين الشجعان أن يتسلقوا جسر 
الحبال نحو عش الغربان على ارتفاع 8 أمتار 
أو يستمتعوا بإغراءات الكرستال البراق في 
لبيت  الحيوي  العالم  وفي  الجبلية.  المناجم 
الشجر يحتاج المرء كل أحاسيسه من التحديق 

واإلستماع واإلحساس والتسلق.

PLAYMOBIL FUNPARK :العنوان
Zirndorf

Brandstätterstrasse 2 -10
90513 Zirndorf 

هاتف:1455 9666 911 49+
هاتف اإلستعالمات:

+49 911 9666 1700
www.playmobil-funpark.de

funpark@playmobil.de

مدينة بلي موبيل لأللعاب قرب نيرنبيرج

يــوم مذهــل لكافـة 
أفــــــراد العائلـــــة

قلعة الفرسان – أحالم لهو ولعب من أعماق التاريخ تغدو حقيقة في قلعة الفرسان الضخمة

إن التصميم الفريد لمدينة المالهي يركز على الحركة والنشاط بدال من اإلنتظار في الطوابير

نداء القراصنة: إنها سفينة القراصنة وسط بحيرة القراصنة الضخمة حيث تدغدغ األحاسيس وتقدم لصغار القراصنة وكبارهم مجاالت لهو متعددة 
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إجـــــازة ممتعــــة 
لكافة أفراد العائلة

أن  البديهي  ومن  ليجو  حجر  مليون  من  أكثر  ننجاقو 
كول،  كاي،  زين،  أمثال  ننجاقو  أبطال  الضيوف  يقابل 
ركيزة  "رايد"  وتعتبر  فو.  والمايسترو  نيا،  ليود،  جي، 
األبعاد  رباعية  تفاعلية  قيادة  الجذابة وهي  ننجاقو  ليجو 
استخدام  لذلك  يضاف  العائلة.  أفراد  لكافة  متعة  تضمن 
بعدا غير  األلماني ستضيف  المستوى  تقنية جديدة على 
معهود على متعة القيادة. فعبر تقنية هاندجستن اإلبتكارية 
الفريدة يتحكم الكبار والصغار بمسار األحداث بحركة يد 

بسيطة ودون وسائل مساعدة أخرى.

الوصول إلى ليجو الند بالسيارة
تخرجون  إلشنجن  مثلث  وعند   A7 أوتستراد  عبر 
من  أما  مباشرة.  منه  إلينا  تصلون  حيث   A8 الوتستراد 
 A99 باتجاه ميونخ فتخرجون إلى أوتستراد A9 أوتستراد
باتجاه   A8 خط  تتبعون  ثم  ميمنجن/آوجسبورج  باتجاه 
هناك  ومن  جونسبورج  المخرج  ويكون  شتوتغارت. 

تجدون الشواخص

وهذا هو العنوان الستخدامات الماجالن
Legoland Allee 1, 89312 Günzburg

الفرسان وكذلك تجربتها. وفي سوق العصور الوسطى 
الفخار  وصناعة  الحدادة  فنون  الحرفيون  يعرض 
كما  الصوف  وحياكة  السالل  شبك  فن  ويستعرضون 
يقودون المهتمين إلى الفنون العالية في صناعة القمصان 
فهو  األسبوع  نهاية  أحداث  قمة  أما  المجدلة.   الحديدية 
زحف فرسان كالتنبيرج إلى ميدان السباق. وحصريا في 
عالم ليجوالند يعرض الفرسان المهرة يوميا على مدار 
عروض  تتخللها  العالية  وقدراتهم  مهاراتهم  أيام  ثالثة 
الحلقات  كإصابة  الشيقة  الفرسان  وألعاب  مثيرة  قتالية 

بالسيوف وكسر الحراب. 

إننا نضمن لكم الكثير من األحداث واإلثارة. ومن أحب 
أن يقضي ليلته كفارس أو أميرة يمكنه ابتداءا من موسم 
 34 أحد  ويختار  اإلجازات  قرية  في  يبيت  أن   2013
صنفت  ليجوالند  في  الجديدة  القلعة  في  خالبة  غرفة 
حسب المواضيع المختلفة. في مجاالت اللعب المستحدثة 
على  حيوية  بكل  ننجاقو  ليجو  المحبوب  الخط  يتجلى 
مساحة 7000 متر مربع. وهنا تغوص العائالت عبر 
من  كبير  وجهد  فائقة  بعناية  ركبت  التي  الدير  منشأة 
ليجو  عالم  لتركيب  استخدم  ليجو.  موديالت  من  العديد 

برامج لألطفال

يقضى األطفال أروع أيام 
العطل في عالم ليجوالند

برامج لألطفال
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تغطي مساحة عالم ليجو الند في ألمانيا 26 
ملعب كرة القدم وتنقسم إلى تسعة أجنحة 
جناح  كل  صمم  وقد  المواضيع.  متنوعة 
ليكتشف صغار األبطال وكبارهم الكثير مما 
اإلستكشافية  ليجو  مراكز  في  لهم  يروق 
وقطار المغامرات السريع ومغامرات المياه 
العائلة  تستطيع  وبذلك  واإلستعراضات. 
مدار  على  استكشافية  رحلة  في  اإلنطالق 

اليوم. 

ميني  في  المالهي  حديقة  قلب  يتمثل 
مليون   25 استعمال  تم  وهنا  ليجوالند. 
شهيرة  أوروبية  وأرياف  مدن  لبناء  حجر 
رسم  مقياس  وعلى  للتفاصيل  شديد  بولع 

بشكل  الواقع  تحاكي  وحتى   .  1:20 بلغ 
كبير تحتاج لضغطة على الزر حتى يتحرك 
والسفن  والسيارات  والحيوانات  البشر 
كواليسه  حسب  كل  والطائرات  والقطارات 

الصوتية المناسبة.

22-23 يونيو – يوم الفرسان
الفرسان  يشتبك  يونيو  من   23-22 بين  ما 
مخيمهم  في  والمهرجون  والصبيان 
الضخم  الفرسان  مهرجان  في  المضروب 
في ليجو الند – ألمانيا حيث يأخذون زوار 
العصور  عبر  مثيرة  رحلة  إلى  الحديقة 
مشاهد  الزوار  يكتسب  وهناك  الوسطى.  
الوسطى  العصور  في  الحياة  يوميات  من 

الفرسان  مخيمات  قرب  عن  يلمسون  كما 
الفرسان  سباق  ومشاهدة  بل  وأتباعهم، 
يعرضون  إذ  كالتنبيرج  فرسان  يؤديه  الذي 
مخيم  وفي  الخيول.   مع  القتالية  مهاراتهم 
فرسان فيرتمبيرج يحصل الصغار والكبار 
الفروسية  عالم  من  مثيرة  معلومات  على 
عن  لمعرفته  يتوقون  كانوا  ما  ويعرفون 
الفرسان  كان  كيف  الوسطى.  العصور 
يعيشون في ذلك الزمن؟ أين كانوا ينامون؟ 
كم تزن معداته وكم يزن سيفه؟ كيف كانوا  
أوقاتهم  قضوا  وكيف  الشتاء  في  يتدفؤون 
رمي  جانب  وإلى  السباق؟  مضمار  خارج 
هذا  نهاية  في  يمكنكم  والمنجنيق  السهام 
مهارات  من  بالمزيد  اإلنبهار  األسبوع 
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برامج لألطفال

بعد يوم حافل باإلثارة تتيح لكم مدينة أوروبا للمالهي لحظات هادئة وهانئة من خالل المبيت ضمن أجواء حميمية

اكتشف أوروبا بأسرها يتجول الضيوف في مدينة أوروبا للمالهي على مساحة تبلغ 85 هكتاراً 
في أكثر من 13 قسماً موزعة تبًعا للتمايز في األسلوب المعماري والنباتات والوجبات

أكثر مدن املالهي 
األملانية إثارة وإمتاعًا

مدينة أوروبا للمالهي

برامج لألطفال

مواضع  من  موضع   100 من  أكثر 
الجذابة  والعروض  واإلثارة  التسلية 
المتعة  تقدم  للمالهي  أوروبا  مدينة  في 
على  تنسى  ال  ولحظات  األنفاس  وحبس 
المالهي  مدينة  واحتلت  الحياة.  مدى 
ألمانيا  بين  الواقع  المثلث  في  تقع  التي 
من  األولى  المرتبة  وسويسرا  وفرنسا 
الزوار  عدد  فاق  إذ  الزوار،  عدد  حيث 
زائر. ومن  مليون  األربعة  الماضي  العام 
الكرام  لزبائنها  ستتيح  أنها  المدينة  جديد 
عند  والتبريد  بالماء  االستمتاع  فرصة 
 Whale لعبــة  خـــالل  من  الصيــف  حــر 

.Adventures Splash Tours

بأسرها: أوروبا  اكتشف 

يتجول الضيوف في مدينة أوروبا للمالهي 

من  أكثر  في  هكتاراً  تبلغ 85  مساحة  على 
13 قسماً موزعة تبًعا للتمايز في األسلوب 

المعماري والنباتات والوجبات.

