أليانس ارينا

ال كاوست

أستـــاد كـــرة
القـدم فــي مدينــة
ميونـــخ

معرض الفني المثير
للتحــف من العصـر
الحجــــري

FREE
COPY
ميوـــــــــخ

متعة التســوق في
مدينـــة التسـوق
الشهيــــرة
من  14يونيو  2019إلى
األول من أغسطس 2019

احتفاليات موسمية
بارزة تستحق
المشاهدة
متعـــــة التســــــــق

إحصــل على عـروص
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مقدمة
حقـــائب ذات
جودة عاليـــة وحصريــة
صناعـة يدويـة فـي ميونـخ

ضيوفنا األعزاء
تطل عليكم مجلة السائح العربي بحلة جديدة ،وقد حرصنا في هذا العدد
على أن نكسبها زخماً جديداً من خالل االرتقاء بمستوى المعلومات
التي تتضمنها المجلة وكذلك تنويع المجاالت التي نستقي منها مواضيع
المجلة ،ال سيما ونحن على أبواب فصل الصيف الذي تزخر فيه والية
بافاريا بعدد من الفعاليات واألنشطة على كافة المستويات وفي شتى
المجاالت .فقد سلطنا الضوء في هذا العدد من خالل ركن وجهات
سياحية على بعض المعالم التاريخية والسياحية التي تتميز بها والية
بافاريا مثل بحيرة شتارنبيرغ التي تنتشر على ضفتيها القصور والفيلل
الضخمة.

تتقن شركة أوكينفايده  Augenwaideصناعة
الحقائب الحصرية عالية الجودة ،المصممة
في ميونخ والمصنعة في الحرفية المتقنة.
بحسب التشكيالت والنماذج ،يتم تقليم جيوب
الحقائب بجلود النابا الناعم أو جلد البقر
المصبوغ من األرجنتين والمحيط بشريط
من الساتان المنسق باأللوان.

كما حرصنا في المجلة على أن ال نغفل أحباءنا الصغار فهناك دعوة
لزيارة ليجوالند ،يتيح هذا الموقع الساحر فرصة االستمتاع للجميع،
فللصغير والكبير نصيب من اإلثارة والمتعة والتشويق .فهذا يستمتع
بالراحة وذاك بالمرح وذلك باالفتتان واالنبهار .كما تضع بين يدي
قرائها األعزاء مجموعة من النصائح لمحبي الموسيقى والغناء
والترويح عن النفس.
إننا وبال شك نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في البحث عما
كل ما مفيد وجديد ومثير لنقدمه في قالب سهل وميسر يليق بسياحنا

Foto: Sigi Mueller, Feldherrnhalle Muenchen

العرب ،وكلنا أمل في أن نحقق هذا الهدف المنشود وأن نمد جسور
التالقي بين الحضارتين الشرقية والغربية.
وإلى أن نلقاكم في األعداد المقبلة نعدكم بالمزيد ،مع تمنياتنا بموسم
سياحي مشرق وحافل بالفعاليات واألنشطة المفيدة والمثيرة.
نتمنى لكم صيفا مزهرا ومتعا ال تنسى في ظالل بافاريا وعاصمتها
ميونخ
أسرة التحرير

واأللمانية
والعربية
اإلنجليزية
 Arabicالدولي
andفريقنا
!Germanبكم
يرحب
Our
international
team
باللغات welcomes
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يتـم تصنيــع حقائــب آوكينفايــده
 Augenwaideبعناية فائقة .كل حقيبة
مصنوعــة يـدويــاً ولهــا شخصيتهــا
المميـــزة والفريــدة مــن نوعــها حيـث
تشعرين بذلـك عنـد ارتدائــها.
مواد الصنـع لـ أوكينفايـده :Augenwaide
شعـر ،جلـد ،فـراء ،الساتــان مصقـولــة
بأحجـــار المعــة.

أو زيارة محالتنا

حقـــــائـب التقليــديــــة

حقـــــائـب فستان درنـدل
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تجدوننا على شبكة اإلنترنت بعنوانwww.AugenWaide.com :
في شارع Dachauer Strasse 37, 80335 München

بمدينة ميونخ  -ألمانيا اإلتحادية

الخدماتي .لقد كان نجاحنا ونمونا السريع نتيجة للبرامج
السياحية المفصلة حسب رغبات العمالء والتي تبقى خالدة في
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Our success and growth is the result of creating tailor made

مرحبا بكم في مكتب إميسا للسياحة والسفر!

Emissa Travel · Bahnhofstr. 32 · 27777 Ganderkesee · Germany · info@emissa-travel.com · Tel.: +49 4221-5848229 · Mobile: +49 176-45783905
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برونينجر  -التسوق الفاخر من عام 1881
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ميونخ بافاريا
أليانز أرينا  -ملعب كرة القدم
احتفاليات موسمية بارزة
التجوال في أنحاء مدينة ميونخ في كل األوقات
المكان المناسب  -يوخن شفايتسر أرينا في ميونخ
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ابتكارات في عالم بي أم دبليو
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سحر مدينة ميونخ في جميع فصول السنة

MUNICH BAVARIA

التراث وفنون
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.

تستهوي
األيس-هوكي
لعبة
الفاخر ص 28
التسوق
برونينجر
بإثارتها القوية ص 55-50
photos: breuninger Stuttgart
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• غرفة كالسيك  -سرير كبير
• غرفة ديلوكس – سرير كبير ،شرفة ،خزنة
• الغرف الفندقية بمساحة حوالي  28مترً ا :سرير كبير،
غرفة نوم ،شرفة.
• الشقق الفندقية بمساحة حوالي  80مترً ا :غرفة نوم،
سرير كبير ،حمام ،غرفة معيشة مزودة بمنضدة للطعام،
شرفة ،مكان للتخزين ،وخزنة

طبيب األسنان الدكتورعدنان درويش

أجراس األوركسترا في برج  -راتهاوس تورم

44

السكو  Lascaux -صور العصر الجليدي

46

35
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الدليل السياحي لمدينة ميونخ

TOURIST GUIDE

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

»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

KULTUR & GESCHICHTE

28.03.19 12:23

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

ليجوالند ص 57-52

27.05.19 11:11

مرحبا بكم في جنة سويسرا
ص 67-58
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عزيزي الزائر،
األمر الذي سوف تشعر أنك معنا هو ما يقوم به فريقنا الطبي بالسهر على
راحتك ،وبناء عليه ،نحن نقوم بجهدنا أيضا من أجل توفير مناخ سلمي
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:

ARAB TRAVELER 2/2019

ونحن نتطلع إلى زيارتكم في عيادتنا الخاصة بكم.
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CityDent Munich Praxis für Zahnheilkunde
Zahnarzt Msc Adnan Darwish
Bayerstrasse 27 80335 Munich - Germany
هاتف+49 )0( 89 593 575 :
فاكس+49 )0( 89 545 40 786 :
البريد اإللكترونيinfo@citydent-munich.com :
www.citydent-munich.com

مقدمة

مقدمة

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة
ميونخ

السالم عليكم!
كلمة رئيس بلدية ميونخ
ضيوفنا األعزاء

Anzeige
اﻟﻔﻨدق ﻟﻴوﻨﺎردو روﻴﺎﻝ ﻤﻴوﻨﻴﺦ
ﺒﺄﺒﻌﺎد ﺠدﻴدة
ﻓﻨدق ﻟﻴوﻨﺎردو روﻴﺎﻝ ﻤﻴوﻨﻴﺦ ﻤﺴﺘوى اﻷرﺒﻊ ﻨﺠوم اﻟﻔﺎﺨر

ﻴرﺤب ﺒﻛم وﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘرب ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﺎﻟم ﺒﻲ إم دﺒﻠﻴو وﻤﺠﻤﻊ

ﻤراﻛز ﺘﺴوق أوﻟﻤﺒﻴﺎ ﺒﺄﺠواءﻩ اﻟﻔرﻴدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ .ﺘﻌﺎﻝ واﺴﺘﻤﺘﻊ

اﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت
ﺒﺘﺠرﺒﺔ ُ
اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟراﺌﻌﺔ وﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺎﻏم اﻟﻠوﻨﻲ.

ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻨدق ﻴﻐرف ﻤﻛﻴﻔﺔ اﻟﻬواء وأﺠﻨﺤﺔ ذات ﺘﺼﻤﻴم أﻨﻴق

واﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻤﻼﻤﺢ ذا اﻟﺠودة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ اﻟﺸرﻓﺎت
اﻟﻤﺸﻤﺴﺔ وﻤطﻌم «ﻓﻴﺘروف» وﺒﺎر «ﻟﻴو  »90وﺼﺎﻟﺔ ﺴﻴﺠﺎر

زﻴﻨو ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﺴﺠﺎﺌر داﻓﻴدوف وﻤﻨطﻘﺔ ُﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﻴﺔ واﻟﺴﺎوﻨﺎ .ﻴﻤﻛﻨك اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺈﻗﺎﻤﺘك ﻟدﻴﻨﺎ ﻗﻲ
ﻤﻴوﻨﻴﺦ ﺒﺎﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟطرق .ﺘﻘﻊ ﻤﺤطﺔ

ﻤﺘرو« »Oberwiesenfeldأﻤﺎم اﻟﻔﻨدق ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻤﺎ ﻴﻴﺴر

ﻟوﺼوﻝ ﻏﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ اﻟراﺌﻌﺔ ﻟوﻻﻴﺔ ﺒﺎﻓﺎرﻴﺎ.

ﻨﺤن ﻨدرك وﻨﻌﻠم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وﺘوﻗﻌﺎت ﻀﻴوﻓﻨﺎ اﻟﻌرب وﻨرﻏب

أن ﻴﺴﺘﻤﺘﻌوا ب «وطﻨﻨﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن أﺠواء وظﻨﻬم» .ﺤﻴث ﻨﻘدم

ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت ﺘﻠﺒﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛم

وﺘﺸﻌرﻛم ﺒﺎﻟراﺤﺔ واﻟﻤﺘﻌﺔ.

يسعدني كعمدة لمدينة ميونخ أن أرحب بكم أشد ترحيب في
عاصمة الوالية البافارية ميونخ.
ميونخ – إنه اسم شامخ أصبح يرمز لحسن الضيافة واإلنفتاح
العالمي .بل وأكثر من ذلك :إن ميونخ هي مدينة تمتاز بمجاالتها
المتعددة للتسوق واإلستمتاع واإلسترخاء مع منظومة رائعة
للعالج الطبي ناهيك عن العروض الثقافية والتراثية الجمة
والممتعة .إضافة لفيض هائل من المعالم السياحية والمناطق
الخالبة المحيطة بالمدينة أمثال الريف الساحر على مشارف
جبال األلب.

مرحبا بكم يف ميونخ كلمة
مديرية السياحة
ضيوف وأصدقاء ميونخ األعزاء،
يعشق ضيوفنا القادمون من كافة أنحاء العالم الموزاييك الخاصة في
ميونخ المكونة من الحيوية النابضة واإلنفتاح العالمي المتسامح ورباطة
الجأش الواثقة .فالمتاجر الفاخرة في موقعها الحيوي تجعل من ميونخ
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

جيرالدينه كنودسون
مديرة الدائرة
السياحية في ميونخ

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
بأجواء األمن واألمان التي قلما يجدها المرء في مدينة عالمية كبرى.
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  205.000زائر من العالم العربي.
إننا سعداء بالترحيب بكم في مدينتنا الرائعة ونتمنى لكم إقامة هنيئة وممتعة.
مع خالص التحيات
جيرالدينه كنودسون

Foto: Sigi Mueller, Muenchner Marienplatz

فليس من الغرابة بمكان أن يتقاطر الناس زرافات وأفرادا
لمدينة نهر اإلزار وأن تكون مدينة ميونخ من أكثر المدن
األوروبية استقطابا للسياح .كما تلقى المدينة إعجابا خاصا
لضيوفنا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي
األخرى.
وال توجد مدينة ألمانية أخرى تشهد إقباال شديدا من الزوار كما
هو حال مدينة ميونخ.
وبصرف النظر عن مدة زيارتكم لمدينتنا الزاهرة فإنني أود
أن أدعوكم لمعايشة أجواء غير اعتيادية ورعاية فائقة وليس
أخيرا اإلستمتاع بحسن الضيافة البافارية الحميمة وأرحب
بكم مجددا أشد ترحيب بين ربوعنا .تمتعوا باإلقامة في مدينة
حيوية نابضة بالحياة والمتعة.
مع تحيات عمدة ميونخ
ديتر رايتر

Anzeige

Leonardo Royal Hotel Munich
Moosacher Straße 90 I 80809 Munich
T: +49 (0)89 288 538 0 I F: +49 (0)89 288 538 100
E: info.royalmunich@leonardo-hotels.com
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20-14

30

ميونـــخ  -مدينة التسوق

أليانز أرينا -
ملعب كرة القدم

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.