والسرور  البهجة  من  موعد  على  أنتم 
خالل  من  فسواء  األنفاس،   وحبس 
على  القديمة  اليونان  إلى  »السفر« 
متعرجة  بلعبة  اللهو  أو  األفعوانية  متن 
الغابات  إلى  االنتقال  أو  سويسرا  في 
الدانمركية تتيح لكم مدينة أوروبا للمالهي 
واإلثارة  التسلية  من  ويمتكم  يسعدكم  ما 
من  أما  العمرية.  المراحل  ولكافة  والبهجة 
يعشقون أجواًء أكثر هدوءاً، فقد تم تجهيز 
جليدي  عرض  على  تشتمل  منوعة  برامج 
وكثير  فرسان  وألعاب  مسرحية  وعروض 

الخالدة. اللحظات  من 

لألسرة  مرح   2016 العام  في  جديد 
مرح بعده  ما  بأكملها 

الخالصة  واإلثارة  المتعة  من  مزيد 
برنامجها  خالل  من  المدينة  تقدمها 
مائية.  2016: مغامرات  الجديد في عام 
حر  وطأة  تخفيف  أنفسكم  على  تفوتوا  ال 
يتناثر  الماء  برذاذ  واالستمتاع  الصيف 
اإليسلندي.  القسم  في  وجناتكم  على 
في  الموجودة  المياه  الضيوف  يجوب 
ركوبهم  خالل  من  البركان  جزيرة 
حيث  أشخاص،  لثمانية  تتسع  مراكب 
والكائنات  الحيتان  بمناظر  يستمتعون 

األخرى.  البحرية 

القوارب  اقتربت  إذا  مطلوب  والحذر 
ضيف  كل  أن  إذ  البعض،  بعضها  من 

بدءاً من العام 2016 ستكون مفاجأة الموسم الجديد تحت تصرفكم مزيد من المتعة واإلثارة

الماء.  لرش  بمدفع  مزود 

»الطاقة«  مغامرة 

مما هو جديد أيضاً للموسم 2016 هو عالم 
»المزلجة  إلى  باإلضافة  »غازبرزم« 
على  أنتم  حيث  الزرقاء«،  النار  وسط 
المغامرات  من  مثيرة  رحلة  مع  موعد 
إلى  للمتشوقين  ويمكن  الطاقة.  عالم  في 
بكل حواسهم  يفهموا ويدركوا  أن  المعرفة 
كما  الطاقة.  واستخدام  ونقل  انتاج  كيفية 
معرفتهم  في  االستزادة  للزوار  يتسنى 
إحدى  بروم«  »غاز  تزويد  كيفية  حول 

منذ  الغاز أللمانيا  عالمياً  الرائدة  الشركات 
40 عاماً تقريباً.

حالم مبيت 

ويتيح فندق ومنتجع مدينة أوروبا للمالهي 
الدافئة، بعد  الجنوب  المبيت في أجواء  لكم 
يوم حافل باإلثارة. هناك أربع فنادق تحمل 
 Santa“و  Colosseo„ : أربعة نجوم هي
 Al“و  “Castillo Alcazar“و  “Isabel
التنعم  الفنادق  هذه  لكم  وتتيح   .Andaluz
وإسبانية  إيطالية  وبأجواء  وثيرة  بأسرة 

وبرتغالية دافئة وحميمية وعائلية.

موعد االفتتاح للموسم 2016:

27 مارس إلى 7 نوفمبر يومياً من الساعة 
السادسة مساء إلى  التاسعة صباحاً 

الموسم  في  العمل  فترات  تمديد  )يتم 
الرئيسي(

01805/776688 للمعلومات: 
www.europapark.de
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Blaues Haus Neue Schiller

شركة أوميغا المساهمة تنشط منذ عدة سنين في سوق العقارات األلماني ولم تتوقف عن 
دورها الناجح في تخصصاتها العقارية إن كانت تجارية أو خاصة.

املبنى األزرق  -  مبنى شيلر

عقـــاراتعقـــارات

المساهمة  أوميغا  شركة  تتوقف  لم 
الناجح  دورها  عن  سنين  عدة  منذ 
حيث  األلماني  العقارات  سوق  في 
تتكون من فريق مختص من قطاع 
خبراته  وتتباين  الشامل  العقارات 
إن  التخصصات.  اختالف  حسب 
عقارات  تقديم  في  يكمن  هدفنا 
مختارة  مناطق  في  لعمالئنا  نفيسة 
بعناية شديدة وتمتاز بارتفاع قيمتها 
الشرائية بشكل مستمر. بينما يتوحد 
ليحتل  الفخامة  مع  السكن  مفهوم 
صدارة اهتمامنا. ونعتبر من األهمية 
بمكان المحافظة على أجواء ميونخ 

كمدينة عالمية ذات قلب حنون.

الدرج وبوابــــات المداخـل والكهربائيات 
الواجهـــــة  تصميم  إلعـــــادة  إضافــــة 
وتركيب  الشرفـــات  مع  الخارجيـــة 

تلفزيونـــــي. اتصـــال  جهـــــاز 

بين  ما  للبيـــع  شقة   19 المجمــع  يعرض 
تتبايــن  بمساحـــة  أربــــع  إلى  غرفتيــــن 

من 55-84 متر مربع. 

شرفــة  علــى  منها  شقة  كل  وتحتـــوي 
كـــال  تناسب  كمـــا  ومستــودع  جميلـــة 
أن  كمـا  واألفــــراد.  العائــالت  من 
 15 مسافــــة  على  بالتس  مارين  ميــدان 

دقيقة.

www.blaues-haus-muenchen.de

الزرقاء العمارة 
المشهــــورة  الزرقــاء"  "العمـارة  تقـــع 
ماكس  ضاحيــة  فــــي  بفرادتــــها 
فـــــــور شتات وهي واحــدة مـن أكثـــر 
ميونــــخ  في  المحبوبة  الضواحـــــي 
ثـــالث جامعـــات ومتاحـف  بين  وتقــــع 

الفنون. 

شتـــات  فـــــور  مــــاكس  تعتبــــر 
للــــزوار  توفــــر  كما  للفنــون  مركــــزا 
والمطاعــم  المتاجر  مـــن  كبيــــرا  كما 
عام  حتى  العمارة  وستخضع  البارزة. 
على  تركز  ترميم  لعمليـات   2018

العمومي.  الطابع 

فيشمل  الجـــديد  الترميم  برنامج  أما 
وبيـــــت  للنوافــــذ  الشامل  التجديـــد 

Neue Schiller

هناك  وستضاف  الشوارع.  مستوى  من  المرء  يبصرها  قلما 
نحو  مفتوحة  إطاللة  ستمنح  التي  الضخمة  الزجاجية  الواجهات 
قمة  في  منظورة  مقاطع  وهناك  شتات.  فور  لودفيج  ضاحية 
بهم  خاصة  شرفة  العلوية  السطح  شقق  لسكان  توفر  السطح 
الداخلي  الفناء  على  المطلة  الشقق  أما  الدرج.  عبر  إليها  يلجون 
الغربية  الجهتين  نحو  تمتدان  فسيحتين  بشرفتين  فستزود 
وتبلغ  شرفات  فلهن  الثالث  الغرف  ذات  الشقق  أما  والشمالية. 
الشقق  مساحة  تبلغ  بينما  مربع،  متر   100 منهن  كل  مساحة 
شقق  أما  مربع.  متر   65-60 بين  ما  الغرفتين  ذات  الصغرى 
مطلة  خاصة  قاعة  لها  فسيكون  يدنوه  الذي  السطحي  الطابق 

الخارج. إلى 
www.neue-schiller.de

شيلر شتراسه في حلة جديدة
أجواء عالمية بين شتاخوس ومروج تيريزن فيزه

اختارت مجموعة أوميجا جروب موقعا مركزيا بتطوير عمارة 
سكنية وتجارية في شارع شيلر شتراسه 30 وتحتوي 25 شقة 
إليه طابقان  البناء بشكل كامل وأضيف  وستوديو. فقد تم ترميم 
شاملة  بتجهيزات  الغرف  تمتاز  السطح.  على  شقق  ست  فيهما 
أو  لإليجار  مناسبة  شققا  يجعلها  ما  اإلسكندنافي  الطراز  وفق 

السكن.

فسينعم  لحياته  مركزا  الجديد"  "شيلر  شارع  من  اتخذ  من  أما 
شارع  من  الجنوب  فإلى  شاملة:  بحزمة  شك  دون  ذلك  فوق 
ألمانيا إضافة  يقع أضخم مجمع طبي جامعي في  شيلر شتراسه 
تيريزن.  مروج  تقع  هناك  من  بعيد  وغير  اإلزار.  لمستشفى 
إلى  دوما  ويدعوكم  عريقة  تقاليد  ذو  األلماني  المسرح  فهذا 

الذاكرة. في  تخلد  ثقافية  أمسيات 

ترميمه عام  إعادة  تم  ثم   1960 30 عام  بناء منزل شيلر  شيد 
مترا  و83   36 بين  السكنية  وحداته  مساحة  تتفاوت   .2016
وقد  الرغبات.  كافة  لتلبية  المثالية  الشروط  يوفر  ما  مربعا 
فاخرة  ألجنحة  إضافة  واستوديو  شقة   25 بتوفير  ترميمه  تكلل 
فالسطح  إليه.  طابقين  بإضافة  المبنى  تعزيز  بعد  السطوح  على 
السطوح سيحتوي ثالث شقق وفي  70 درجة في طابق  المائل 
إطاللة  ذو  وجميعها  أخرى،  ثالث  يليه  الذي  السطوح  طابق 
السطح  في  مقاطع  التصميم  يرتأي  كما  المنطقة.  على  رائعة 



املسكن يف حبرية تيجرن زي  -  مأواكم املفضل يف أبفنكل
شقة مع حديقة بمساحة 170 متر مربع

في زاوية هادئة بين زولباح والبحيرة 
تعتبر منطقة أبفنكل في بحيرة باد فيز زي أحد أجمل البقع في محيط بحيرة تيجرن زي. وال زالت المزارع القديمة وشاطئ البحيرة 

الخالبة.  البقعة  تغلبان على تضاريس هذه  الساحر 

للحديقة.  العقار على شقتين أرضيتين مع شرفتين فسيحتين ومساحات  يحتوي 
وهناك شقتان بنظام أمريكي مع جدران مرتفعة. 