في عام  2005تم افتتاح أليانز أرينا ،وهو
ملعب كرة قدم فريد من الناحية المعمارية
ومعلم من معالم مدينة ميونيخ المعروفة
في جميع أنحاء العالم.

foto © Stefan Eisend

 67-58مرحبا بكم يف جنة سويسرا
سويسرا – ذات األربعة أالف عاما ،المغطاة بالثلوج واألنهار المستعرة والمسارات الخالبة
والتي ال نهاية لها .مرحبا بكم في جنة سويسرا!
foto © Stefan Eisend
Arab Traveler Nr 45 02/2019 HiRes.indd 114-115

27.05.19 11:11

81-80

عيادة طبيب األسنان
عدنان درويش
الدافع والكفاءة المهنية والجودة هي
في المرتبة األولى

39-36

يوخن شفايتسر أرينا يف ميونخ

21.05.19 12:48

احتفاليات
مومسية بارزة
من  12أبريل 2019
ولغاية  14يونيو 2019
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الصحة والسفر الفاخرة -
معا متاما يف سويسرا
أوبرفايد في سانت جالين :فندق فخم
وخبرة طبية في بحيرة كونستانس

Copyright images Wikipedia

الطيران والتزلج على الماء والتسلق واإلحتفاالت والطعام الشهي – هذه
معالم الفعاليات التي تقدمها أرينا يوخن شفايتسر
foto © Stefan Eisend

67
Arab Traveler Nr 37 02/2017 HiRes.indd 44-45

برويننجر  -حمالت التسوق الفاخر

28

دأبت شركة برويننجر لألزياء العصرية منذ  130عام على تسطير معايير عالية في عالم
األزياء والجمال واأللبسة العصرية عبر منظومة شاسعة وفاخرة من الماركات العالمية
ونخبة مختارة من العالمات التجارية الجديدة.
ARAB TRAVELER 2/2019
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1

foto: Stefan Rumpf

50-46

ابتكارات يف عامل بي أم دبليو

رحلة يف العصر اجلليدي

يفتح عالم بي أم دبليو لزواره نافذة إلى المستقبل عبر المعارض الخاصة واإلستعراضات
الحية ووسائل اإلتصال المبتكرة.

Omar Victor Diop

تغطي مساحة عالم ليجو الند في ألمانيا 26
ملعب كرة القدم وتنقسم إلى تسعة أجنحة
متنوعة المواضيع .وقد صمم كل جناح ليكتشف
صغار األبطال وكبارهم الكثير مما يروق لهم
في مراكز ليجو اإلستكشافية وقطار المغامرات
السريع ومغامرات المياه واإلستعراضات.

ليجوالند  -إجازة ممتعة لكافة أفراد العائلة 57-52

the former recommended retail price | 2 the outlet price in participating boutiques. Present this page at Tourist Information in Ingolstadt Village or
Wertheim Village to receive your Tourism VIP Pass. © Ingolstadt Village and Wertheim Village 2017 11/18 ArabTraveler
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حمـــالت التســوق األنيـــق

21

استمتعوا بإقامتكم في أشهر محطة تسوق ألمانية وهي قرية إنجول شتات وقرية
فيرتهايم .وقلما تجدون مكانا نظيرا له في ألمانيا تستطيعون التسوق فيه باسترخاء

جذبت الواجهة الغير عادية لكنيسة القديس
ميخائيل بأشكالها الكثيرة انتباهنا أثناء التسوق
في منطقة المشاة.

مدينة السعد؟

71-68

مرحبا بكم يف تريول

أفضل لوحات أوروبا التي تم الحفاظ
عليها ما قبل التاريخ .في طول يمتد
كهف السكو  250مترا.

تمتزج القمم الساحرة والوديان الخضراء والبحيرات الجبلية البراقة واألنهار الجليدية
العظيمة ببعضها البعض لتشكل منظرا فريدا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم ويجعل
"األرض في الجبال
03.12.18 08:44

بم تحلمون؟ التجول يدا بيد داخل البلدة
القديمة الرومانسية؟ أو اإلسترخاء
كتفا على كتف في أجمل منتجع في بالد
األلب الخضراء؟ أو التسوق سويا في
أكثر المدن المحبوبة في أوروبا؟ نحن
سنأخذكم إلى شهر عسل خيالي.
Ingolstadt Village 4-2018.indd 1

برنامج اجلودة
كونراديا
التجوال مدينة ميونخ يف كل األوقات

يف برج املدينة

شهر العسل  -يف 27-22

43-40

35-32

أجراس األوركسرتا 45-44

79-78

الكشف المبكر عن أعراض البروستاتا
المبكر :موضوع يتجنبه الرجال أول ال
يرغبون بالتحدث عنه

يجذب الطقس الموحش الناس إلى زيارة المتاحف والمقاهي .وهي فرصة لطيفة
الكتشاف أماكن أكثر إثارة في الوراء ..
10
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OUTLETCITY

METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

قــم بزيـــارة المـول األول فــي أوروبــــا
المحطـــة المميــــزة للماركـــات الفاخــــرة والراقيـــة
 Giorgioو Domenicoو Ralphو  Jimmyو  Miucciaيرحبــون بكـم فـي
زيـــارة إلى موطــن مدينــة Hugo Boss

اكتشف مجموعة واسعة من العالمات التجارية الفاخرة في أوتليت سيتي ميتسينجن .استمتع
بمقابلة رائعة مع نجوم الموضة الفاخرة ابتداء من الحرف األبجدي ألف كـ  ،Armaniوحرف
الزاي كـ  Zegnaوالماركة الساطعة  Versaceو Philipp Pleinو Dolce & Gabbanaو Burberryو
 Valentinoيتم تخفيض األسعار بنسبة تصل إلى  *٪70طوال العام بأكمله.

وجهة تسوق حصرية في جنوب غرب ألمانيا

تقدم مدينة العروض ميتسينجن  -والتي تبعد  30دقيقة فقط من شتوتغارت وحوالي  1ساعة من
بادن بادن وحوالي  2ساعة بالسيارة من ميونيخ وفرانكفورت ومطار زيورخ .إذا كنت زائرا
من خارج االتحاد األوروبي ،فأنت مؤهل للحصول على تسوق معفاة من الضرائب ،مع توفير
إضافي يصل إلى .٪14.5استرداد الضريبة في الموقع.

7 FOR ALL MANKIND
ADIDAS
ARMANI
B A L LY
BOSS
B O T T E G A V E N E TA
BURBERRY
CA LV I N K L E I N J E A N S
COACH
DIESEL
DOLCE & GABBANA
ERMENEGILDO ZEGNA
ESCADA
ETRO
FURLA
GUCCI
GUESS
HACKETT
HOGAN
HOUR PAS S IO N
JIMMY CHOO
!JOOP
K ARL LAGERFELD
KIPLING
LA PERLA
LACOSTE
LEVI'S
LINDT
LORO PIANA
MAX MARA
MICHAEL KORS
MISSONI
MONCLER
NIKE
P E T I T B AT E AU
PHILLIP PLEIN
PORSCHE DESIGN
SAMSONITE
SIGIKID
STRELLSON
SUNGLASS HUT
SWAROVSKI
TOD'S
TOMMY HILFIGER
VALENTINO
VERSACE
WINDSOR
WMF
ZWILLING

وغيرها الكثير ...

Lacoste

ً
*وفقا لتصنيف "تقرير أداء مركز البيع في أوروبا  "2018الصادر عن شركة  - ecostra GmbHفيسبادن .يستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت
جميع أنحاء أوروبا لمصنعي العالمات التجارية الدولية حول األداء االقتصادي لمتاجرهم التي تعمل في مراكز بيع مختلفة
*بالمقارنة مع سعر التجزئة السابق الموصى به من قبل الشركات المصنعة في حالة وجود ذلك.

Petit Bateau

مو
ض
ة

Sigikid

ج
ميلة للنجوم الصغيرة

Porsche Design

Escada

Furla

Salvatore Ferragamo

عرض خــــاص للشخصيات الهامة
مع ذكر كلمة السر" "Arab Travelerأمام مكتب الخدمات الدولية
للمدينة ستحصل على بطاقة الدرجة الممتازة للتسوق الخاص بمتسينجن
ستحصل على امتيازات إضافية وخصومات  %10من العروض المتاحة
في المحالت المشاركة.
يسري هذا العرض لغاية ( 2019/12/31بدون فترة التنزيالت)

نمط للحياة

نمط للحياة

التسوق الفاخر يف ميونخ

تســـوق املشــاهــــري
ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية الفاخرة من األزياء واألحذية
والبصريات واإلكسسوارات وكذا المجوهرات الثمينة والمعارض الفنية عن
استقطاب الناس إلى أكثر الشوارع أناقة وفخامة في عاصمة والية بافاريا
المجاور لشارع برينر شتراسه.
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نمط للحياة

ماركات عالمية وموضة
وإكسسوارات وتصاميم
ألصحاب الذوق الرفيع

نمط للحياة

ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية
الفاخرة من األزياء واألحذية والبصريات
واإلكسسوارات وكذا المجوهرات الثمينة
والمعارض الفنية عن استقطاب الناس
إلى أكثر الشوارع أناقة وفخامة في
عاصمة والية بافاريا المجاور لشارع
برينر شتراسه .وعلى من يجرؤ على
التجوال في ماكسيمليان شتراسه أن
يصطحب محفظة مليئة بالنقود .فهنا
تستوطن كافة الماركات العالمية التي
تحتل مكانة وشهرة على صعيد األزياء
العالمية :من شانيل إلى ديور ،ومن
قوتشي إلى دولتشه وجاباني ،ومن لويس
فيتون وهوجو بوس وصوال إلى جيان
فرنكو فيره وفرساج .ومن البديهي
أن يكون الشارع أيضا عامل جذب
للمشاهير.
تتضمن رحلة المدينة الناجحة رحلة
تسوق طويلة .يوفر وسط مدينة ميونيخ
ً
ظروفا تشبه الجنة لمرحلة تسوق ممتعة -
وفي أجواء رائعة من الناحية المعمارية.
المحطة األولى لمعظم المتسوقين هي
منطقة المشاة في البلدة القديمة (كاوفينغر
شتراصه،
نويهاوزر
شتراصه،

16

ARAB TRAVELER 2/2019

مارينبالتس و زيندلينغر شتراصه).
يمكنكم هنا استكشاف العديد من المتاجر
الكبيرة ،والتنزه عبر فروع سلسلة متاجر
األزياء الشهيرة واألحذية واكتشاف من
بينهما متاجر الهدايا التذكارية السوفينير.
ما كان يعتبر تجربة جريئة أثناء بناء أول
منطقة للمشاة في ألمانيا في عام 1972
لم يعد من الممكن تخيل ميونيخ بدونه.
وفي الوقت نفسه ،يتم تخصيص المدينة
القديمة بأكملها تقريبا كمنطقة للتسوق
للمشاة .من الصعب التصديق أنه ممكن
أن توجد حركة سير على المارينبالتس
عبر بوابات المدينة!
قامت بما تسمى "ممرات التسوق" بربط
الطرق العامة في العصور الوسطى،
وأصبح البعض منهم مراكز للتسوق
والفناء الشعبية:
إحدى هذه الفناء الخمس فناء في التياتينر
شتراصه والتي تبرز الحدائق المعلقة
والفناءات المصممة بشكل مبدع والكرة
العمالقة العائمة من تصميم النحات

ARAB TRAVELER 2/2019
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نمط للحياة

نمط للحياة

أوالفور إلياسون كذلك عمل من التسوق
متعة ساحرة.

ميونـــخ! البوابـــة الكبــرى
للتســوق  -إطاللة تفصيلية
على عناوين التسوق المحبوبة
في ميونخ من متاجر وموالت
وفروع وبوتيكات

ستجد هناك بجوار المقاهي والمكاتب
محالت تجارية فاخرة .يمكن ألولئك
الذين يرغبون قضاء أوقات فراغهم بعد
التسوق يمكنهم من زيارة أحد المعارض
المشهورة عالميًا في صالة الحرف .تم
تصميم الفرقة الفنية من قبل المهندسين
المعماريين السويسريين هيرتسوك ودي
مويرون.
يُظهر الشيفلر هوف أو فناء صناع
البراميل بطانة الطوب النموذجية
األصلية لمدينة ميونيخ .إستطاع المهندس
المعماري السويسري إيفانو جيانوال وبكل
عقالنية من هذه المادة عمل جسرا إلى
كنيسة السيدة العذراء القوطية المجاورة.
العديد من األزياء العالمية واإلكسسوارات
الراقية إلى أفكار التصميم الداخلي
اإلبداعية والتي تحقق أحالم التسوق
وجعله األكثر جماال.
أصبحت الهوفشتات بسرعة القلب والرابط
الذي يربط بين الحي المحيط .في الموقع
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السابق لجريدة زودويتشه تسايتونغ
عمل المهندس المعماري السويسري
مارسيل ميلي من المباني ذات النصب
المحمي وعناصر أخرى رواق تسوق
ً
أيضا
أنيق مع ساحات فناء هادئة .هنا
توجد متاجر أنيقة لألزياء والمفروشات
والاليف ستايل.
عمد الملك ماكسيميليان الثاني في القرن
التاسع عشر على بناء ماكسيميليان
شتراسه على يد المهندس المعماري
جورج فريدريش بوركلين بأسلوب فريد
من نوعه .يقع مركز التسوق الرائع اليوم
في أيدي الصناعة الفاخرة من التجارية
العالمية لصناعة المجوهرات الحديثة.
يعكس مقر برين في برينر شتراصه ً
أيضا
أناقة ثقافة التسوق النبيلة في مجموعة
المباني الكالسيكية .في المنطقة المجاورة
مباشرة لإلقامة التي استقرت في متاجر
 Prince Regent Periodالراقية ،والتي ال
يزال بعضها في أيدي األسرة اليوم .يمكن
مالحظة الذوق الخاص للتقاليد والحداثة
هنا أثناء التنزه.
www.muenchen.de/shopping

ARAB TRAVELER 2/2019
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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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lifestyle
brands
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BALDESSARINI
**
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BALDININI
** all year round.
offering savings
savings of
of up
up to
to 60%
60%
all year round.