في  الشخصية  أحالمكم  تحقيق  في  ومتابعتكم  مساعدتكم  يمكننا  رغبتكم  وعند 
المختلفة. بالمواقع  الغني  الملف  تقديم بعض األفكار وعرض  التجهيزات عبر 

Anna Wallner
Radlmaierweg 1 | 83707 Bad Wiessee
T: +49 171 511 33 90 | F: +49 8022-92 67 696
www.immogrund - tegernsee.de | info@immogrund - tegernsee.de
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عقـــارات

عقـــار األحـــالم فـي حبـــرية تيجـــرن زي
عقار R6 تيجرن زي: 9 شقق تمليك تتفاوت مساحتهن من 100-150 متر مربع

مسكن راقي تصاحبه األلوان الخالبة لبحيرة تيجرن زي. 
تعكس الشقق المعروضة ههنا مفاهيم نمط الحياة الفاخر والقريب من الطبيعة بأسلوب جديد. 

فالفردية المطلقة وأحدث التقنيات في كافة المجاالت والمواد الفخمة إضافة للتشطيبات الحرفية المثالية 
ستسحركم دون شك ولن تترك لكم رغبة إال وتلبيها.

تطبيق  في  الشقق  هذه  جاذبية  تكمن 
أدق  إلى  وصوال  التصميم  مشاريع 
المحروق  القديم  الخشب  من  التفاصيل. 
بلمسات  ممزوجا  الشمس  أشعة  تحت 
اإلضاءة  وأفكار  الطبيعي  الحجر  من 
مع  بالهدوء  الموقع  يمتاز  العصرية. 
للحياة  الالزمة  الحاجات  كافة  توفر 
تيجرن  بحيرة  شاطئ  يبعد  وال  اليومية. 

زي سوى دقائق معدودة.

المروج  عبر  الموقع  إطالالت  وتمتد 
بيرج  فال  جبل  إلى  وصوال  الفسيحة 
زي  تيجرن  لبحيرة  البارزة  المعالم  أحد 
الخالبة.  الهادئة  الجبال  عالم  نحو  لتطل 
شعورا  شك  دون  ذلك  لكم  وسيوفر 

التامة. بالراحة 
التجهيزات:

حتى •  السفلي  الطابق  من  مصعد 
القبو وكراج  الثاني  الطابق 

ألواح ريفية من خشب البلوط، محفوفة • 

أبيض ومدخنة وذات طالء زيتي 
محروق •  طبيعي  خشب  ذات  أبواب 

لشمس با
أثاث صحي فخم من فيليروي آند بوخ • 

ألواح من تصميم فوال مع 
زجاجية •  بيوت  مع  أرضية  دوشات 

راين شاور وتجهيزات من 
الشقة•  لكامل  مركزي  غير  تهوية  نظام 

وادي تيجرن زي
من  فريدة  زي  تيجرن  بحيرة  تعتبر 
نوعها لما تمثله من مكان مناسب للراحة 
الطبيعة  مع  التناغم  ظالل  في  واألمان 
ومن  الجبال.  وعالم  الماء  بين  وتزاوج 
فيز  باد  حمام  نشأ  البحيرة  هذه  ظالل 
التقاليد  بين  تجمع  عصرية  بطريقة  زي 

التطور.  وكذلك  والطبيعة 

العريقة  التقاليد  بين  تناقضا  تجد  ال  بينما 
المحمول.  والكومبيوتر  المكان  بهذا 

على  الغذائية  المواد  توفر  أدى  كما 
االجتماعية  والمناسبات  أنواعها  اختالف 
والفنون  االقتصاد  مراكز  اجتماع  إلى 

متناسقة. وحدة  لتكون  والرياضة 

فتبعث  الكريستالية  البحيرة  مياه  أما 
وحالة  الشمس  ضوء  حسب  وميضها 
الغيوم في ألوان متغيرة ومتناوبة لتغري 

العبارات.  ركوب  أو  باالستحمام 

هذا  من  التهرب  على  أحد  يقوى  وال 
بحكم  زي  فيز  باد  يقدم  الجذاب.  السحر 
لإلقامة  أخرى  إمكانات  مساحته  اتساع 
محيط  في  لها  مثيل  يتوفر  ال  والتوسع 

البحيرة. 

كما تم تحديث األقسام العالجية العمومية 
اليود بطريقة رائعة وكذلك  تستخدم  التي 
تطلعات  كافة  يلبي  وأصبح  المسبح 

. لمنتفعين ا



حمطات مشرقة ومناطق لإلسرتخاء
بيهل  كتس 

رحالت سياحية
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منطقة رياضية مميزة تبحث عن مثيلتها. 
كتس بيهل بين سباق هانن كام والبولو، 

ترياتلون وكأس التنس
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مدار  على  تعقد  التي  العالمية  المناسبات 
العام. ومنا المسابقات الرياضية التي تأسر 
عشرات آالف المشاهدين وتجذب الماليين 
المزايا  وبهذه  الصغيرة.  الشاشات  على 
نحو  واثقة  بخطوات  بيهل  كتس  تمشي 
في  رياضية  مدينة  كأشهر  مكانتها  ترسيخ 

مناطق األلب.

لكتس  التابعة  القرى  أن  فيه  شك  ال  ومما 
بيهل مثل آوراخ ورايت ويوخبيرج تعتبر 
في  جاذبية  السياحية  المناطق  أفضل  من 

تيرول. فموقعها في جبال ألب كتس بيهل 
ذات  رياضية  محطات  لتكون  يؤهلها 

مستويات عالمية. 

األلعاب  من  الالمتناهية  العروض  إن 
الرياضية إضافة لإلحتفاالت العديدة تجعل 
المحطة  األخرى  تلو  سنة  بيهل  كتس  من 

السياحية األولى. 

وقد مدد الكثير من السياح إجازاتهم ههنا، 
الطبيعة  البعض جعلها مفتوحة. إن  بل إن 

تجسد كتس بيهل متفوقة على غيرها من 
الرومانسية  األناقة  السياحية  المناطق 
الحياتية  والمتعة  الرياضية  والتحديات 
الفريدة  األسطورية  فاألجواء  المنعشة: 
والموقع  السنة،  مدار  على  جام  لمدينة 
المنطقة  وطبيعة  المميز،  الجغرافي 
األلعاب  من  الالمتناهية  والعروض 
تلو  سنة  بيهل  كتس  من  تجعل  الرياضية 

األخرى المحطة السياحية األولى. 

لكن من مزايا كتس بيهل العديد من كبرى 

تجسد كتس بيهل متفوقة على غيرها من المناطق 
السياحية األناقة الرومانسية والتحديات الرياضية 
والمتعة الحياتية المنعشة: إنها األجواء األسطورية 

الفريدة للمدينة على مدار السنة
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طبيعة  في  المتعددة  الرياضية  فالمجاالت 
تاريخي  مدني  موقع  مع  بالتضافر  خالبة 
يجعل  األنيق  متاجرها  طابع  عن  ناهيك 
بأناقة  الشاملة  للجوالت  منطقة  المدينة  من 
ومنظر متميزين. كما تقابلك حسن الضيافة 
في الفنادق والمطاعم في مستوياتها العالية. 

بيهل،  كتس  ألب  في  الجغرافي:  الموقع 
مدينة  من  مقربة  على  ميسرة  مواصالت 
بورج  زالتس  ومدينة  كم(   95( إنزبروك 

)80 كم( وميونخ )120 كم(

المدينة في فصل الصيف
منطقة •  في  الجولف  مركز  في  اإلنطالق 

أخرى  و18  هنا،  ميادين  )أربعة  األلب 
قريبة(

وبحيرة •  السوداء  البحيرة  في  الغوص 
السباحة  مجمع  في  أو  فايهر  جيرنجر 

أكفارينر
كم •   500 مدى  على  بالجبال  اإلستمتاع 

من طرق الجوالة
ركوب الدراجات الهوائية عبر 750 كم • 

من طرق الدراجات
ملعب •  في  المثيرة  األرضي  التنس  لعبة 

األماكن  أو  التنس  قاعة  أو  التنس 
المفتوحة

المرح واإلسترخاء في حديقة مرسيدس • 
جدار  مع  بيهل  كتس  الرياضية  بنز 

التسلق وقاعة التسلق وقاعة البولنج

كساء شتوي أبيض
على •  بيهل  كتس  منطقة  في  التزلج 

أكثر  وفيها  كم   170 تبلغ  قمم  مسارات 
من 50 مصعد حديث

المثير •  للتزلج  كثيرة  جليدية  حدائق 
والممتع على األحذية

مسارات •  من  كم   120 المنطقة  في 
التزلج الطويل

في المنطقة 170 كم من طرق التجوال• 
مدارس لتعليم التزلج• 
كتس •  الرياضية  بنز  مرسيدس  حديقة 

وقاعة  الكرلنج  للعبة  مركز  مع  بيهل 
جليدية للتزلج وقاعة للتسلق

الجري على الجليد• 

كتس  يمنحون  المرحين  والسكان  الخالبة 
بيهل صدى قويا يهبها مكانة عالمية تجدد 
مناطق  "أفضل  لتكون:  عام  كل  نفسها 
القرى  ورفاقها  بيهل  كتس  إن  األلب". 
يعرضون  ويوخبيرج  ورايت  آوراخ 

أنفسهم كمحطات للسياحة الرياضية.

عن  تبحث  مميزة  رياضية  منطقة  إنها 
كام  هانن  سباق  بين  بيهل  كتس  مثيلتها. 

التنس.  ترياتلون وكأس  والبولو، 

كتس  بالحياة.  عاليا  المدينة  نبض  يدق 
قلب  في  األولى  الرياضية  المدينة  بيهل 
الحياة  ونمط  التقاليد  بين  تجمع  األلب 
أخرى  مدينة  تضاهيها  ال  أنيقة  بطريقة 

بذلك. 

إن أسطورة كتس بيهل تجمع بين الفنادق 
لتجعلها أشهر موقع في  الفخمة  والمطاعم 
قرن  بين  المميز  ولموقعها  األلب.  جبال 
منطقة  تزدان  هاننكام  وبين  بيهل  كتس 

الرياضي.  بجمالها  بيهل  كتس 

فيها قمم مجموع 
مساراتها 170 كم 

وأكثر من 50 مصعد 
حديث

من مزايا كتس بيهل العديد من كبرى اإلحتفاالت العالمية

موقعها المميز في جبال األلب 
والعروض الالمحدودة من األلعاب 

الرياضية يجعل من كتس بيهل سنة تلو 
األخرى المحطة السياحية األولى

رحالت سياحية
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ice arena
Action, Abenteuer und Abwechslung 
für die ganze Familie von Mitte Juni 
bis Mitte August mit Schneestrand und 
Sonnenliegen, Rutschbahnen im Som-
merschnee, Zauberteppich und einem 
gesicherten Gletscher-Trail.

Die Gipfelstation auf 3029 Meter ist der höchste allgemein 
erreichbare Punkt im SalzburgerLand. Ein ideales Ausfl ugsziel mit 
spektakulären Panorama-Plattformen für erhebende Ausblicke 
auf die höchsten Gipfel Österreichs, der Nationalpark Gallery und 
vielen weiteren Attraktionen das ganze Jahr über. 

cinema 3000
Auf einer 8 Meter breiten Leinwand 
begeistert Österreichs höchstgelege-
nes Kino mit eindrucksvollen Natur-
stimmungen und spektakulären Auf-
nahmen von der Schönheit des Hoch-
gebirges.

gletscherjet 3+4
Neu ab Herbst 2015: Die modernen, 
wind- und wettergeschützten Bahnen 
Gletscherjet 3 und 4 bringen Sie schnell 
und ohne Wartezeit vom Alpincenter 
mitten ins Gletscherskigebiet und 
zur Gipfelwelt 3000. 

schneesicher
Am Kitzsteinhorn gehen die Uhren 
anders. Die Skisaison beginnt frü-
her und endet später. Von Herbst 
bis in den Frühsommer hinein 
finden Wintersportler hier ideale 
Pisten- und Schneebedingungen.

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, offi ce@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

Der Gletscher:
365 Tage im Jahr.

gipfelwelt 3000

neu!
A1

A8

A10
Villach

Graz

Zug/Train

St. Johann
Mittersill

A12

❚ von Salzburg: 100km 

❚ von Innsbruck: 140km 

❚ von München: 180km 

❚ von Wien: 400km 

Anreise zum Kitzsteinhorn

❚  Airportshuttles von 
Salzburg & München

GPS Kitzsteinhorn:  N47 13.754, E12 43.598 
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القمـــة فــي 
ســـالـزبــــورغ

عامل القمم اجلبلية 3000 
تعتبر محطة القمة الجليدية على ارتفاع 3029 متر أعلى نقطة يمكن الوصل 
إليها في أراضي زالتسبورج. إنه موقع مثالي للرحالت مع إطالالت بانورامية 
مذهلة تجاه أعلى القمم في النمسا والحديقة القومية والكثير من المواقع الجذابة 

على مدار العام.

السالمة على الثلج
تدق الساعات في قمة كتس شتاين هورن 
التزلج  موسم  يبدأ  إذ  العادة  غير  على 
مبكرا وينتهي متأخرا. فههنا يجد عشاق 
وأحوال  المثالية  القمم  الشتوية  الرياضة 
الخريف وحتى  بداية  المالئمة من  الثلج 

بواكر الصيف.

سينما 3000 
عرضها  كتانية  عرض  شاشة  على 
النمساوية  السينما  هذه  تذهلك  أمتار   8
والصور  البديعة  الطبيعية  باألجواء 

الرائعة لجمال الجبال الشامخة. 

ساحة اجلليد 
واإلستراحات  الجليدي  الشاطئ  يقدم 
الشمسية ومسالك التزحلق في الصيف 
الجليدية  والممرات  السحرية  والسجادة 
والتنوع  والمغامرة  اإلثارة  كل  اآلمنة 
يونيو  منتصف  من  العائلة  أفراد  لكافة 

وحتى منتصف أغسطس. 

عربات القمم املعلقة 
الجديد ابتداءا من خريف 2015: تأخذكم 
الحديثة  و4   3 جت  جليتشر  عربات 
والمحصنة من ظروف الطقس في سرعة 
ودون انتظار من مركز ألبين إلى عمق 

منطقة التزلج وإلى عالم القمم 3000.

شد الرحال إلى قمة كتس شتاين هورن

I 100 كم من زالتسبورج
I 140 كم من إنزبروك

I 180 كم من ميونخ

I 400 كم من فيينا
I خدمة التنقل من مطاري

  زالتسبورج وميونخ

365

www.kitzsteinhorn.at
offi ce@kitzsteinhorn.at

www.zellamsee-kaprun.com
welcome@zellamsee-kaprun.com

أعالي  في  األلبية.  التزلج  لمواهب  حاجة 
قرية تسيل على بحيرة كابرون يقدم عالم 
القمم 3000 عبر سينما 3000 – وهي 
توب   " بانوراما  النمسا-  في  سينما  أعلى 
إطالالت  توفر  التي  زالتسبورج"  اف 
تاورن  هوهه  القومية  الحديقة  على  نادرة 

وعلى قمم الجبال النمساوية.

الزائرين  أرينا  آيس  قاعة  تفاجئ  كما 
الثلجية  التزحلق  فمسارب  مميزة:  بمتعة 
لكافة  يقدمان  بار  الثلجي وآيس  والشاطئ 
أفراد العائلة متعة عبر ثلج الصيف فريدة 
أيضا.  المشاعر  وتدغدغ  بل  ومثيرة 
فهو  هورن  شتاين  كتس  جبفل  مطعم  أما 
أعلى مطعم في زالتسبورج وينعم زواره 
فيها  بما   – والعالمية  المحلية  باألطباق 
المعلقة  العربات  تظل  نجوم.   5 بانوراما 
مدار  عاملة على  شتاين هورن  كتس  في 
العام )آيس أرينا من يوليو إلى أغسطس(. 
عشاق  يجد  يونيو  وحتى  أكتوبر  فمنذ 

الشروط  أفضل  ههنا  الشتوية  الرياضة 
المناسبة لممارسة هواياتهم المتنوعة حيث 
والحدائق  الحرة  الجليدية  والمسالك  القمم 
الثلجية والمخيم الثلجي. ويظل عالم القمم 

3000 مفتوحا على مدار العام.

تقع قمة كتس شتاين هورن في قرية تسيل 
على بحيرة كابرون وهي واحدة من أكثر 
المحطات السياحية المتنوعة التي يقصدها 

الزوار في لقب النمسا على مدار العام. 
 

وقلما يجد المرء في مكان آخر من مناطق 
األلب هذا الكم الهائل من أماكن الرحالت 
والمعالم السياحية مجتمعة في مكان واحد. 

هورن  شتاين  كتس  لقمة  األزلي  فالجليد 
تاورن  هوهه  لحديقة  الجامحة  والروائع 
الناعمة  الخضراء  والمروج  القومية 
وبحيرة تسيلر زي بمياهها البلورية يبثون 

سحرهم المميز عبر كل مواسم السنة.