ARMANI OUTLET
BIRKENSTOCK
BLACK
7 FORBOX
ALL

قرية إنجول شتات وقرية فيرتهايم
متعة تسوق ال نظير لها

كما أن قرية فيرتهايم الواقعة على أوتوستراد
 بين مدينتي فرنكفورت ونورنبيرج مركزA3
جدير بالزيارة لما يحتضن من المحالت
 إكتشف متعة التسوق في.التخصصية األنيقة
قرية فيرتهايم بعيدا عن التوتر والحشد الكبير
 تجدون المزيد من.في متاجر المدن الكبيرة
:المعلومات على موقعنا

www.WertheimVillage.com/ar

:الخدمات اإلضافية
•التسوق المعفى من الضريبة المضافة ابتداءا
 يورو لكل تسوق حيث25 من مشتريات بقيمة
%14,5 تستردون ما يصل إلى
•اإلنترنت الالسلكي المجاني
•تجميع النقاط التفضيلية مع برامج شركات
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
•مطاعم ومقاهي تقدم أطباقا متنوعة من
المأكوالت النباتية والدجاج والمأكوالت البحرية
•تأجير عربات األطفال وكراسي المقعدين
 خالل أوقات الدوام تتوفرغرفة للصالة:•غرفة تدبر
21
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عرض خاص لزبائننا العرب
. تخفيضا إضافيا* المشتريات%10•
**•إستخدام صالـــة الزوار أثناء التسـوق مجانا
:للحجز واإلستفسار
TourismIngolstadtVillage@valueretail.com

*على أسعار التصفيات للبوتيكات المشاركة
.والماركات العالمية
** يسمح الدخول عند حجز المكان قبل يومين
. وحسب توافر المكان،من الوصول

C

M

مواعيد اإلفتتاح
20.00 – 10.00 : السبت- اإلثنين
لإلطالع على مواعيد اإلفتتاح الحالية
يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني

Y

CM

MY

IngolstadtVillage.com

CY

CMY

رحالت التسوق السريع
رحالت يومية من اإلثنين حتى
السبت انطالقا من ميونخ من أمام
 صباحا9.30 فندق سوفيتيل الساعة
 ومن عالـــم بــي أم.)Bayerstr. 12(
 صــباحـــا9.45 دبلــيو الساعـــة
 كما تنطلق.)Am Olympiapark 1(
رحالت مسائية يومي الخميس والسبت
.13.45  وكذلك13.30 في تمام الساعة

K

COACH
FALKE

ESTELLA
GANT GARCIA
HUGO
BOSS
Germany’s
luxury
HACKETT HALLHUBER
shopping destinations
KIKI LACOSTE GUESS

bahn.de

غرفة تدبر
خالل أوقات الدوام تتوفر لخدمتكم
غرفة خاصة للصالة

LUISA CERANO

LIEBESKIND

LLOYD SHOES

MARVELIS

MCM

PATRIZIA PEPE

PHILIPP PLEIN
ROBERTO CAVALLI

الرحلة عبر القطار
قطار ميونخ – إنجول شتات

IngolstadtVillage.com/Limousine

JIMMY CHOO
LA PERLA
PANDORA

IngolstadtVillage.com/shoppingexpress-coach

الرحلة مع سائق اللوموزين
للمعلومات يرجى مراجعة الموقع
اإللكتروني

BOGNER

MICHAEL KORS

تحجز التذاكر عبر الموقع اإللكتروني

الرحلة عبر السيارة
–  ميونخA9 من أوتوستراد
 (إنجول شتات61  مخرج،نورنبيرج
)– الحي الشرقي

BALLY

BRAX

BENCH

CLOSED

ESCADA

PUMA

SAMSONITE
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استمتعوا بإقامتكم في أشهر محطة تسوق ألمانية
 وقلما.وهي قرية إنجول شتات وقرية فيرتهايم
تجدون مكانا نظيرا له في ألمانيا تستطيعون
التسوق فيه باسترخاء وبأسعار تفضيلية في
 بادروا.ظل اقتناء الماركات الفاخرة والمميزة
إلى تنظيم إقامة قصيرة في قرية إنجول شتات
وفيرتهايم ودللوا أنفسكم بمتعة تسوق خيالية
 حيث.في أكثر محالت التصفية الفاخرة
 ماركة فاخرة110 ينتظركم هنا أكثر من
وفي أسعار تفضيلية على مدار العام تصل إلى
* من السعر األصلي ناهيك عن مواقف%60
 ولن تستطيعوا قضاء.السيارات المجانية
فترة أجمل من هذه على مدار العام! هلموا
الكتشاف الماركات العالمية الشهيرة الرائدة
من خالل جولة تسوق في قرية إنجول شتات
 استمتعوا. دقيقة من ميونخ40 على مسافة
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CHRIST

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

BARBOUR

TOD’S

TRUE RELIGION JEANS

TUMI
WMF
WOLFORD
IngolstadtVillage.com

VERSACE
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©
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قضاء شهر العسل

الســـالم عليكـم
مرحبا بك بقلـب أوروبا الرومـانسي  -مبدينة ميونـخ
أصبحت مدينة ميونخ وجهة سياحية
شعبية ومحببة بين زوارها من دول
شبه الجزيرة العربية ،فقد ألفت المدينة
منذ فترة طويلة جدا على عادات
وتقاليد ضيوفها العرب من تراث ودين
والمأكوالت التي تعود عليها وكأنه في
منزله وبين أهله .وأصبحت هذه العادات
والتقاليد مالوفة لسكانها.
تعتبر مدينة ميونخ نبط الحياة بين التاريخ
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والحداثة ،بين االصالة والرفاهية،
العادات البافارية الغربية .وجهتك إلى
مدينة ميونخ لقضاء شهر عسل تذكاري
هي وجهة البد منها مرحبا بك فى القلب
الرومانسى من أوروبا
هل يوجد هدفا أنسب لرحلة الزواج ألكثر
من مدينة عالمية ذات قلب كبير؟ غالبا ال
فقط خمسة إلى ست ساعات طيران من
الجزيرة العربية تفاجأكم ميونخ بأشياء

مختلفة ومتعددة ال تجدونها في عاصمة
أوروبية أخرى .في ميونخ يتالقى التاريخ
مع الحاضر ،البساطة مع الرفاهية
والطبيعة الساحرة والعراقة مع الحداثة
وكل هذا تتميز ميونخ بأنها واحدة من
أأمن المدن االوربية.
سوف تسعدنا زيارتكم ونتمنى لكم مقدما
رحلة سعيدة لدينا فى ميونخ وإقامة هانئة،
إنها تجربة ستتذكرها طوال حياتك.

الحياة الطبيعة والمراعي الساحرة في محيط مدينة ميونخ يشكلون
انسجام رائع حيث يوجد هنا على مدار العام تعدد
واختالف ال يوجد في مكان آخر

رحلة الى مدينة غارميش بارتنكيرشن
ليس بعيدا عن محطة ميونخ حيث
البحيرات الزرقاء والغابات والمروج
الخضراء المورقة ومناظر جبال االلب
الشاهقة سوف تتمتعون بجمال المدينة
في كل فصول العام.
السير جنبا إلى جنب في مدينة جارميش
 −بارتنكيرشن الصغيرة الساحرة،
الحياة الطبيعة والمراعي الساحرة في
محيط مدينة ميونخ يشكلون انسجام

رائع حيث يوجد هنا على مدار العام
تعدد واختالف ال يوجد في مكان آخر،
ستتمتع بمساء معتدل في الصيف
وستنبهر بجمال وشموخ جبال األلب،
ستندهش عندما تتنزه في الخريف
وكأنك تشاهد لوحة مليئة باأللوان
الجميلة ،ستتمتع بمتابعة الرياضات
الشتوية تحت قمم الجبال المغطاة
بالثلوج  −ستندهشون أيضا بجمال
جارميش في جميع فصول السنة،
االقامة المثالية على أعلى قمم الجبال
وأخرى في ممر مهيب مع النهرالهائج.

P remium
Trip
رحلة إلى جارميش  −بارتنكيرشن الرومانسية
• 4أيام في ميونخ مع ثالث ليالي رومانسية
ووجبات اإلفطار الصحية
•اإلستقبال والترحيب في المطار والنقل بسيارة
ليموزين إلى الفندق في ميونخ
•فندق مع غرفة مريحة في وسط مدينة ميونخ
الرومانسية
•رحلة لمدة يوم كامل إلى مدينة جارميش أعلى
جبل في ألمانيا
•الوصول إلى زوجسبيتز بالسكة الحديدية خالل
مناظر الجبال الخالبة أو الصعود بالتلفريك
•في أعلى القمة يمكنك أن تأخذ صورة رومانسية
مباشرة على الحدود األلمانية النمساوية
•مرافقتك إلى األكثر األماكن شهرة بالتقاط الصور
في بحيرة كوخيلزي الجميلة
•نزهة خاصة بكم خالل أوساط مدينة جارميش
التاريخي مع الهدايا التذكارية
•ركوب ليموزين في طريق العودة إلى ميونخ
•بعد إقامتك في ميونخ العودة إلى المطار بسيارة
الليموزين
لمزيد من المعلومات089-30669222 :
book@honeymoonmunich.com
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األجـــواء الرومــانسيــة
املتألقــة فــي بافاريــا
البافاريين يحبون بلدهم بطريقة عصرية ،اال أنهم
شعب مضياف ويفتحون أذرعهم للزوار من بلدان
أخرى ،ستشعر هنا وكأنك في وطنك لقضاء شهر
العسل.
عشاق من جميع انحاء العالم يأتون بسرور إلى
مدينة المليون ميونخ ،حيث تتعايش الحداثة مع
العراقة ،الضيوف من أرجاء العالم يدهشون من
االماكن الرومانسية واختالف وتعدد عروض
الترفيه وإمكانيات التسوق الشاملة الراقية،
مستضيفكم في الفنادق البافارية سوف يرحبون
بكم بكل حرارة ويجعلون من شهرعسلكم تجربة ال
تنسى على اإلطالق.

قضاء شهر العسل

سحر مدينة ميونخ يف مجيع فصول السنة
شتاء ميونخ يبدأ بأسواق أعياد الميالد
بأجوائها اإلحتفالية ،بعد اإلحتفال برأس
السنة الجديدة بصواريخ ملونة وبراقة
يبدأ شهر يناير بالتزلج على الجليد
داخل القاعات او ركوب عربة االحصنة
فوق الجليد أو رياضات الشتاء المختلفة
فوق جبال الجليد الصغيرة في أماكن
مخصصة ،في فبراير تبدأ زهور اللبن
الجليدي البيضاء الرقيقة بشق طريقها
وسط الجليد ،ثم يتبعها الزعفران االبيض
واألرجواني واالصفر ،يمكنكم اإلنبهار

بألوانهم المختلفة أثناء جلوسكم في
مقاهي الشوارع العديدة لإلستمتاع بتذوق
شيكوالتة بالقهوة واللوز والكريم.
في الصيف عندما تغرب الشمس في
العاشرة مساء فان أهل ميونخ يفضلون
الجلوس فى المطاعم المفتوحة أو على
ضفاف نهر اإليزار .وال تخلو سالت
الطعام الخفيف (بيكنيك) من فاكهة
الموسم سواء كانت فراولة حمراء أو
توت أحمر أو أزرق أو كرز ،ألوان

ميونخ تقع فى قلب منطقة إجازات متعددة ومختلفة
الفعاليات ،حيث الطبيعة الخالصة وقصور ملكية
خيالية وجبال رائعة ومياه بحيرات صافية توقظ
المشاعر وتسحر الوجدان.

أخرى مختلفة تماما تشرق في شهر
أكتوبر ،عندما يتحول لون أوراق
الشجر الى االصفر والذهبي والبرتقالي
واألحمر ،تأملوا ألوان الخريف الخيالية
من عربة داخل عجلة التروس الضخمة
الموجودة في إحتفاالت أكتوبر الشهيرة
أو تمتعوا بالتجول الطبيعي الساحر من
على ضفاف البحيرات الجميلة ،يمكنكم
في المساء تذوق مشروب طبيعي من
الغابات البافارية وفي نفس الوقت متابعة
ذوبان األلوان القوية خلف السحاب.
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أيام حافلة بالتجربة مع المجوهرات والفخامة والجناح الفاخر
في فندق فئة الخمس نجوم في وسط مدينة ميونخ يشمل التسوق
الشخصي
• 7أيام حافلة بالتجربة مع المجوهرات والفخامة والجناح الفاخر
في وسط مدينة ميونخ
• 6ليال في فندق خمس نجوم فاخرمع اإلفطار في وسط ميونخ
•ترتيبات شهر عسل عند الوصول إلى غرفتك أو جناحك
•التنقل بمرسيدس  sإلى فندق خمس نجوم
•التسوق الشخصي في أفضل متجر للمجوهرات مع خدمة اللغة
العربية
•المساعدة في إتمام استرداد الضرائب والجمارك
•المغادرة من ميونخ للعودة بالليموزين إلى المطار
•خدمات الكونسيرج وخدمات كبار الشخصيات شاملة
لمزيد من المعلومات089-30669222 :
book@honeymoonmunich.com
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ميونخ  −نبط الحياة بين التاريخ والحداثة ،بين االصالة والرفاهية،
العادات البافارية الغربية  -وجهتك إلى مدينة ميونخ لقضاء شهرعسل
تذكاري هي وجهة البد منها

قضاء شهر العسل

طائرة جيت ومعاملة خاصة تليق بكبار الشخصيات
تمتعوا بخدمة شاملة وممتازة في شهر
العسل عند وصولكم وسفركم من وإلى
ميونخ ،الطريق من صالة السفر إلى
الطائرة تركبون سيارة ليموزين فاخرة،
مساعدكم الخاص يقوم بإنهاء كافة
اإلجراءات سواء تسليم الحقائب أو
الفحص األمني أو الجوازات أو استرجاع
الضريبة على مشترياتكم الى آخره.
تذوقوا المأكوالت اللذيذة في جناح

األطعمة المركزي و استرخوا في
واحدة من أربع سويتات أو الحديقة
الهوائية المفتوحة بالجناح أو صلوا في
أروقة العبادة المخصصة ،هدية إضافية
لزائري جناح كبار الزوار من ضيوف
شهر العسل عند حجز خدمة جناح كبار
الزوار والحصول على سويت خاص
(حسب اإلمكانية) كذلك صندوق هدية
مليئ بتشكيلة مختارة من الذ أنواع
الشيكوالتة.

صالة كبار الشخصيات يهتم بك بمجرد
هبوطك في ميونخ وستجد امامك خدمة
شاملة وخاصة تليق بشهر عسلك وتنسيك
هموم الدنيا طوال الوقت
كل هذا على مستوى عالمي لكرة القدم
ستجرب عالم مثالي لكرة القدم مع
تذاكر من الدرجة االولى في اي بي
أليانس أرينا الشهيرة واالستمتاع باللعب

مع خدمات كبار الشخصيات للعالج
والخدمات .واو ،ستتأكد بنفسك من هذا
الحدث سيكون واحدا من أبرز االحداث
ليس فقط هنا على مستوى رحلة زفافك
المثالية إلى ميونخ ،أو سنقوم بتوصيل
التذاكر لكم لمشاهدة االبطال العالميين
لالعبي كرة القدم في مباراة المحلية مع
بايرن ميونخ الدوري االلماني لكرة القدم
البوندس ليكا ،الدوري االنجليزي الفائز،
وزيارة متحف نادي بايرن العريق لرؤية
اإلنجازات التاريخة لهذا النادي الكبير
والذي قارب على  ١١٧عاما .كل هذه

اللحظات الرائعة ستتمتع بها هنا فى
ميونخ ،بافاريا.
المنشأة التدريبية لبايرن ميونخ
يمكنك الحصول على فرصة لرؤية
ركالت وتمريرات الكرة الساحرة من
خالل دورات تدريبية عامة و مجانية
والتي تعقد عدة مرات أسبوعيا في مقر
فريق زابينر شتراسه والذي يبعد حوالي
 ٦كم عن وسط المدينة ،تستطيع فحص
صفحة االنترنت التابعة لـ أف سي بايرن
ميونخ قبل ذهابك الى هناك.

صالة كبار الشخصيات يهتم بك

P remium
Trip

•3أيام رومانسية في ميونخ مع معاملة خدمة
كبار الشخصيات
•ليلتين في فندق فاخر من فئة الخمس نجوم،
مع وجبة إفطار صحية في الجزء األوسط من
المدينة
•شهر العسل عند الوصول إلى غرفتك أو جناحك
•الوصول والمغادرة في جناح كبار الشخصيات
مطار ميونخ ،حيث يكون بانتظاركم سيارة
الليموزين .وبينما أنتم بانتظار األمتعة الخاصة
بكم سوف تستمتعون بالمشروبات والوجبات
الخفيفة مجانا داخل صالة كبار الشخصيات
•نقل مع ليموزين الفاخرة إلى الفندق في وسط
ميونخ
•3وجبات عشاء داخل المطعم الرومانسي بداخل
الحديقة اإلنجليزية مع إطاللة على البحيرة
نقل المغادرة إلى المطار مع مرسيدس – درجة .s
•الوصول إلى جناح كبار الشخصيات في مطار
ميونخ
•خدمات الكونسيرج وخدمات كبار الشخصيات
شاملة
لمزيد من المعلومات089-30669222 :
book@honeymoonmunich.com
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المنشأة التدريبية لبايرن ميونخ

• 4أيام يتخللها رحله إلى
نادي بايرن ميونخ
• 3ليال في فندق فخم
بخمس نجوم بما في ذلك اإلفطار في
وسط ميونخ
•اإلستقبال عند الوصول من المطار بالليموزين
إلى الفندق في ميونخ
•ترتيبات شهر عسل عند الوصول إلى غرفتك
أو جناحك
•يوم حافل لعشاق كرة القدم وزيارة ملعب أليانز
أرينا و زيارة متحف فريق بايرن ميونخ،
ومتجرعشاق الفريق ،وعمل جولة في االستاد
مع خدمة كبار الشخصيات
•زيارة مركز التدريب في بايرن ميونخ وفرصة
لرؤية ركالت الالعبين خالل الدورات التدريبية
العامة الحرة
•المغادرة من ميونخ للعودة بالليموزين إلى المطار
•خدمات الكونسيرج وخدمات كبار الشخصيات
شاملة

لمزيد من المعلومات089-30669222 :
book@honeymoonmunich.com
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برونينجـــر -
التســـوق الفاخـــر منـذ عــــام 1881

استمتع بالتسوق الفاخر برونينجر  Breuninger -الفريد في دوسلدورف

وضعت شركة األزياء واليف ستايل
برونينجر على مدار أكثر من  135عامًا
أقصى المعايير من حيث أمن اإلتجاه العام
وتوجه العمالء .مع مجموعة مختارة
وحصرية من العالمات التجارية العالمية
ذات العالمات التجارية ،والعالمات
التجارية الجديدة المرغوبة والخدمة
المتميزة  ،وتعتبر برونينجر واحدة من أكبر
المتاجر في أوروبا .في متجر برونينجر في
دوسلدورف ،هناك مجموعة من األزياء
واإلكسسوارات واألحذية والجمال على
أكثر من  15000متر مربع لخلق تجربة
تسوق فريدة من نوعها.
تعرض العالمات التجارية العالمية الفاخرة
مثل سيلين أو كلوي أو بوتيغا فينيتا في
منطقة بريميوم إكسسوارات الحصرية
مجموعة اإلكسسوارات الشهيرة .وتتضمن
المجموعة التي تتميز باإلكسسوارات
النسائية والرجالية مجموعة مختارة من
28
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العالمات التجارية العالمية مثل
و  Gucciو  Monclerوالكثير من غيرها.
مع أكثر من  25000زوجً ا من األحذية،
تقدم منطقة األحذية النسائية الحصرية أكبر
تشكيلة من األحذية في قطاع األزياء الراقية
والعصري في شمال الراين  -فستفاليا.
Burberry

إن من يرغب باإلستمتاع بتجربة التسوق في
جو خاص وبمشورة فردية ،يمكنه االستفادة
من عرض التسوق الشخصي الحصري
ذات الخدمة الخاصىة .Special Service
قام استشاريو األزياء واألناقة المدربين
خصيصا بتجميع مجموعة شخصية استنا ًدا
إلى حجم المالبس وتفضيالت األسلوب
وتفضيالت األلوان الخاصة بالعميل.
مع خطوط متميزة مثل  Acqua di Parmaأو
 La Merأو  Tom Fordوالعالمات التجارية
المتخصصة ،تقدم برونينجر عالمًا رائعًا
من الجمال .تم تقريب مجموعة المنتجات

الشاملة من قبل  .Beauty Roomsوفي
أماكن خاصة يوفر خبراء التجميل الهدوء
واالسترخاء مع المنتجات الحصرية.
ُتكمل تجربة التسوق الفريدة يتوفر خدمات
أخرى مثل أَ ِت ْيل ِيه للقياس في الموقع،
وخدمة الواي فاي المجانية ،أو خدمة
مرسيدس بينز ليموزين Mercedes-Benz
 Limousine Serviceأو مطعم Zanzibar
.by Breuninger
برونينجر دوسلدورف
Breuninger Düsseldorf

HAPPY HEARTS

Kö-Bogen, Königsallee 2
40212 Düsseldorf

مواعيد العمل:
من االثنين إلى السبت من الساعة 10
صباحا لغاية  8مساء.
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فيل كولينز
االثنين ،2019/6/24 ،السابعة مساءا ،االستاد األولمبي
بطولة فرسان كالتنبرغر
الجمعة ،2019/7/12 ،الخامسة عصرا ،قلعة كالتنبرغ
حلم ميونيخ في منتصف الصيف
السبت  ،2019/7/20الرابعة عصرا ،الحديقة األولمبية
بون جوفي
الجمعة ،2019/7/5 ،السادسة والنصف مساءا  ،االستاد
االولمبي
Copyright images Wikipedia

مهرجان الصيف  -إمبارك
الخميس ،2019/7/25 ،الثانية عشر ظهرا ،الحديقة
األولمبية
بينك
الجمعة ،2019/7/26 ،السابعة مساءا ،االستاد االولمبي

livemusik satt, impark Sommerfestival

من  14يونيو  2019إلى األول من أغسطس 2019

احتفاليات مومسية بارزة
faszinierende Champiognsleague Abende in der Allianz Arena

موطن نادي بايرن ميونيخ

أليانز أرينا  -ملعب كرة القدم
في عام  2005تم افتتاح أليانز أرينا ،وهو
ملعب كرة قدم فريد من الناحية المعمارية
ومعلم من معالم مدينة ميونيخ المعروفة
في جميع أنحاء العالم .يكمن سر الواجهة
الخارجية المميزة في حوالي  2800من
الوسائد ذات الشكل الماسي ،والتي يمكن
إضاء حوالي  1000منها من الداخل
باستخدام أحدث تقنيات  .LEDفي أسبوع
المباريات من أبطال الدوري األلماني
الخاصة بفريق بايرن ميونيخ ،يضيء على
سبيل المثال باللون األحمر الفاتح.

سوا ًء سائح أو مشجع للنادي أو لفريق
الضيف :يعمل مشهد االستاد في أقل
الحاالت على تهدئة األجواء.
في فترة ما بعد الظه ،تتأرجح الوسائد
الهوائية لـ  2800كيس من الغالف
الخارجي للشمس .في المساء ،يضيء
القرص المستدير مثل جسم غامض بفضل
مصابيح  LEDالمدمجة ،والتي يمكن أن
تتوهج في  16مليون لون.

Fotos: Copyright München Tourismus

تستهلك إضاءة  LEDالحديثة القليل من
الطاقة بشكل مذهل ،ومع ذلك تظل الساحة
مرئية في الليالي الصافية حتى من قمم
الجبال النمساوية ،وعندما ال يوجد تنافس
من أجل الحصول على الجوائز والكؤوس
والدروع،
توفر عالمة ميونيخ مجموعة واسعة من
اللحظات التي ال تنسى :سواء كانت جولة
في األليانز أو اإلستمتاع بعالم فريق بايرن
ً
حدثا  -تبقى أبواب
ميونيخ للمغامرات أو
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أليانز أرينا مفتوحة يوميا تقريبًا من العام.
يعتبر أليانز أرينا معبدا لكرة القدم،
وموقع جذاب رئيسي وموطن لفريق
بايرن ميونيخ .في جولة ميدانية مع مرشد
تلقون نظرة وراء الكواليس على الملعب
المهيب وتكتشفون المناطق الخفية مثل
حجرة الطاقم أو نفق الالعبين.
في عالم بايرن ميونيخ المثير ،يظهر
تاريخ حامل األلقاب األلماني منذ تأسيسه
في عام  1900ولغاية االنتصارات
الحالية.
اكتشفو عروضاً خاصة من عصور مختلفة،
تعرفو على جميع أساطير فريق بايرن
ميونيخ في قاعة المشاهير Hall Of Fame
وأنبهرو من العديد من ألقاب البطوالت
والكؤوس في قاعة  – Via Triumphalisال
يوجد غير البايرن
تجربة رائعة لكرة القدم في حزمة مزدوجة!