تحت  يتوهجان  دائم  وجليد  القمم  ثلوج 
شمس الصيف

لقمة كتس شتاين  الجليدية  المحطة  ترتفع 
أعلى  يجعلها  ما  مترا   3029 هورن 
نقطة في أراضي زالتسبورج حيث يمكن 
الوصول إليها عبر العربات المعلقة دون 

كتس شتاين هورن – عالم القمم 3000 والثلج في الصيف أيضا

القمة اجلليدية يف تسيل على حبرية كابرون

في أعالي قرية تسيل على بحيرة كابرون تقدم بانوراما " توب 
هوهه  القومية  الحديقة  على  نادرة  إطالالت  زالتسبورج"  أف 

تاورن وعلى قمم الجبال النمساوية
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Schöne Haut ist ein Zeichen für ein glückliches und zufriedenes Leben. Gesundheit zeigt sich auch unmittelbar  
über unser größtes Organ - die Haut. Dr. Ellwanger ist Ihr kompetenter Partner bei allen Anliegen rund um Haut, Laser,  

Ästhetik, Allergien, Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

SCHÖNE HAUT IST EIN BESONDERES GUT 
ALL MEIN KÖNNEN FÜR IHRE GESUNDHEIT

Dr. med. Jürgen Ellwanger

Facharzt für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie, Medizinisch-Dermatologische Kos-
metologie & Medizinische Lasertherapie (DDA)

Klassische Dermatologie
Lasermedizin

Ästhetische Medizin

Ambulante Operationen
Hautkrebsvor- und Nachsorge

Kinderdermatologie

Allergologie
Venerologie

Immunologie

T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

Privatpraxis für Dermatologie, Ästhetik  
und Lasermedizin

Ottostr. 11 (5. OG)
80333 München
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صحة ونقاهة

• عالجات الليزر والضوء
• الطب التجميلــي ومقاومــة 

الشيخوخــة
• العمليات النهارية

• الوقايــة مـن الســرطان 
وعالجـــه

• طـب األمراض الجلديــة 
الكـالسيكــي

• طب جــلدية األطفال
• طـب التحـسس

• الطـب المنـــاعي
• الطـب التجميلــــي 

عيـــادة الدكتـــور إلفانجـــر 
ألمــراض الجلديـــة والتجميــل وطـب الليــــزر

العمالء  وخدمة  المتجذر  تخصصها  عبر 
الموجهة رعاية طبية متوافقة مع حاجة الفرد 

ووفق أعلى المستويات.

وفق  طب  للعمليات:  وصوال  التحسس  من 
مستويات عالية

العامل  وفريقه  إلفانجر  الدكتور  يجري 
رفيقة  بطريقة  الجلدية  الجراحية  مداخالته 

وتخدير موضعي ودون آالم تذكر. 

من  المختلفة  المعالجات  خاللها  وتجري 
وصوال  للتحسس  المسببة  الجزيئات  تحديد 
إلى العالج المناعي المحدد حسب كل حالة 

بعينها.

العالج الناجح لالضطرابات الصباغية.

للجلد أو فقدان موضعي  الداكن  سواء تلون 

مختلف  استخدام  عبر  األعراض  هذه  كل 
منقطع  ونجاح  تامة  بسرعة  الليزر  أنواع 

النظير".

ناعمة  بشرة  إلى  الموصلة  الطرق 
ومتماسكة وملساء 

إلفانجر  الدكتور  تخصصات  بين  من 
اإلضطرابات  وعالج  التجاعيد  تصويب 
التقشير  معالجات  جانب  وإلى  الصبغية. 
أيضا  يجري  حدتها  درجات  بمختلف 
الميزو.  وعالج  الدقيقة  الكشط  عمليات 
وتنتج هذه العمليات بشرة مشرقة وواضحة 
إضافة لبنية جلدية أفضل. ولعالج التجاعيد 
من  المعتمدة  الطرق  جانب  إلى  يستخدم 
البوتولين  وتوكسين  الهيالورين  حمض 
الفامبير  قلع  يسمى  ما  أو  البالزما  عالج 
القلع  تقنيات  بواسطة  الكمية  والمعالجات 

السائل. 

أجواء فاخرة في قلب مدينة ميونخ

الفاخرة في واحدة من  الخاصة  العيادة  تقع 
ميونخ.  مدينة  قلب  في  الراقية  الضواحي 
ومن دخل إليها سيجد في استقباله غرفا ذات 
طراز مميز: فكلها مشرقة وفسيحة وجذابة. 
ممهدا  طريقا  كونه   - باإلرتياح  "فالشعور 
قديمة مع األجواء  الصحة- ذو عالقة  نحو 
والبيئة المحيطة" كما يعبر الدكتور إلفانجر 
وهو أحد الخبراء البارزين في ألمانيا عندما 

يتعلق األمر بجمال وصحة البشرة.

إنجازات تحققها الخبرات والمهارات

العديد  إلفانجر عضو في  الدكتور  أن  يذكر 
أنه  كما  التخصصية.  الطبية  الجمعيات  من 
المجالت  في  المنشورات  من  الكثير  ألف 
التخصصية المحلية والعالمية إضافة لكونه 
مرغوب  محاضر  وهو  محبوبا.  خبيرا 

من لونه الطبيعي، الدكتور إلوانجر هو من 
ذوي الخبرة للغاية وذوي الخبرة في العالج 
وهكذا،  الصباغية.  لالضطرابات  الناجح 
حتى مع أنواع البشرة الداكنة، يمكن القضاء 

على تصبغ الجلد واستعادة طبيعية له.

تقنيات الليزر الحديثة

على  إلفانجر  يورغن  الدكتور  يعول 
حيث  اإلبتكارية  الليزر  تقنيات  إنجازات 
األجهزة  أحدث  عيادتنا  في  "نمتلك  يقول: 
من  يمكننا  ما  التركيز  مختلفة  بدرجات 
البشرة  لمشاكل  المثالية  العالجات  تقديم 
الوشم  على اختالف أصنافها. ومنها إزالة 
)التاتو( غبر المرغوب به والشعر المزعج 
وأورام الجلد والعروق العنكبوتية والبهاق 
بعالج  ونقوم  التجاعيد.  تخفيف  أو  والندب 

بشرة أكثر رونقا في معهد التجميل – كل 
ما يتعلق بالبشرة لدى الدكتور إلفانجر

عبر  العالجي  المشهد  منظومة  تكتمل 
بحيث  للعيادة  التابع  التجميلي  الطب  معهد 
تمنح المعالجات اإلحترافية للوجه والجسد 
طبي،  )تنظيف  البشرة  لكل  براقة  إشراقة 
العناية باألظافر، العناية بالقدمين وغيرها(. 
ويعتبر المعهد التجميلي واحدا من المعاهد 
أننا  حيث  األلماني  المستوى  على  الرائدة 
يشتهر  مرموق  ومركز  متميزون  شركاء 
بطريقة هيدرا فاسيال تي إم. وتحسن هذه 
كما  البشرة  مظهر  من  العالجية  الطريقة 
تساعد عمالئنا في اكتساب إشراقة طبيعية 

ووهج محبوب.

ويتولى  الطبية  المؤتمرات  من  العديد  لدى 
تدريبية  لدورات  العلمية  اإلدراة  سنين  منذ 
وتأهيلية عديدة في مجال طب الجلدية كما أنه 
محاضر معتمد من الدولة في تدريب القوى 
الطبية. يمتاز الدكتور إلفانجر بشهرة كبيرة 
في مجاله التخصصي ويقصده المرضى من 
كافة أنحاء المعمورة حيث يستثمرون ثقتهم 

في خبراته ومهاراته الطويلة.

الشخصية  والخدمة  والحماس  الفعالية 
لتحقيق رعاية مثالية للمرضى

يقف  إلفانجر  للدكتور  الحديثة  العيادة  في 
بكافة  يهتم  إلى جانبكم فريق حميم ولطيف 
بشكل  البشرة  بموضوع  المتعلقة  المسائل 
العيادة  تشتمل  الحرفية.  وعال  تخصصي 
تقدم  المعدات والتجهيزات كما  على أحدث 

صحة ونقاهة

بشرة جميلة تعني حياة جميلة

إن البشـــرة الجميلــة هـي كنــز ثميــن
كل مهاراتي في خدمة صحتكم

وهو  الجسم  من  األكبر  الجزء  هذا  عبر  لتظهر  مباشرة  تنعكس  فالصحة  والهنيئة.  السعيدة  الحياة  على  دليل  الجميلة  البشرة  إن 
التجميلي  والطب  والليزر  بالبشرة  يتعلق  ما  كل  في  الخبير  شريككم  إلفانجر  الدكتور  يعتبر  البشرة. 

العام. واإلرتياح  والجمال  والصحة  والتحسس 

الدكتور يورجن إلفانجر 
أخصائي أمــراض الجلديــة والتحـسس والطــب 

التجميلــي للبشـرة وعــالج الليـزر والضوء الطبـي 
والطب المناعي 

T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

العيادة الخاصة ألمراض الجلدية وطب الليزر

Ottostr. 11 (5. OG)
80333 München

الدكتــور يورجـن إلفانجـر شريـك فـي برنامـج اللوفتهانــزا للتنقــل
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عيادة األسنان
عدنان درويش

لطب  التخصصية  عيادتنا  تقع 
األسنان في قلب مدينة ميونخ. وتبعد 
بضع  الرئيسة  القطارات  محطة  عن 
دقائق مشيا على األقدام وذلك يسهل 
المواصالت  عبر  إلينا  الوصول 

العمومية.