فيل كولينز
في الواقع ،أراد فيل كولينز أن يتقاعد منذ فترة
طويلة  -واآلن يمكن لمعجبيه التطلع إلى عودة
أسطورة الموسيقى إلى ميونيخ .في جولته "ال
يزال لم يمت بعد ،"Still Not Dead Yet Live -
يتوقف الفنان البريطاني الناجح في استاد ميونيخ
األولمبي في  24يونيو  .2019ليس هناك مكانا
للتقاعد!
االثنين ،2019/6/24 ،السابعة مساءا،
االستاد األولمبي
بطولة فرسان كالتنبرغر
في الفترة من  12إلى  28تموز .2019
سوف تمتعنا بالصغار والكبار الدروع
الرائعة وأكشاك السوق التقليدية والشخصيات
من العصور القديمة في بطولة الفريان
كالتنبيرغر نايتس .في ثالثة عطالت نهاية
األسبوع ،يمكنكم الغوص في حياة قرية من
قرى العصور الوسطى ،ومشاهدة معارك
الفرسان والعروض البهلوانية .الجمعة،
 ،2019/7/12الخامسة عصرا ،تواريخ
أخرى ،قلعة كالتنبرغ ،جيلتندورف
حلم ميونيخ في منتصف الصيف
هذا العرض دائمًا "حلم" :في ،2019/7/20
سينطلق حلم "ليلة صيف ميونيخ" في الحديقة
األوليمبية بحفالت موسيقية حية وعرض
لأللعاب النارية مثير لإلعجاب .وبصفته
متصدر العناوين ،تم تأكيد أسطورة الثمانينات
كيم وايلد وكاتب األغاني والمطرب ميلو.
السبت  ،2019/7/20الرابعة عصرا،
الحديقة األولمبية

بون جوفي
االنتظار الطويل قد انتهى .في 2019/7/5
سيعود بون جوفي إلى استاد ميونيخ األولمبي
بعد ست سنوات .في جولة "هذا البيت ليس
للبيع  ،"This House is not for Sale -لن يقوم
الروك بلعب األغاني الكالسيكية فحسب ،بل
ً
أيضا أغاني من األلبوم الحالي.
الجمعة ،2019/7/5 ،السادسة والنصف
مساءا ،االستاد االولمبي
مهرجان الصيف  -إمبارك
مدينة واحدة  -ليلة واحدة  400 -حفلة
موسيقية تقدم جميع مناطق ميونخThe Long :
ً
مكثفا في  28أبريل
 Night of Musicبرنامجً ا
 2018من الساعة  8مسا ًء إلى  3صباحً ا:
في حوالي  100موقع ،يوجد حوالي 400
حفل موسيقي من جميع األنواع تقريبًا.
يمكن الوصول إلى العروض بواسطة أربع
حافالت مكوكية .الخميس،2019/7/25 ،
الثانية عشر ظهرا ،تواريخ أخرى ،لحديقة
األولمبية
بينك
وصول النجم الوردي في جولتها العالمية
"الصدمة الجميلة" إلى ميونيخ .في  /26و
 2019/7/27المغني الصخور في االستاد
االولمبي .بسبب ارتفاع الطلب على التذاكر،
كان من المقرر إقامة حفل موسيقي إضافي.
حفالت  Open-Airبعد إعتزال دام خمس
سنوات
الجمعة ،2019/7/26 ،السابعة مساءا،
االستاد االولمبي

Phil Collins

Bon Jovi

Das Kaltenberger Ritterturnier
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مسرح األوبرا

© Bayerische Staatsoper / Felix Löchner

ميونيخ في كل األجواء

التجوال يف أحناء مدينة ميونخ
يف كل األوقات
يجذب الطقس الموحش الناس إلى زيارة المتاحف والمقاهي.
وهي فرصة لطيفة الكتشاف أماكن أكثر إثارة في الوراء ..

ً
أيضا التاريخ المعماري
تعرض الجولة
والخلفيات اإلنسانية للعديد من الشخصيات
من تاريخ المدينة ،والتي تزين واجهتها،
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في حال أن قرع طبول المطر يعد إلهاما
موسيقيا ،يوجد متجر متعدد األقسام (Am
 )Rathauseckعلى بعد خطوات قليلة
في المارينبالتس مع أكبر مجموعة من
األقراص المدمجة  CDو  LPفي أوروبا
مع أكثر من  120ألف عنوان من الموسيقى
الكالسيكية والجاز والموسيقى العالمية.
عند الزاوية ،في الساحة القديمة في نهاية
بورغشتراصه توجد منصة معلومات
 Infopointمتاحف وقصور في بافاريا .في
القاعة المقببة من أواخر العصر القوطي
ً
قليال على تاريخ
يمكن للمرء أن يتعرف

اإلمبراطور لودفيغ البافاري ،الذي يمكن
العثور على قبره الرائع في كنيسة السيدة
العذراء .يمكن زيارة قبر الملك الحكواتي
لودفيج الثاني في القديس ميخائيل .توجد
في متحف كنيسة قاعة المواطنين غرفة
مخصصة للكاهن اليسوعي روبرت ماير.
لقد تحدى بجرأة االشتراكيين الوطنيين.
تم نقل رفاته في عام  1948في سرداب
الكنيسة السفلى.
يمكنك اإلستمتاع بكل العروض المناسبة
للطقس ليس فقط المقدمة في المدينة .يسهل
الحديقة األنجليزية

الوصول إليها والعديد من المعالم البارزة
األخرى بواسطة المواصالت العامة .تنقلكم
الغرفة الزجاجية لالستنبات في الحديقة
النباتية إلى المناطق االستوائية الرطبة
والغابات الجبلية والصحاري الساخنة.
تمكن حديقة حيوانات هيالبرون زوارها من
لقاء طيور البطريق أو الزرافات الغريبة أو
الغوريال المسلية .يوفر الحوض الكبير
زياليف الموجود في الحديقة األوليمبية
رؤية رائعة إلى عوالم رائعة تحت الماء،
ويمكن ً
أيضا تجربة عالم السينما والتلفزيون
بشكل تفاعلي في مدينة األفالم بافاريا :تؤدي

زيارة إلى مركز مغامرة علم الفلك التفاعلي
التابع للمرصد األوروبي الجنوبي  ESOفي
مدينة جارشينج إلى تقريب الموضوعات
من علم الفلك والفيزياء بطريقة مسلية .يتم
عرض العروض الفلكية باللغتين األلمانية
واإلنجليزية يوميًا وعبر السينما ثالثية
األبعاد داخل الفندق www.eso.org
في عالم المغامرة يوخين السويسري في
جزء من الكنيسة يجرى فيه التعميد يمكنكم
أن تطفو في برج يبلغ ارتفاعه  30مترً ا
عبر قناة تهوية ،و ركوب األمواج على

التنزه على أطراف اإليزار

قد يتسبب الطقس الغائم في أن يفكر الكثيرون
في فناء العالم .هناك فرصة كبيرة لزيارة
المواقع التي تقع في وسط المدينة ،والتي
غالبًا ما تكون مثيرة لالهتمام مثل تاريخ
الفن ،حيث تم دفن أفراد عائلة فيتيلسباخ
الشهيرة ،الذين حكموا من ميونيخ أكثر من
 700عاما ،حيث تم دفنهم في كنيسة السيدة
العذراء والقديس ميخائيل والقديس بونيفتس
(شارع كارل )34

© Photographer: Christian Kasper

يقدم المجلس البلدي الجديد ذو القوطية
الشهيرة عالميًا أكثر بكثير ما تقدمه
أجراس األوركسترا .تقودنا جولة مدتها
تسعين دقيقة عبر غرفه التمثيلية وغيرها
من األشياء المتواجدة على شرفة المجلس
البلدي ،تلك الشرفة التي تعد االحتفاالت
الرسمية لنادي بايرن ميونيخ ،وفي قاعة
القراءة في المكتبة الحقوقية ،والتي تم
إعدادها بالفعل لتصوير فيلم "الكاباريت"
الموسيقي مع ليزا مينيلي ولالطالع
على فيلم المغامرات لألطفال "بيبي
بلوكسبرغ".

وتتوفر تذاكر الجولة في موقع المعلومات
السياحية.

أقدم مقر للسلطة وصاحب المقر البارز،
اإلمبراطور لودفيغ البافاري  ،في معرض
وسائط متعددة مجاني.

متحف مارستال جلوبتوتيك

© Photographer: Christian Kaspar Glyptothek Marstallmuseum

كان القديس بونيفتس قد تحفظ على قبر
لودفيغ .قبل خمسمائة عام من ذلك حكم
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المتحف األلماني

موجة دائمة وتسلق مسار الحبال العالية.
تجربة السقوط الحر في النفق الهوائي
في هذا المكان سيغدو حلم الكثيرين بالتحليق
بأجسادهم الذاتية واقعا حقيقيا .فالنفق
الهوائي في يوخن شفايتسر أرينا يرتفع
بمقدار  30مترا ويعتبر من أحدث
األنفاق الهوائية لما يمتاز به من تيار
هوائي متناسق وخال من الدوران .وهو
يقدم للمبتدئين والمحترفين على حد
سواء خبرة نادرة للسقوط الحر تشبه

المتحف األلماني

© Photographer: Christian Kasper

الهبوط من المظلية على ارتفاع 4000
متر .ويمكن التحكم بضبط سرعة الهواء
في درجات متفاوتة بناءا على مستوى
خبرة الطائر أو وزنه .وفي سرعة
تبلغ  300كم/س يتدرب بعض الخبراء
لدينا على القفز البنيوي والسقوط الحر
الراقص .كما يستطيع المبتدئون واألطفال
من سن الرابعة التدرب على الطيران.
حيث يتدرب مدرب الطيران المحترف
مع المشاركين على وضعيات الطيران
والتحكم بالتوجه ويظل متواجدا في النفق

متحف الفنون الحديث

طيلة مدة الطيران .يحيط الزجاج بحجرة
الطيران بشكل كلي وعلى ارتفاع 5.90
أمتار بحيث يجد المشاهدون بغيتهم.
التزلج على األمواج في أجواء مغلقة
تقدم موجة المدينة في أرينا يوخن شفايتسر
متعة مميزة حيث يتحقق شعور التزلج
الحقيقي في ظل درجة حرارة للماء تتراوح
بين  .26-24تتكون الموجة الداخلية عبر
ما يسمى "تأثير القفز الهيدروليكي" حيث
يصطدم الماء المتدفق بسرعة بالماء

المشي فوق اسقاف االمدينة األلومبية

الساكن .وبفضل نظام الماء العميق يستطيع
المتزلجون ركوب الموجة بلوح تزلج عادي
ذي زعانف .بينما يكفل المدرب المحترف
ومقبض متحرك بداية مثالية .وغالبا ما
ينجح المبتدئون واألطفال من سن الثامنة
في ركوب الموجة منذ الحصة األولى
ودون مساعدة من أحد .أما المحترفون
فتسحرهم على الموجة التي يصل ارتفاعها
نحو  1.40مترا حركات الدوران ب 360
درجة وتغيير االتجاه عند قمة الموجة
وذنبها .كما أن التحكم المطلق بسرعة

زيارة قصر نومفينبورغ

© Photographer: Christian Kasper

تدفق المياه وارتفاع الموجه وحدتها كفيل
بتوفير أفضل الشروط الموضوعية لألعمار
والمهارات المتفاوتة.
للمزيد من المعلومات حول هذه العروض
وغيرها من عروض المغامرة على
www.muenchen.de/freizeit

سينما باإلنجليزية
هناك الكثير من دور السينما الفخمة التي
تعج بها المدينة ،لكن هذه السينما قد اجتازت
المرحلة الصعبة وغدت من أكثر دور

السينما شعبية في المدينة .والسبب يعود إلى
عرضها األفالم باللغة األصلية .إنه مسرح
سينمائي رائع مع أحدث تقنيات العرض
والصوت .أضف لذلك أن عرض األفالم
بلغتها هو األفضل .نصيحة خاصة :يقدم كل
جمعة عرض سريع للبرنامج القادم .بادروا
إلى مشاهدة فيلم مجهول مقابل دراهم قليلة.
Cinema
Nymphenburger Str. 31, Munich
Infos & Reservation: +49 89 555 255
www.cinema-muenchen.com

التنزه على أطراف اإليزار

© Photographer: Christian Kasper

© Photographer: Christian Kasper
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يوخن شفايتسر أرينا في ميونخ

املكان املناسب
يوخن شفايتسر أرينا يف ميونخ

أما المحترفون فتسحرهم على الموجة التي يصل
ارتفاعها نحو  1.40مترا حركات الدوران ب 360
درجة وتغيير االتجاه عند قمة الموجة وذنبها.

foto © Stefan Eisend

الطيران والتزلج على الماء والتسلق واإلحتفاالت والطعام الشهي – هذه معالم
الفعاليات التي تقدمها أرينا يوخن شفايتسر في تاوف كيرشن منذ مارس .2017
ويعتبر الجمع الموفق بين عالم المتعة المذهلة واألطباق المحلية المبتكرة
والتصميم الفراغي متعدد األغراض فريدا من نوعه وخاصة
الحتفاالت الشركات وغيرها من المناسبات.

يصطدم الماء المتدفق بسرعة بالماء الساكن .وبفضل
نظام الماء العميق يستطيع المتزلجون ركوب الموجة
بلوح تزلج عادي ذي زعانف .بينما يكفل المدرب
المحترف ومقبض متحرك بداية مثالية .وغالبا ما
ينجح المبتدئون واألطفال من سن الثامنة في ركوب
الموجة منذ الحصة األولى ودون مساعدة من أحد.

كما أن التحكم المطلق بسرعة تدفق المياه وارتفاع
الموجه وحدتها كفيل بتوفير أفضل الشروط
الموضوعية لألعمار والمهارات المتفاوتة.

foto © Stefan Eisend

foto © Stefan Eisend

الصورة :السقوط الحر في نفق يوخن شفايتسر الهوائي
يستطيع المبتدئون واألطفال من سن الرابعة
التدرب على الطيران.

يقدم الطيران في أحدث نفق هوائي في العالم للمبتدئين والمحترفين خبرة نادرة للسقوط الحر

تجربة السقوط الحر في النفق الهوائي
في هذا المكان سيغدو حلم الكثيرين بالتحليق
بأجسادهم الذاتية واقعا حقيقيا .فالنفق
الهوائي في يوخن شفايتسر أرينا يرتفع
بمقدار  30مترا ويعتبر من أحدث األنفاق
الهوائية لما يمتاز به من تيار هوائي متناسق
وخال من الدوران .وهو يقدم للمبتدئين
والمحترفين على حد سواء خبرة نادرة
للسقوط الحر تشبه الهبوط من المظلية على
ارتفاع  4000متر .ويمكن التحكم بضبط
سرعة الهواء في درجات متفاوتة بناءا على
مستوى خبرة الطائر أو وزنه.
وفي سرعة تبلغ  300كم/س يتدرب بعض
الخبراء لدينا على القفز البنيوي والسقوط
36
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الحر الراقص .كما يستطيع المبتدئون
واألطفال من سن الرابعة التدرب على
الطيران .حيث يتدرب مدرب الطيران
المحترف مع المشاركين على وضعيات
الطيران والتحكم بالتوجه ويظل متواجدا
في النفق طيلة مدة الطيران .يحيط الزجاج
بحجرة الطيران بشكل كلي وعلى ارتفاع
 5.90أمتار بحيث يجد المشاهدون بغيتهم.
التزلج على األمواج في أجواء مغلقة
تقدم موجة المدينة في أرينا يوخن شفايتسر
متعة مميزة حيث يتحقق شعور التزلج
الحقيقي في ظل درجة حرارة للماء تتراوح
بين  .26-24تتكون الموجة الداخلية عبر
ما يسمى "تأثير القفز الهيدروليكي" حيث

foto © Stefan Eisend
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استمتعوا بمطبخ شفايتسر مع مأكوالت صحية وطازجة وموسمية

أرينا يوخن شفايتسر الرائعة في تاوف كيرشن بالقرب من ميونخ

ينجح المبتدئون واألطفال من الثامنة في ركوب األمواج

هوخ زايل جارتن (حديقة الحبال العالية)،
الثعلب الطائر وفريق درب البعثة
سيشهد صيف  2017افتتاح الساحات
الخارجية ألرينا يوخن شفايتسر .وستقدم
حديقة الحبال انطالقة ابتدائية بسيطة لعشاق
التسلق من سن السادسة.
ويمكن التحكم تدريجيا بدرجات االرتفاع
والصعوبة بحيث يستطيع كل شخص أن
يتسلق ما يصل إلى  11مستوى .بينما
سيتولى الخبراء المختصون عملية التوجيه
والرعاية .وستوفر منصة الموقع إطاللة
تحبس األنفاس نحو جبال األلب.
كما يوفر الثعلب الطائر إطاللة أخرى على
الملعب الخارجي.

ويستطيع المرء أن يكتشف الملعب أثناء
الطيران عبر خمس زالقات من الحبال
بطول إجمالي يبلغ  160مترا .وفي فريق
درب البعثة لتطوير المهارات الجماعية
تقوم مجموعات من الشركات بحل المهمات
المثيرة وتذليل العقبات بشكل جماعي لتغدو
فرقا قوية األداء.
مركز لإلحتفاالت
إلى جانب المتعة واإلثارة تقدم مالعب
يوخن شفايتسر أماكن لإلجتماعات
والورشات والمؤتمرات .وسواءا رغبتم في
لقاءات في الهواء الطلق أو استراحة قهوة
في إير بوكس أو ركوب موجة فإن التصميم
المعماري المفتوح والطرق القصيرة وتقسيم
المساحات المرن يمكن من تحقيق ذلك كله.

كما توفر مالعب يوخن شفايتسر مسرحا
مثاليا لإلحتفال بحدث ما .فساحة االحتفاليات
متنوعة بتنوع مسوغات االحتفاالت حيث
تقدم إمكانية الحتفاالت الشركات مرورا
بعرض المنتوجات وانتهاءا بمشاهدة
الجماهير.
ويناسب ذلك ما يقدمه المطعم الخاص ابتداء
من المأكوالت اليدوية وانتهاءا بالبوفيهات
الفاخرة مما يجلب المسرة للضيوف.

مطبخ شفايتسر يقدمان عريضة واسعة
من المأكوالت تتفاوت من الكالسيكية
المستحدثة وصوال إلى المطبخ العصري،
ومن لذيذ إلى شهي جدا ومن وجبة سريعة
إلى مأدبة وجيهة .كما تدعوكم بيتش بوكس
في موجة المدينة وكذا إير بوكس في نفق
الطيران إلى تناول وجبات سريعة فاخرة
وتقدم تشكيلة من الكوكتيالت في ظل أجواء
مليئة باإلثارة .أما من يستيقظون مبكرا

فينعمون بفنجان قهوة من زيجافريدو وطبق
موسلي من يوخن شفايتسر مع فاكهة فاخرة
بينما ينعم العشاق باإلسترخاء مع عشاء في
ظل الشموع.

الطيران والتزلج والتسلق واإلحتفال
والطعام الشهي – كل ذلك تقدمه
مالعب يوخن شفايتسر

يمكن حجز الخدمات المختلفة عبر موقعنا
اإللكتروني:
www.jochen-schweizer-arena.de
www.jochen-schweizer.de/arena

استمتعوا بمطبخ شفايتسر
يركز مطبخ شفايتسر على المأكوالت
الموسمية والطازجة والصحية مع محتويات
غالبيتها محلية ومجهزة من قبلنا .إن المطبخ
الغني بتنوع خياراته مع جودة مفاجئة في
احتفاالت الشركة

غالبا ما يحسنون ذلك منذ الحصة األولى
م

دخل
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تعدكم موجة المدينة في مالعب يوخن شفايتسر بمتعة
مميزة .يمكن التزلج على الموجة المثالية في صاالت
مغلقة حيث درجة حرارة الماء بين 26-24

رفة

ش

foto © Jochen Schweizer

مالعـب واسعـة
لألطفـــال

حديقة التسلق بالحبال
صندوق الطيران
القفز الهوائي
محطة الهبوط
فريق البعثة  -باركور

مخطـــط األرينـــا
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ناهيك عن وفرة من منتوجات الحياة العصرية واللوازم كصندوق الحمالة

بي أم دبليو الجديدة من الفئة السابعة تجمع بين اإلحكام التقني والخطوط الشعرية والواجهات

عالم بي أم دبليو

تقنيات ووسائل إعالم جديدة تضمن متعة شاملة
متعددة الوسائط وتداخلية في آن واحد

ابتكارات يف معايشة العالمة التجارية يف
عامل بي أم دبليو
يفتح عالم بي أم دبليو لزواره نافذة
إلى المستقبل عبر المعارض الخاصة
واإلستعراضات الحية ووسائل اإلتصال
المبتكرة .فالفئة السابعة من بي أم دبليو
مثال تتحول بواسطة تخطيط اإلسقاط إلى
شاشة تعرض تاريخ نشوئها.
وفي تناغم مع الموسم سيكون هناك لقاء
شتوي حول كل ما يتعلق بالفئة .BMW X1
فهناك ابتكاران من عالم ملتي ميديا ينتظران
الزوار في شركة بي أم دبليو.
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الربط بين الحركة والمسكن الذكي
تحت شعار "عالم العيش المتواصل" يقدم
عالم بي أم دبليو الطابق األول للمعرض
بالتعاون مع شركة سامسونج لعرض الربط
الذكي بين موديالت بي أم دبليو واألجهزة
المتحركة وبيت المستقبل .وهنا ينطلق
الزوار في رحلة ممتعة عبر عوالم اإلنترنت
الخاصة باألشياء والبيت الذكي والشبك
السريع والواقع اإلفتراضي.
وهكذا مثال يستطيع الزائر أن يشاهد الربط

بين موديل  BMW i3وأجهزة سامسونج
المتنوعة .ولذلك كان تطبيق
من سامسونج موفقا ومثاليا في سيارة
( BMW i3ومتوفر من اآلن فصاعدا في
كافة موديالت مجموعة بي أم مع خدمة

SmartThings

.)ConnectedDrive Services

فخالل القيادة تمكن هذه الخدمة من
تشغيل التدفئة في البيت الذكي أو التحكم
بباب الكراج .فجميع الوظائف تتضح في
المعرض الخاص على شاشة فيديو.

وتعتبر مرآة  BMWالموصولة ذروة هذا
المعرض .فمرآة التواصل التداخلي المستندة
إلى ابتكار سامسونج توضح للزوار دور
التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية.
يجري التناغم بين المرآة الذكية والهاتف
الذكي للمستخدم بواسطة تطبيق ريموت
خاص طورته بي أم دبليو ليخبرك عن
الواجبات اليومية وحالة الشحن لدى السيارة
أو يعرض مقترحات الطرق المفصلة
للموعد القادم.
ويتم طلب كافة المهمات في البيت المشبوك
عبر شاشة ال يحتاج المرء للمسها إطالقا
بفضل تقنية التحكم الصوتي المبتكرة .ومن

أبرز اإلستعراضات اليومية التي يقدمها عالم
بي أم دبليو لخدمة العمالء سيارة بي أم ذاتية
اإلصطفاف.
فإذا ما ترك مفتاح السيارة في مكانه
المخصص له تحت المرآة المشبوكة تقوم
السيارة الكهربائية باإلصطفاف في الكراج
المحسوس في البيت الذكي ثم تقفل نفسها.
ومن البديهي أن تقوم السيارة أيضا بالخروج
من الكراج كما دخلته.
وفي ختام العرض يستطيع الزوار بواسطة
جير  VRمن سامسونج أن يقوموا بتجربة
قيادة تشبيهية لسيارة بي أم دبليو إي  3أو إ
 8عبر ريف ثالثي األبعاد.

تقنيات رقمية تحدث متعة تواصلية متعددة
الوسائط
في الطابق األرضي من معرض بي أم
دبليو آي يستطيع الزوار أن يصبحوا جزءا
من بي أم دبليو آي  DNAوكذلك من عالم
بي أم دبليو .يقوم جهاز سكانر كينيت من
ميكروسوفت بتصوير الزوار ثم يختار
الزائر شعارا معروفا من بي أم مثل "منفتح
العقل" أو "حماسي" وخالل ثوان تظهر
النتيجة بعرض مقطع الفيديو الخاص بك
على شاشة بالزما ضخمة.
وفي ساحة العرض الخاصة بسيارة بي أم
الجديدة من الفئة السابعة يعايش الزوار رحلة
رقمية صممت بالتعاون مع شركة هوليشن
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متحف بي أم دبليو BMW

في لندن .حيث يستخدم إسقاط الرسوم
لعرض فيلم مدته  120ثانية تعرض فيه
مراحل النشوء واإلنتاج التفصيلية بإسقاطها
مباشرة على السيارة الجديدة الفخمة ابتداءا
من رسوم التصميم األولية مرورا بتصميم
النموذج الطيني وانتهاءا بمراحل اإلنتاج
النهائية.
وبطريقة فنية وابتكارية يكتسب المراقب
أمام عينيه الجهد اإلنساني واآللي الذي يكمن
خلف تطوير وإنتاج مثل هذه السيارة .إضافة
لذلك تعتبر عملية التنصيب رائدة بحد ذاتها
لما تحويه من تقنيات معقدة التركيب .ففي
السابق كانت عملية اإلسقاط على سيارة في
وضح النهار ال تحقق هذه الحدة والبريق.
وفي المنصة الوسطى من عالم بي أم دبليو
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يلتئم إخراج شتوي يناسب الموسم ويتناول
كل ما يتعلق بالموديل الحديث من بي أم دبليو
 .X1فإلى جانب العديد من منتوجات الحياة
العصرية واللوازم أمثال صندوق الحمالة أو
مقعد األطفال يعتبر المشكال الضخم شيئا
الفتا للنظر .فهو مكسو كليا بالمرايا وقطره
ينوف على  3أمتار ويقوم بعكس السيارة
وساحة المعرض في زوايا وأبعاد مختلفة.
وباستطاعة الزوار أن يشاركوا أصدقاءهم
هذا العرض عبر موقع تويتر أو هاشتاج.

قائمة المنافسين في السيارات في العالم وتعـد
أكبر المنافسين للسيارات األلمانية األخرى
ذات الشعبية الكبيرة مثل مرسيدس وأودي
وفولكس فاجن ومايباخ وسمارت .في  7آذار
أنشأ كارل راب الشركة بشراكة مع فرانز
بوب والمصرفي الثري كاميلو كاستيغليوني.
تصنع شركة بي إم دبليو أيضا المحركات
والدراجات النارية ،وهي بمثابة الشركة األم
لعمالق آخر للسيارات الفاخرة وهي شركة
رولز رويس كما تصنع سيارات ميني كوبر.

نبذة تاريخية:

لم تبدأ شركة بي إم دبليو باعتبارها شركة
لصناعة السيارات ،حيث انها كانت تصنع
محركات الطائرات لسالح الجو األلماني
باسم راب موتورينفيرك بعد إندماج شركتي
راب موتورز مع موتور وورك إال أنها بعدما
خسرت ألمانيا الحرب العالمية األولى ،تم

بي إم دبليو شركة المحركات البافارية
(باإلنجليزية)BMW :شركة ألمانية لصناعة
السيارات والمحركات والدراجات النارية.
وتمتلك شركتي رولز رويس وميني .تعد من

فرض حظر على صناعة الطائرات الحربية ومحركاتها
في ألمانيا بسبب معاهدة فرساي ،فبدأت الشركة في
صناعة الدراجات النارية ثم قررت دخول عالم صناعة
السيارات بسياراتها األولى سيارة بي ام دبليو .315
شعار الشركة مستلهم من مروحة طائرة ،وعلم الدولة
األلمانية ،واألزرق واألبيض هما اللونين األساسين
لمنطقة بافاريا حيث أن مقر الشركة في ميونيخ في والية
بافاريا.
محرك االربع اسطوانات يعد من جزءا هاما من ارث
بي ام دبليو ،فقد كانت هذه المحركات موجودة في معظم
سيارات بي ام دبليو االقتصادية ،لذلك تم تصميم مقر
الشركة على شكل محرك رباعي االسطوانات .أنتجت
الشركة نماذج كثيرة من السيارات على مر السنين ،وكلها
تتميز عن غيرها من السيارات بوجود زوج من الشبك
األمامي لمقدمة السيارة يشبه شكل الكلية.