الدوام مواعيد 
الجمعه: األربعاء،  اإلثنين، 

12:30 - 08:30
18:00 - 14:00
الخميس: الثالثاء، 
12:30 - 08:30
19:00 - 14:00

السبت: 10:00 - 15:00
أو تحديد موعد

CityDent Munich Praxis für Zahnheilkunde 
Zahnarzt Msc Adnan Darwish 

Bayerstrasse 27 80335 Munich - Germany 
هاتف: 575 593 89 (0) 49+

فاكس: 786 40 545 89 (0) 49+
info@citydent-munich.com :البريد اإللكتروني

www.citydent-munich.com

الدكتور قاسم فرجطبيب األسنان عدنان درويش

صحة ونقاهةصحة ونقاهة
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تساعدكم على إطالة عمر التبييض.

 وننصح في هذا الخصوص بترك استخدام 
معجون األسنان المبيض والذي ثبت مفعوله 
في تآكل األسنان. وال بأس من القيام بعملية 

التبييض الالحقة بعد 12 شهرا.

الزراعة

سليمه  أسنان  من  تنبعث  لطيفة  ابتسامة  إن 
تؤثر في الناس بشكل إيجابي. لكن المؤسف 
هذين  مثل  جميعا  تمنحنا  لم  الكون  سنة  أن 

الفكين الجميلين.

بسبب  األسنان  وفقدان  طعامنا  فعادات 
ناهيك  الرياضة  ممارسة  أو  الحوادث 
تعويض  تستدعي  ما  كثيرا  الشيخوخة  عن 
الحديثة  التقنيات  تقدمه  األسنان. وبفضل ما 
لتعويض األسنان عبر استخدام المغروسات 
واألكل  الكالم  من  اإلنسان  سيتمكن  السنية 

والضحك دون معوقات تذكر. 

سني  جذر  هي  السنية  اإلستعاضة  إن 
تعويضي من سبائك التيتانيوم يتم تثبيته في 
السنية  المغروسات  هذه  تحمل  وال  الفك. 

قاعدة  توفر  بل  وحسب،  صناعية  أسنانا 
جسر  أو  صناعي  طقم  الستخدام  تأسيسية 
المغروس  تثبيت  في  الشروع  قبل  سني. 
للتأكد  للفك  دقيقة  فحوصات  نجري  السني 
وربما  المغروس.  ذلك  تثبيت  إمكانية  من 
ليكون  الفك  مناطق  بعض  تجهيز  لزم 
أداؤها الوظيفي كامال قبل التثبيت الجراحي 

للمغروس في ذلك المكان. 

عبر  مثال  العظام  لتقوية  اضطررنا  وربما 
)ما يسمى  الذاتية  العظمية  األنسجة  زراعة 
تركيب  أو  للفكين(  العظمية  القواعد  برفع 

عظام صناعية.

األسنان  أحد  فقدان  بعد  ينصح  ولذلك 
باإلنتظار فترة طويلة قبل تركيب المغروس 
السني وذلك لضرورة نمو العظم مجددا في 

الفراغ الذي أحدثه السن المفقود.

الوقاية – صحة الفم اإلحترافية هي أولوية 
كل معالجة

من المعروف أن „الوقاية خير من العالج“. 
وتنظيف األسنان المنتظم هو أفضل طريقة 

التبييض – األسنان المثالية 

من منا ال يتمنى ذلك؟ 
لتلميع  نستعملها  التي  الحديثة  الوسائل  من 
األسنان عملية التبييض. وهي طريقة رفيقة 
وناعمة باستعمال التبييض المتدرج. وبفضل 
اختصار  نستطيع  الضوئية  التفعيل  وسائل 
عملية التبييض وإنجازها خالل 40 دقيقة. 
ال يقوم بعملية التبييض إال شخص متدرب 
ألنها ال  وذلك  المنزل.  في  تتم  ال  أنها  كما 
وذات  ومرخصة  خاصة  بمواد  إال  تكتمل 
المعالجة  هذه  نحضر  كما  مختبرة.  جودة 
المجهدة ونقدمها للمرضى بشكل رفيق جدا. 
الرواسب  تحليل  على  المعالجة  هذه  تساعد 
باألسنان.  علقت  التي  المزعجة  الصبغية 
أشكال  كافة  بإزالة  مباشرة  نقوم  حيث 
األولى  الجلسة  وإثر  المستديمة.  الصفار 
في  النتائج  تظهر  حيث  كبيرا  نجاحا  نحقق 

بريقها الالمع. 

بين  تتراوح  لفترة  التبييض  عادة ما يستمر 
بعاداتكم  مرتبطة  ولكنها  شهرا   36-12
الملونة  والمشروبات  فالتغذية  الحياتية. 
جاهزون  نحن  التبييض.  إنجازات  تعرقل 
التي  المنتوجات  حول  لكم  المشورة  لتقديم 

إضافة  األسنان  وتنظيف  الوقاية  أعمال  من 
وتنكس  اللثة  لعالج  المرافقة  لإلجراءات 

الدواعم السنية. 

اإللتهاب.  وجود  اللثة  نزيف  ويعني 
المناعة.  لجهاز  إرهاقا  يسبب  واإللتهاب 
القدرة  تراجع  يعني  المناعة  جهاز  ومرض 
اإلنتاجية. كما أن األكياس المائية واألسنان 
الميتة والتهابات الجذور السنية تعتبر أيضا 

من عموم أمراض الجسم.

مختبر العيادة

بوسعنا  بعيادتنا  خاصا  مختبرا  لدينا  وألن 
وفي  الجودة  عالية  سنية  استعاضة  إنتاج 
وقت قصير. ويشكل هذا أحد األسباب التي 
تضمن توفيقنا بين عالقة الخدمات المتناسبة 

مع األسعار وكذا تقديم العروض الجذابة.
إذا رغبتم في معرفة المزيد تفضلوا بمراجعة 
وحددوا  العاملين  أحد  أو  درويش  الدكتور 

موعدا الستشارة مجانية.

تقنية  بمستويات  الفني  مختبرنا  يمتاز 
حثيث  تنسيق  ظل  وفي  عالية.  وتخصصية 
مع طبيب األسنان المعالج يقوم فني المختبر 
بإعداد اإلستعاضة السنية التي تناسب حالتكم 

الخاصة في نفس المكان. 

السنية  اإلستعاضة  على  تحصلون  وهكذا 
المناسبة لكم دون عناء المسافات والمواعيد 
ابتداءا من اختيار  ومن يدي خبير واحد – 

اللون وصوال إلى اكتمال القالب.

التالية تحتاج  للحماية والوقاية. إال أن الفئة 
رعاية منهجية وفق حالتها الشخصية:

المصابون بنزيف اللثة 
المصابون بتنكس دواعم األسنان 

من لديهم حشوات وجسور وتيجان متعددة
من لديهم مغروسات سنية

النساء الحوامل 
ومن البديهي أيضا أولئك المرضى الذين 

يولون أهمية البتسامة براقة.

المجموعات  هذه  من  واحدة  تتبع  كنت  إذا 
من  كثيرا  تستفيد  أن  فبإمكانك  األقل  على 
الوقاية  برنامج  عبر  نقدمها  التي  الوقاية 

الشخصي من التسوس:

إزالة الرواسب السنية باألشعة الصوتية• 
إزالة كافة الرواسب السنية وعند الحاجة • 

Air Flow بواسطة
تسوية حواف الحشوات• 
تسوية ظاهر الجذور• 
تنظيف ما بين األسنان• 
تلميع األسنان- دهن األسنان بالفلوريد• 
الوقاية الخاصة باألطفال• 
توضيح الرواسب البكتيرية عبر تلوينها • 
لألعمار •  األسنان  تنظيف  تقنيات  عرض 

المختلفة والتدريب عليها
استشارة غذائية • 
كسوة األسنان للوقاية من التسوس• 

كما أن إزالة األصباغ الناتجة عن التدخين 
والشاي والقهوة والنبيذ األحمر جزء أساسي 

مركز سيتي دنت لألسنان
عيادة طبيب األسنان د. عدنان درويش

الدافع والكفاءة املهنية واجلودة هي يف املرتبة األوىل
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عناية طبية للبشرة والجسم

السفارات

قطر
سفارة دولة قطر

Hagenstrasse 56 
14193 Berlin 
Tel: 030-8620 60 
Fax: 030-8620 6150 
www.katar-botschaft.de

البحرين
سفارة مملكة البحرين

Klingelhöfer Straße 7
10785 Berlin 
Tel: 030-86 87 77 77 
Fax: 030-86 87 77 88 

الكويت
سفارة دولة الكويت

Griegstraße 5-7- 14193 Berlin 
Tel: 030-8 97 30 00 
Fax: 030-89 73 00 10 

عمان
سفارة سلطنة عمان

Clayallee 82 - 14195 Berlin 
Tel: 030-84 41 69 70 
Fax: 030-81 00 51 99 
botschaft-oman@t-online.de 

المملكة العربية السعودية
سفارة المملكة العربية السعودية

Kurfürstendamm 63
10707 Berlin  
Tel: 030-88 92 50 
Fax: 030-8892 51 79 

اإلمارات العربية المتحدة
القنصلية العامة لدولة اإلمارات

Lohengrinstr. 21
81925 München 
Tel: +49 (0)89-41200-10
Fax: +49 (0)89-47 077 020