الجهاز المتنقل ومنزل المستقبل
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عيش التجرية ...

أجراس األوركسرتا يف برج مركز املدينة  -راتهاوس تورم
إيفا من مدينة لينز وصديقاتها في جولة
اكتشافيه عبر ميونيخ:
جذبت الواجهة الغير عادية لكنيسة
القديس ميخائيل بأشكالها الكثيرة
انتباهنا أثناء التسوق في منطقة
المشاة .يقال إن عقادة الكنيسة تعد
ثاني أكبر عقادة في العالم ،بعد كنيسة
القديس بطرس في الفاتيكان مباشرة.
قامت الدليلةالسياحية خاصتنا كريستا
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بتقديم المهندس المعماري للكنيسة ،فيلهلم
الخامس كـ "ويلي الخامس" ،لذلك فهي
مألوفة مع وقت وظروف حياة الدوق،
في الحياة الحقيقية كان يُطلق عليه
"المتدين" و كان مؤي ًدا قويًا للزعيم
اليسوعي لإلصالح المضاد .ومع ذلك،
وفقا لكريستا ،لم يكن يشعر بالقليل من
تأنيب الضمير أو حتى باألثم عندما كان
يطلب تزويده بالجعة من مناطق الشمال
ألنه لم يكن يحب الجعة المحلية الصنع.
بعد كل شيء ،أسس في عام 1589

 Hofbräuhausالهوف برويهاوس
في مدينة ميونيخ
نذهب معا في رحلة عبر الزمن إلى عام
 ،1568عندما نظمت بطولة للفرسان في
المارينبالتز على شرف الدوق وعروسه
ريناتا فون لورين .حتى يومنا هذا،
يعد هذا نموذجا إلحدى مشاهد أجراس
األوركسترا في برج مركز المدينة –
راتهاوس تورم.

لسوء الحظ ،لم يعد لالبن ،األمير ماكسيميليان ،أي
طموحات بعد وفاة ويليام ربما لعمل نصبًا تذكاريا
خاصا لألب المتدين .قام ماكسيميليان بتوزيع التماثيل
ً
البرونزية على قبره في كنيسة القديس ميخائيل
في جميع أنحاء المدينة :أصبحت ماري جز ًء ا من
عمود ماريان في مارينبالتز ،حيث يزين أربعة من
الغونفالونييري قبر اإلمبراطور لودفيغ البافاري في
كنيسة السيدة العذراء ،بينما يحرس األسود األربعة
بوابات السكن.
حتى التابوت البسيط ،الذي تلقاه "فيلي الخامس" في
كنيسة القديس ميخائيل أسفل المذبح مباشرة ،تم إلقاؤه
جانباً ،لكن نعش ملك الحواري لودفيج الثاني ،الذي
كان يفيض دائمًا بالزهور من قبل الزائرين ،سيطر
على القبر .إن حال فيلي ليدعو إلى األسى " ...
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املعرض املذهل  -قاعة أوليمبيا الصغرية

السكــو Lascaux -
صـــور العصــر اجلليـــدي
حدث ذلك في  12سبتمبر  1940بالقرب من مونتينياك في مقاطعة دوردوني الفرنسية.
قام أربعة مراهقين بعمل حفرة غير مرئية في األرض من ضمن قواعد اللعبة ،حيث إكتشفو
أمرا مذهال في تاريخ البشرية :أفضل لوحات أوروبا التي تم الحفاظ عليها ما قبل التاريخ .في
طول يمتد كهف السكو  Lascauxحوالي  250متر
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...أكثر من  2000صورة ضخمة
ً
مذهل
للحيوانات وعالمات مبهمة  -طوفا ًنا
من الصور التي تعيد المشاهد إلى األزمنة
البدائية للبشرية وتذهل الناس المعاصرين
بجمال هذه األعمال الفنية المبكرة .تشير
أحدث األبحاث إلى أن عمرها  20ألف عام.
غير قابلة للوصول من قبل الجمهور
منذ عام  ،197يعد كهف السكو Lascaux
أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
منذ عام  1963ال يسمح للجمهور بالدخول

الكهف األصلي منذ عام  1963لحماية كنوز
الصور الثمينة من تدمير الكائنات الحية
الدقيقة .لكن إعادة إعمار شاملة ومفصلة
تجعل العالم الفريد من الصور ينبض
بالحياة :إبتداءا من يوم األربعاء 17 ،أبريل
 نيسان  ،2019يأتي "السكو Lascaux عالم الصور من العصر الجليدي" إلىميونيخ في القاعة األولمبية الصغيرة (حتى
صيف .)2019

الصور من العصر الجليدي" األطفال
والكبار إلى االنغماس في عالم منسي منذ
زمن طويل .الحيلة :بفضل إجراء عمليات
مسح ليزر ثالثية األبعاد ،تم إعادة إنتاج
جزء من الكهف بأمانة ،بحيث يمكن
للزائرين توقع تجربة كهفية أصيلة تقريبًا.
يضيء نفق الكهف الغامض بشكل مقتصد
فقط ،كما لو كنت مع مشاعل كهربائية في
جولة كهفية.

 -عالم

معارض فاسيل دو بوردورد
 fac-similés du Périgordجميع خريجي

إعادة بناء مكلفة الثمن للكهف
يدعو معرض "السكو

Lascaux

Exhibitions-

"أكاديمية الفنون الجميلة" .إستخدم
الخريجين األلوان األصلية والمواد
الطبيعية للتصميم والتي كانت تستخدم من
قبل الفنانين في العصر الجليدي .ستلتقون
في طريقكم عبر الكهف ،بعائلة من العصر
الحجري ،حيث ربما تكون قد عاشت في
وقت نشأت السكو  .Lascauxتشرح أفالم
الفيديو والمحطات اإلعالمية التفاعلية في
المحطات األخرى للمعرض كيف عاش
الناس في العصر الحجري القديم وكيف تم
إنشاء أعمالهم الفنية.
األرخص ،البيسون ،الغزالن ،األحصنه
واإلنسان
يظهر عالم الصور الخاص بالسكو
 Lascauxحيوانات كاألرخص والبيسون
والغزالن واألبقار والخيول  -وأيضا على
شكل شخصية بشرية :رجل برأس طائر
يتعرض لهجوم من بيسون جريح.
مثل تلك التصورات البشرية نادرة في
عصور ما قبل التاريخ .تتخلل الصور
الحيوانية ذات جودة خالبة ترتيب غامض
مع عالمات هندسية غامضة .تم رسم
الرسوم التوضيحية في جدار الكهف بنا ًء
على طبيعة أساس الخلفية أو رسمها
بظالل صفراء وحمراء وبنية وأسود.
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أكبر تمثال حيواني في "قاعة الثيران"
يبلغ ارتفاعه  5.20متر!
تبدو الرسومات عديدة في الكهف حديثة
وبشكل مدهش .عندما رأى بيكاسو هذا
العالم من الصور ،قال" :لم نكتشف ً
شيئا
بعد!"
مايكل أنجلو وبيكاسو من العصر الجليدي
كان مصطلح "رسوم الكهوف في كنيسة
سيستين" مبكرً ا ج ًدا بالنسبة إلى السكو.
يوجدفي في الواقع في الكهف الكثير
من القواسم المشتركة مع تحفة مايكل
أنجلو :العظمة الفخمة ،والتاريخ الهائل،
والروحانية السحرية ،والفن المذهل
للوحات.

على امتداد حوالي  250مترً ا،
تمتد أكثر من  2000صورة
لحيوانات ضخمة وإشارات مبهمة
في كهف  - Lascauxفيضان من
الصور يلفظ األنفاس التي تعيد
البشرية إلى مشاهد منذ العصر
البدائي وتذهل البشر المعاصرين

يوجد إختالف واحد فقط بين عالم الكهف
عن كنيسة مايكل أنجلو :يعد الكو عمل
العديد من الفنانين الذين ابتكروا هذا العالم
الرائع من الصور عبر األجيال .أي نوع
من الناس كانوا ،وكيف كانوا يعيشون،
كيف كانت حياتهم اليومية وما الذي كانوا
يؤمنون به؟ يستكشف معرض "السكو
 عالم الصور في العصر الجليدي" هذهاألسئلة.

ARAB TRAVELER 2/2019

49

تراث :نمط للحياة

كــرونــولوجـــيا
قبل  20000عاما حفر اإلنسان ذكرياته
في صخور السكو.
1940
قام كل مارسيل رافيدات ،سيمون
كوينكاس ،جورج أجنييل وجاك
مارسال .بإكتشاف الكهف ،تدخل تحفة
السكو إشراقة التاريخ

1983
تطلق الجمعية العامة الدوردوني
برنامجً ا طموحً ا إلعادة بناء السكو .من
خالل "  "Lascaux 2يتم إنشاء نسخة
طبق األصل واسعة النطاق من "قاعة
الثيران" وتم إنشاء الممر الجانبي
المحوري.

معرض الصيف السابع في الحديقة األولمبية
في "السنة السابعة" السحرية من صيف
المعرض في الحديقة األولمبية ،تقدم SC
" Exhibitionsالسكو  - Lascauxعالم
الصور من العصر الجليدي" موضوعا
مشحونا بطريقة سحرية مليئة كالعادة
بالتصوف وبسحر الغموض والمغامرة.

ARAB TRAVELER 2/2019

ساعات العمل :من  10صباحا ولغاية
الخامسة بعد الظهر ،آخر دخول ساعة
واحدة قبل اإلغالق ،مغلق يوم االثنين،
باستثناء أيام العطالت واألعياد.
التذاكر عن طريق  www.eventim.deوفي
جميع مكاتب البيع المسبق المعروفة .تبلغ
رسوم الدخول إلى "السكو  - Lascauxعالم
الصور من العصر الجليدي"  16،90يورو
للبالغين و 7.90يورو لألطفال  /الطالب.
تدفع العائالت حتى  4أشخاص 39.90
يورو .يمكن لفصول المدارس حجز التذاكر
مقابل  5.90يورو عبر الخط الساخن
لمجموعة .CTS
تبلغ سعر التذكرة في شباك التذاكر 6.90
يورو .رقم الخط الساخن لشراء التذاكر:
( 089/30005500من االثنين إلى األحد
من  8صباحً ا حتى  8مساءً) ،الخط الساخن
للمجموعات( 089/30005500 :من
اإلثنين حتى الجمعة من  8صباحً ا حتى 6
مساءً)
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1963
نتيجة الشعبية الهائلة من الجمهور قام
وزير الثقافة أندريه مالرو ،بإغالق
الكهف إلنقاذ كنوزه الفنية

المنتج
تحقيق وأنتاج عبر المجلس العام لدوردوني.
بالتعاون مع وزارة الثقافة واالتصال
الفرنسية والمجلس اإلقليمي إلكويتا الجديدة
واالتحاد األوروبي .يتم إجراء الجولة
العالمية بواسطة  SPL Lascauxالمعرض
الدولي مع الدكتور أوليفر ريتو كرئيس
تنفيذي.

1979
أصبحت السكو أحد مواقع التراث
العالمي لليونسكو
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2012
من خالل " ،"Lascaux 3يتم إنشاء معرض
دولي للجوالت السياحية ،والذي يتم فيه
إعادة بناء األجزاء المتبقية من الكهف.
تتواصل الجوالت السياحية بعد توقفها في
جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والواليات
المتحدة األمريكية ،حيث هي اآلن في ألمانيا
ألول مرة.

تخلق  SC Exhibitionsتجربة معرض
مسلية وعميقة لجميع أفراد األسرة.

رحالت سياحية

رحالت سياحية

جديد عالم ليجو الند 2019

إجازة ممتعة لكافة أفراد العائلة
تغطي مساحة عالم ليجو الند في ألمانيا  26ملعب كرة القدم وتنقسم إلى تسعة أجنحة متنوعة
المواضيع .وقد صمم كل جناح ليكتشف صغار األبطال وكبارهم الكثير مما يروق لهم في
مراكز ليجو اإلستكشافية وقطار المغامرات السريع ومغامرات المياه واإلستعراضات.
وبذلك تستطيع العائلة اإلنطالق في رحلة استكشافية على مدار اليوم.
52
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في ليجو الند جونسبورج تغدو أحالم
الصغار حقيقة .وعلى بعد ساعة سفر من
ميونخ يحضر األبطال الصغار ما بين
الثالثة والثالثة عشر ربيعا ويخرجون منه
ناضجين .يقدم متنزه العائالت ثمانية فنون
من عالم المغامرات تحوي أكثر من 50
متعة ومركز لقيادة العربات وعروض
وورشات تستحق الزيارة .وهناك موديالت
دقيقة جدا من  40مليون حجر ليجو تنتظر
أن يمتطيها القراصنة والفرسان أو أبطال
سباق السيارات.
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تقدم الحديقة إمكانات جذابة لتقضي كافة أفراد العائلة ليلة ممتعة بأكملها

وهنا تم استعمال  25مليون حجر لبناء
مدن وأرياف أوروبية شهيرة بولع شديد
للتفاصيل .وحتى تحاكي الواقع بشكل كبير
تحتاج لضغطة على الزر حتى يتحرك
البشر والحيوانات والسيارات والسفن
والقطارات والطائرات كل حسب كواليسه
الصوتية المناسبة.