المساجد

 • الجمعية اإلسالمية - مسجد عمر
  Westendstrasse 225 :)وسط المدينة( 

الهاتف: 25 55 502 089
 • المركز اإلسالمي بميونخ

Wallnerstraße 1 :)المنطقة الشمالية( 
الهاتف: 61 50 32 089

مواقيت الصالة
يمكن الحصول على مواقيت الصالة في ألمانيا 

بزيارة الموقع التالي:
www.islamisches-zentrum-muenchen.de

المساجد والزوايا )الصالة بالعربية(
 • الجمعية اإلسالمية في بافاريا

Goethestraße 30 :)وسط المدينة( 
الهاتف: 96 96 81 53 

 • اتحاد السالم اإلسالمي
Schöttlstraße 5 :)وسط المدينة( 

الهاتف: 48 06 37 54 

الصيدليات المناوبة

هل تحتاجون صيدلية مناوبة في تمام الساعة 
طبيب  عنوان  ربما  أو  ليال؟  عشر  الحادية 
مناوب قريب من مكان إقامتكم؟ عبر التواصل 
بسرعة  الخدمات  هذه  على  تحصلون  معنا 
 : البساطة  غاية  في  واألمر  مباشر.  وبشكل 
واطلبوا   11899 بالرقم  باإلتصال  قوموا 

معرفة الطبيب والصيدلية المناوبين.
الطبيب المناوب في ميونخ وضواحيها : 

01805/191212

الصيدليات المناوبة في مدينة ميونخ:

Rihani Apotheke 
Landwehrstr. 48
80336 Munich
Tel. 089-54886770

St.Blasius  Apotheke                            
Augustenstr. 1                           
80333 München
Tel. 089 596500 

Schwanthaler  Apotheke
Schwanthalerstraße 2 
80336 München
Tel. 089 5936 51

Interapotheke
Elisenstraße 5
80335 München
Tel.: 089 59 54 44

تأجير السيارات

www.nobilitybusiness.de
Bayerstr 1
80335 Munich
Telefon: +49 (0)89 45 24 57 65

www.buchbinder-rent-a-car.de 
Lortzingstr. 22, 81241 Munich
Telefon +49-89-8966620

www.sixt.de
Seitzstrasse 9-11, 80538 Munich
Telefon +49-1805-252525
 
www.europcar.de
Marsstr. 24, 80335 Munich  
Telefon +49-89-54543990

www.munich-chauffeurs.com
Löwenzahnweg 10b
80932 Munich
Telefon +49-178-4815986

Beautycare München
Christophstrasse 3, 80538 Munich
Telefon +49-89-26019800
www.beautycare-muenchen.de
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مكتب  تصليح أجهزة الموبايلتاكسيالمواصالت العامة

المواصالت العامة
والتعرف  ميونخ  الستكشاف  طريقة  أفضل 
ومترو  الترام  استخدام  هي  معالمها  على 
األنفاق والحافالت العامة التي تنقل الزائر من 

وإلى أي مكان في المدينة بسرعة وسهولة. 

ساعات العمل
بانتظام  والترام  المترو  خطوط  أغلب  تعمل 
بين الساعة الخامسة صباحا ومنتصف الليل. 
حتى  فقط  يعمل  األنفاق  مترو  أن  حين  ففي 
الترام  يستمر عمل  الواحدة صباحا،  الساعة 
طوال الليل ولكنه ال يغطي كل مناطق ميونخ. 

يجدك  وعندما  التذاكر  بشراء  االلتزام  عليك 
مالية  غرامة  دفع   فعليك  بدونها  المفتشون 

وقدرها 60 يورو.

التذاكر من اآلالت المتواجدة  ويمكنك شراء 
اآللية  والبائعات  والباصات  الترام  في 
عند  السفلي  الطابق  في  العديدةالمتواجدة 

نزولك إلى المترو أو القطارات السريعة.
لكننا  اليومية،  البطاقات  من  أنواع  وهناك 
أن  المدينة  في  إقامتك  مدت  ننصحك حسب 
تشتري البطاقات األسبوعية أو الشهرية، مما 
المدينة  أنحاء  جميع  في  التنقل  عليك  يسهل 

وفي جميع اإلتجاهات.

كما أن الشبكة تتكون من عدة حلقات تختلف 
حسب األماكن التي تتجول بها فعليك اختيار 
الختالف  فيها  التنقل  تحتاج  التي  الحلقات 

األسعار وتفاوتها.

وإذا أردت استخدام التذكرة اليومية  أي ليوم 
بطاقة  شراء  هي  طريقة  أفضل  فإن  واحد 
والمجموعات  لألفراد  مثالية  وتهتبر  يومية 
من  محدود  غير  لعدد  وتستخدم  واألطفال، 

السفرات خالل اليوم وفي كل اإلتجاهات.

موقع  زيارة  يمكنكم  المعلومات  من  لمزيد 
على  والحصول  اإلنترنت  على  الشبكة 
األسعار والخرائط المناسبة  واألوقات على 

العنوان التالي:
www.mvv.muenchen.de

www.mvg-mobil.de

مركز التاكسي :
 19410 089 أو 21610

www.taxi-muenchen.com
الحد الدنى ألجرة التاكسي 2,90 يورو

اإلنتظار لكل ساعة     22,50 يورو  

www.mobile2you.org
Rosenheimer Straße 30, 
81669 München
Telefon +49-89-483011

CityDent Munich
Adnan Darwish 
www.citydent-munich.de

الخطوط الجوية السعودية:
 A مركز مطار فرانكفورت الدولي مبنى

الدور السابع
Frankfurt am Main
Tel: 069 81 88 80 69
www.saudiairlines.com

شركة لوفتهانزا:
مطار ميونخ الجوي ممر 

2 القاعة الرئيسية 
85356 Munich-Airport
Tel: 0180 58 38 42 6
www.lufthansa.com

مكنب عونك للسياحة والسفر
Schwanthaler Str. 26
80336 Munich
Tel: 089 - 51 56 37 26 

الخطوط الجوية

الخطوط الجوية اإلماراتية:
مطار ميونخ الجوي الممر 1

ترمينال c الدور الرابع غرفة 305
P.O.Box 241217, 85334 Munich
Tel: 0180 54 25 65 2
www.emirates.com

الخطوط الجوية القطرية:
مطار اميونخ الجوي ممر 1

Admin. Building Norht
85356 Munich-Airport
Tel: 0180 57 28 27 1
www.qatarairways.com

شركة طيران اإلتحاد:
Palais am Jakobsplatz
Oberanger 34-36, 80331 Munich
Tel: 0180 50 05 40 0
www.etihadairways.com

مكتب سياحة
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طبيب أسنان

أفكار حية - تربط حياة الناس

� �
تمتع بالتسوق - مع مساعد التسوق العر

/ تجربة تسوق فريدة

� المحطة ٢، ينتظرك مساعد التسوق 
� مطار ميونخ! ��

 ترّقب تجربة تسوق استثنائية ��
� مطار أوروبا الحائز 

� جنة التسوق ��
� مركز التسوق. مرحًبا بك ��

افقك ويرشدك ��  ل��
munich-airport.com .!ع� خمس نجوم

مطار 
� أوروباميونخ

أفضل مطار ��
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الفنادق

Central Apart-Hotel
Josephsburgstraße 26, 
81673 Munich
Tel: 435 49 30 - 0

City Aparthotel München
Sonnenstr, 18 b 
80331 Munich 
Tel: 089 46 13 53 0

Tegernsee Hotel & Spa
Neureuthstraße 23 
83684 Tegernsee 
Tel: 08022 182-0

Concept Living
Pfälzer-Wald-Str. 2 
81539 München 
Tel: 089 660 089 10

Courtyard Centrum
Schwanthaler Straße 37 
80336 München 
Tel: 089 548848-80

Holiday Inn 
Hochstraße 3, 81669 München
Tel: 089 48030

Maritim Hotel
Goethestraße 7, 
80336 München
Tel: 089 552350

Atlas Residence 
Schwanthalerstraße 63,
80336 München
Tel: 089 159256890

Hotel Verdi
Landwehrstraße 46, 
80336 München
Tel: 089 202088870

Best Western Crystal 
Schwanthalerstraße 36, 
80336 München
Tel: 089 551110

Stolberg Plaza
Stollbergstraße 2 - 4, 
80539 München
Tel: 089 290960

Leonardo Royal Hotel 
Moosacher Str. 90, 
80809 München
Tel: 089 2885380

Leonardo Hotel City Center
Senefelderstraße 4, 
80336 München
Tel: 089 551540

Leonardo Hotel City West
Brudermühlstraße 33, 
81371 München
Tel: 089 724940

Leonardo Boutique Hotel
Amalienstraße 25, 
80333 München
Tel: 089 287870

Leonardo Hotel Olympiapark
Dachauer Str. 199, 
80637 München
Tel: 089 62039779

Leonardo Hotel City North
Dachauer Str. 421, 
80992 München
Tel: 089 143660

Leonardo Hotel & Residenz
Heimgartenstraße 14, 
81539 München
Tel: 089 620390

Leonardo Hotel Arabellapark
Effnerstraße 99, 
81925 München
Tel: 089 927980

Harry's Home Hotel München
Bunzlauer Pl. 5, 
80992 München
Tel: 089 248869700

Derag Livinghotel am 
Viktualienmarkt 

Frauenstraße 4, 
80469 München 
Tel: 089 8856560

Arabest Apartment Hotel
   Schwanthalerstraße 45

80336 München
Tel: 089-189250 

Deraglivinghotel Hotel 
Prinzessen Elisabeth
   Geyerstraße 52, 

80469 München
Tel: 089 720170

Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6, 
80333 Munich
Tel: 089 21 20 - 0

Hotel 4-Jahreszeiten 
Maximiliansstr. 17, 
80539 Munich
Tel: 089 21 25 - 0

Sheraton Arabellapark
Arabellastr. 5
81925 Munich
Tel: 089- 923 20

The Westin Grand 
Arabellastr. 6
81925 Munich
Tel: 089 926 40

Hotel Königshof
Karlsplatz 25, 
80335 Munich
Tel: 089 55 13 61 93 

Hotel LeMeridien
Bayerstr.41, 
80335 Munich
Tel: 089 24 22 - 0

Hotel Mandarin Oriental
   Neuturmstrasse 1, 

80331 Munich
Tel: 089 29 09 80

Sofitel Munich
Bayerstrasse 12, 
80335 Munich
Tel: 089 59 94 80

The Charles Hotel
Sophienstrasse 28, 
80333 Munich
Tel: 089 544 555-0 

Marriott
Berliner Strasse 93, 
80805 Munich
Tel: 089 36 00 20

Hilton Park
 Am Tucherpark 7, 80538 Munich

Tel: 089 38 45 - 0

Hilton City Munich
Rosenheimer Str. 15, 
81667 Munich
Tel: 089 4804 - 0
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المطعم الشرقي:
DEHBASCHI
Dachauer Str. 36, 80335 Munich
Tel: 089 55 02 96 30
JAZZCLUB UNTERFAHRT
Einsteinstrasse 42, 81675 Munich
Tel: 089 57 00 49 59
LAHARI
Schillerstr. 3a
80336 München
Tel  089 35856754
LA FIESTA
Schwanthalerstr. 3, 80336 Munich
Tel: 089 726 090 32
MILLINNIUM SHISHA PALAST
Schwanthalerstr. 12, 80336 Munich
Tel: 089 32 49 52 67
MYRA 
Thalkirchner Str. 145, 81371 Munich
Tel: 089 26018384
ORIENT LOUNGE
Landsbergerstr. 449, 81241 Munich
Tel: 0178 53 62 07 8
SANGAM 
Franz-Joseph-Str. 28, 80801 Munich
Tel: 089 34 02 32 15 
SANGEET
Brienner Str., 80333 Munich
Tel: 089 28 67 45 57
SHANDIZ
Dachauer Str.  50, 80335 München
Tel. 089 59 94 79 86

تشتهر ميونيخ عالميا بأنها مدينة ثقافية عالمية 
الطابع، إذ أنها تمتلك مئات المتاحف والمعارض 
والكثير  والكنائس،  األثرية  والقصور  الفنية، 
من الكنوز الثقافية والفنية التي يجب أال يفوتكم 

زيارتها واالستمتاع بها.

المتحف األلماني
سفن شراعية ونماذج نووية وطواحين هواء 
وأناس  ديزل،  وقاطرات  وكبسوالت فضائية 
آليين مستخدمين في مجال الصناعة، وآالت 
األرغن، وسفن إنقاذ وغيرها الكثير. نجد هذا 
العدد الهائل من اإلنجازات التكنولوجية وأكثر 
من ذلك في المتحف األلماني. نعم، إنه متحف 
من الطراز األول: فهو ليس فقط واحدا من أقدم 
متاحف التاريخ الطبيعي والتقني في العالم، بل 
يُعد كذلك أحد المتاحف التي تتمتع بأكبر عدد 
من الزائرين. وعالوة على ذلك، فهو من أكبر 
متاحف العالم حيث أن مساحته تبلغ حوالي 50 

ألف متر مربع. 

متحف بافاريا القومي
نتعرف من خالل التماثيل التي تنتمي للعصر 
القوطي، وفن صناعة الذهب كما كان في نهاية 
عصر النهضة، وسجاد الحائط الثمين والقطع 
األثرية النادرة التي ترجع إلى عصر الباروك 
والروكوكو، نتعرف على شكل الحياة في هذه 
الحقب البائدة. وال تكتمل صورة الفن البافاري 
اللوحات  خالل  من  إال  المتألق  واألوروبي 
والساعات واألعمال الفنية المصنعة من العاج. 
وتضم المقتنيات المتنوعة بالمتحف مشغوالت 
خارج  من  فنية  وأعماال  وتراثية  يدوية  فنية 

والية بافاريا. 

متحف مدينة ميونخ
ميونيخ،  تاريخ  على  يتعرف  أن  يريد  من 
فعليه حضور المعارض المؤقتة والدائمة التي 
الوثائق  لإلطالع على  المدينة  متحف  يقيمها 
والسجالت التي تتناول تاريخ المدينة. كما تقام 
هنا معارض خاصة حول تاريخ الحضارات 

والثقافات المختلفة.

هناك الكثير من المطاعم  العالمية التي تجب 
المدينة وسوف تجد ما تشتهيه   أنحاء  جميع 
نقسك بكل ذوق من المطابخ العالمية ، كالمطبخ 
واألسيوي  واإليراني  والهندي  العربي 

واألوروبي.
وإليك بعض العناوين:

المطعم العربي:
AL QASWAA
Schwanthalerstr. 26, 80336 Munich
Tel: 089 55196726
ARABESK
Kaulbachstr. 86, 80802 Munich
Tel: 089 33 37 38
CARDAMOM
Gabelsbergerstr. 50, 80333 Munich
Tel: 089 97897075 
CEDAR LOUNGE
Rosenkavalierplaty 12, 81925 Munich
Tel: 089 92 98 99 99
DERYA
Schillerstr. 34, 80336 Munich
Tel: 089 54 54 18 22 
Fauanees Bagdad
Schillerstr. 21, 80336 München
Tel: 089 55879806
KSARA
Haimhauser Str. 7, 80802 Munich
Tel: 089 33 08 82 97
LEONROD
Leonrodstrasse 45, 80636 Munich
Tel: 089 12 35 66 1
ORIENTAL PALACE MUNICH
Landwehrstr. 16, 80336 Munich
Tel: 089 54344222
SABABA IMBISS
Westenriederstr. 9, 80331 Munich
Tel: 089 23237881
SINDBAD
Schwanthalerstr. 2, 80336 Munich
Tel: 089 54349908
ZAITOONE
Schwanthalerstr. 7, 80336 Munich
Tel: 089 598363
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المعارض التجارية

المالطفة
رجاء:  بيته

لو سمحت!   إيرالوبين زي 
هذا من لطفك!    نيت فون إينين      

ارجوك!    إيش بيته زي
كما تحب!    في زي فولين 

المعذرة ،يؤسفني ذلك!   
توت مير اليد
يا للخسارة!  

في شاده 

في الصيدلية
أحتاج مسكنا لآلالم! إيش براوخه 

شميرتس ميتيل
شيئا ضد اإلمساك:   إتفاص كيكن 

فيرشتوبفونج
ضد اإلسهال: إتفاص كيكن دورش فال

منوما !    شالف ميتيل

في المقهى والمطعم
أرغب في شرب القهوة!  إش موشتيه 

كافيه ترينكن
عصير!!  آين زافت
كعكة!!  أين كوحن

سكر!!   تسوكر
صحتين وعافية!! كوتن أبيتيت

أحتاج ملعقة! إيش براوخه آينين لوفيل
سكينا! ميسار! ، شوكة!  كابل!

الفطور: فروشتيك، غداء: ميتاج إيسن، 
عشاء: آبند إيسن

دليل الكلمات

المراسيم
صباح الخير: كوتن مورجين

طاب يومك: كوتن تاج
هل تعرفني على نفسك؟: كونن زي زش 

فورشتيلين
سعدت بالتعرف عليك: إش بن إيرفرويت

أهال وسهال: فيل كومين 
من حضرتك؟ فير زند زي؟ 

تفضل بالدخول!   بيته  هيراين
ما اسمك؟  في هايسن زي؟ فاء انجليزية
تفضل بالجلوس!  بيته زيتسين زي زش

بكل سروّر: كيرنه ! جيم مصرية
كال: ناين

الحالة
كيف حالك؟  في كيتس إينين 

بخير، شكرا: كوت  دانكه،

اللقاء والوداع
أرغب في الرحيل: إش موشته جيهين

ما زال مبكرا:  إزت نوخ فري
إلى اللقاء:  بس  بالد

هل يمكننا أن نلتقي غدا؟  كونين فير 
أونس مورجن زيهن 

طابت ليلتك!   جوته ناخت 
رحلة موفقة!  جوته رايزه    
عودة سالمة!   هايله روك كير

اليوم:  هويته
غدا:  مورجن

IFAT
Mo, 14.05.2018, Messe München

automatica
Di, 19.06.2018, Messe München

EES Europe
Mi, 20.06.2018, Messe München

Intersolar
Mi, 20.06.2018, Messe München

Xletix Challenge
Sa, 30.06.2018, Messe München

Interforst
Mi, 18.07.2018, Messe München
iba - Messe für Bäckerei, Konditorei 
und Snacks
Sa, 15.09.2018, Messe München

Expo Real
Mo, 08.10.2018, Messe München

Expopharm
Mi, 10.10.2018, Messe München
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