العوالم الجذابة في ليجو الند

يتطلع القائمون على ليجو الند إلى إرضاء
رغبات األطفال وتوقعاتهم ،وشعارهم
التربوي هو :يجب على األطفال أن يتوسلوا
اللعب طريقة للتعليم وأن يطلقوا العنان
إلبداعاتهم.
لذلك يجد المرء ههنا مواضيع متنوعة من
مدرسة القيادة والسفاري وبالد القراصنة
والقالع ومركز البناء واإلختبار وغيرها الكثير.
أما قلب الحديقة فيكمن في "ميني الند" حيث
تبنى المدن الشهيرة واألرياف في أوروبا بدقة
متناهية وفق مقياس رسم .20: 1
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ويكلل كل ذلك بأن يصطحب كل زائر حجر
ليجو سبك للتو في معامل ليجو ،ويأخذه إلى
بيته حتى ترسخ زيارة ليجو الند في ذاكرة
زوارها.
في مجاالت اللعب المستحدثة يتجلى الخط
المحبوب ليجو ننجاقو بكل حيوية على
مساحة  7000متر مربع .وهنا تغوص
العائالت عبر منشأة الدير التي ركبت بعناية
فائقة وجهد كبير من العديد من موديالت
ليجو.

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

استخدم لتركيب عالم ليجو ننجاقو أكثر من
مليون حجر ليجو ومن البديهي أن يقابل

إجازة ممتعة لكافة أفراد العائلة
يتمثل قلب حديقة المالهي في ميني الند.

 23-22يونيو – يوم الفرسان
ما بين  23-22من يونيو يشتبك الفرسان
والصبيان والمهرجون في مخيمهم
المضروب في مهرجان الفرسان الضخم
في ليجو الند – ألمانيا حيث يأخذون زوار
الحديقة إلى رحلة مثيرة عبر العصور
الوسطى .وهناك يكتسب الزوار مشاهد
من يوميات الحياة في العصور الوسطى
كما يلمسون عن قرب مخيمات الفرسان
وأتباعهم ،بل ومشاهدة سباق الفرسان
الذي يؤديه فرسان كالتنبيرج إذ يعرضون
مهاراتهم القتالية مع الخيول .وفي مخيم
فرسان فيرتمبيرج يحصل الصغار والكبار
على معلومات مثيرة من عالم الفروسية

ويعرفون ما كانوا يتوقون لمعرفته عن
العصور الوسطى .كيف كان الفرسان
يعيشون في ذلك الزمن؟ أين كانوا ينامون؟
كم تزن معداته وكم يزن سيفه؟ كيف كانوا
يتدفؤون في الشتاء وكيف قضوا أوقاتهم
خارج مضمار السباق؟
وإلى جانب رمي السهام والمنجنيق يمكنكم
في نهاية هذا األسبوع اإلنبهار بالمزيد من
مهارات الفرسان وكذلك تجربتها .وفي
سوق العصور الوسطى يعرض الحرفيون
فنون الحدادة وصناعة الفخار ويستعرضون
فن شبك السالل وحياكة الصوف كما
يقودون المهتمين إلى الفنون العالية في
صناعة القمصان الحديدية المجدلة .أما قمة
أحداث نهاية األسبوع فهو زحف فرسان
كالتنبيرج إلى ميدان السباق .وحصريا في
عالم ليجوالند يعرض الفرسان المهرة يوميا
على مدار ثالثة أيام مهاراتهم وقدراتهم
العالية تتخللها عروض قتالية مثيرة وألعاب
الفرسان الشيقة كإصابة الحلقات بالسيوف
وكسر الحراب .إننا نضمن لكم الكثير من

األحداث واإلثارة .ومن أحب أن يقضي ليلته
كفارس أو أميرة يمكنه ابتداءا من موسم
 2013أن يبيت في قرية اإلجازات ويختار
أحد  34غرفة خالبة في القلعة الجديدة في
ليجوالند صنفت حسب المواضيع المختلفة.
 29يوينو –  15سبتمبر :ليجو  :أسطورة
شيما  -العرض الجديد من السيرك القومي
الصيني
في قاعة ليجو أرينا يقدم الفنانون المهرة من
السيرك القومي الصيني ذو الشهرة العالمية
عرضا نظموه خصيصا لعالم ليجو الند.
وبعرضهم ألسطورة شيما يستحضرون
الملك األسطوري شيما وكل ما تم انتاجه
من ليجو إلى خشبة المسرح ويأخذون
المشاهدين إلى عالم حافل باألسرار حيث
تقاتل جذور األشجار المتالك ينبوع القوة
السحرية شي .وفي استعراض بهلواني
متقن يحبس األنفاس يروون لنا الصراع بين
الخير والشر المتالك قوة شي .وفي طريقة
نادرة يجمع المستعرضون اإلستثنائيون
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قد صمم كل جناح ليكتشف صغار األبطال وكبارهم الكثير مما
يروق لهم في مراكز ليجو اإلستكشافية وقطار المغامرات
السريع ومغامرات المياه واإلستعراضات .وبذلك تستطيع
العائلة اإلنطالق في رحلة استكشافية على مدار اليوم.

بين التحكم بأجسامهم والحركات البديعة
ويدهشون الزوار في عروض يومية عديدة
ما بين  19يونيو –  15سبتمبر.
أيام 20و 27يونيو وأيام  3و10
أغسطس :الليالي الطويلة
عروض موسيقية وألعاب نارية إنها ليال
أربع من أبدع وأروع أيام العام في عالم
ليجو .فالليالي الطويلة على مدى أربع أيام
سبت في يوليو وأغسطس تنفذ إلى القلوب
لتأسرها وترقص معها لتبدو الحديقة مشعة
في ظل األضواء البراقة الخاصة .وعندها
يأخذ أربعة فنانين محبوبين من الفرقة
الموسيقية الرائدة -موزيكال بيبول -جمهور
الحديقة إلى عالم الموسيقى ليأسروهم
بأصوات رخيمة ووصالت غنائية رائعة.
 20يوليو و  27يوليو :لقاء الموزيكال مع
البوب
آنا ميلفار قومز وشيركان كايا صوتان كبيران
من فرقة موزيكال بيبول يداعبون مشاعر
الجمهور بأصواتهم الفريدة .حيث يقدمون معا
أجمل أغاني البوب مثل  Jesus Christسوبر
ستار أو طرزان أو خلف األفق Hinterm
 .Horizontوترافقهم في عروضهم فرقة
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موزيكال بيبول.
 3و 10أغسطس :موزيكال تالقي الروك
الساحر
في طريقة فريدة يوحد بريجيت أولكه وزاشا
لين – األصوات الصادحة من موزيكال
بيبول -عالم السحر مع عمالقة الروك ليتنج
عنه أكبر استعراض موسيقي ساحر من
الطراز األول .وترافق العروض السحرية
أغاني شهيرة أمثالwe will rock you ، Rock
 ،of Agesأو  Rockبرفقة صور خيالية
رائعة من الساحر توباس الحائز على بطولة
العالم مرتين.

سماء ليجو الند ويدهش الصغار والكبار على
حد سواء.
الوصول إلى ليجو الند بالسيارة
عبر أوتستراد  A7وعند مثلث إلشنجن
تخرجون الوتستراد  A8حيث تصلون
إلينا منه مباشرة .أما من أوتستراد A9
باتجاه ميونخ فتخرجون إلى أوتستراد A99
باتجاه ميمنجن/آوجسبورج ثم تتبعون خط
 A8باتجاه شتوتغارت .ويكون المخرج
جونسبورج ومن هناك تجدون الشواخص
وهذا هو العنوان الستخدامات الماجالن
Legoland Allee 1, 89312 Günzburg

وفي هذه السبتات األربع تفتح الحديقة أبوابها
حتى العاشرة ليال وتنطلق الحفالت الموسيقية
الساعة التاسعة من على المسرح في ميني
الند .وهكذا يتبقى للضيوف وقت كاف
لإلستمتاع بالحديقة ثم اإلنبهار مساءا بعالم
ميني الند المشع وخاصة معالمه الجذابة
المضيئة.

Email: info@legoland.de

خاتمة خيالية لكل ليلة من الليالي الطويلة :إنه
استعراض األلعاب النارية الضخم مع سحب
الشرر والمؤثرات الخاصة حيث يغطي ليال

مواعيد الزيارة 15 :مارس 9 -نوفمير ،من
 10صباحا 6 -مساء
موقعها من ميونخ 110 :كلم

معلومات عامة:
Legoland Allee
89312 Günzburg
Tel.: 08221/ 70 07 00
Fax: 08221/ 70 03 99
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السياحة العالجية

السياحة العالجية

سويسرا  -سانت جالني وبودينس

مرحبا بكم يف جنة سويسرا
سويسرا – ذات األربعة أالف عاما ،المغطاة بالثلوج واألنهار المستعرة والمسارات الخالبة والتي
ال نهاية لها .مرحبا بكم في جنة سويسرا! سوا ًء سيرً ا على األقدام أو على الدراجة أو في الجبال أو
في الماء أو في الهواء :من يحب أن يكون ناشطا ،فهو يكون بإختياره لسويسرا قد جانبه الصواب.
باإلضافة إلى ذلك ،أصبحت سويسرا في السنوات األخيرة.الوجهة المثالية للسياحة الصحية

all images Copyright: Media Performance GmbH
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السياحة العالجية

السياحة العالجية

تصطف الشواطئ الفضية الالمعة لبحيرة كونستانس ،البحر الشفيبيش،
والتي تعد ثالث أكبر بحيرة داخلية في أوروبا ،تصطف على بعض
المتنزهات البحرية الرائعة .حيث تتناوب مع المالعب ومخلالت السمك
والمنتجعات الساحلية والحدائق .يمكنكم االستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة
مع المناخ المعتدل والرياضات المائية المتعددة االستخدامات وغيرها من
الفرص الترفيهية في ميناء سانت جالين وروشاح لنقل البضائع  -ربما عن
طريق القارب إلى رومانسهورن ومع خدمة العبارات الطويلة المتجهة إلى
فريدريشهافن األلمانية

all images Copyright: Media Performance GmbH
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السياحة العالجية

السياحة العالجية
شرق سويسرا  -ال يوجد مكان آخر في
سويسرا متعدد المناظر الطبيعية الجبلية
في ميدالند إلى عالم جبال األلب الذي
تهيمن عليه الصخور بسرعة ومثيرة
لإلعجاب كما هو الحال هنا .على سبيل
المثال ترتفع التكوينات الصخرية الشاهقة
من حيث ال تدري.

سوا ًء سيرً ا على األقدام أو على الدراجة
أو في الجبال أو في الماء أو في الهواء:
من يحب أن يكون ناشطا ،فهو يكون
بإختياره لسويسرا قد جانبه الصواب.
all images Copyright: Media Performance GmbH
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السياحة العالجية

السياحة العالجية

 ...أن سويسرا أصبحت
على نحو متزايد الوجهة
المثالية للسياحة الصحية.

ال تنسى  ،أكواخ جبلية مذهلة ترحب بكم

بانوراما ال تنسى  -مرحبًا بكم في جنة سويسرا

سويسرا – ذات األربعة أالف عاما،
المغطاة بالثلوج واألنهار المستعرة
والمسارات الخالبة والتي ال نهاية لها.
مرحبا بكم في جنة سويسرا! سواءً
سيرً ا على األقدام أو على الدراجة أو
في الجبال أو في الماء أو في الهواء.
من يحب أن يكون ناشطا ،فهو يكون
بإختياره لسويسرا قد جانبه الصواب.
في الجبل .اسمحو ألنفسكم أن تكونو
مصدر إلهام -وانغمسو في المغامرة
التالية.
تقدم سويسرا العديد من األماكن
المخصصة للعائالت العربية .يضمن
ختم "الوجهة العائلية" المتطور للجودة

أن المالعب والترفيه واإلقامة المالئمة
لألطفال والمسارات ذات الطابع الطبيعي
والطبيعة التي لم يمسها شيء ،ويمكنكم
االستمتاع بالتنزه في الريف السويسري
الشاق في فصل الصيف واالستمتاع
بالمناظر الطبيعية الخالبة بالقوارب
أو ركوب الدراجات مع عائلتكم على
الطرق مذهلة.
سانت جالين
اكتشفو مدينة سانت جالين واستمتعو
بتجربة تاريخية مدهشة وفريدة من نوعها.
تشكل الزوايا الخفية والشوارع النابضة
بالحياة والمنازل الصغيرة الجميلة المكان
المثالي إلقامة مثيرة في مدينة سانت جالين
التراث العالمي لليونسكو.

اسمحو ألنفسكم بالتأثر بالطريقة التقليدية
للحياة والثقافة ،واكتشفو الخور البالغ
عددها  ،111وأدخلو إلى أكبر غرفة
معيشة خارجية في سويسرا.
تشكل منطقة دير سانت جالين مجموعة
تاريخية فريدة من نوعها مع الكاتدرائية
الباروكية الرائعة .تعد مكتبة الدير واحدة
من أقدم وأجمل المكتبات في العالم .بالفعل
وفي القرن الثامن كان دير سانت جالين
يمتلك مجموعة كبيرة من الكتب ،والتي
زادت بسرعة.
إيجر ومونش ويونغ فراو
مثالي لرحلة يوم واحد – كذلك مدهشة وال
تنسى  ...تم إعالن منطقة إيجر ومونش

اكتشفو مدينة سانت جالين القديمة الجميلة بخورها الكبير البالغ عددها 111
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يمثل التراث العالمي لليونسكو الجمال
الطبيعي لجبال األلب .مشاهدة جبل أليتش
الجليدي ،والذي يعد بطول  23كم أطول
جبل جليدي في جبال األلب ،إما من خالل
جولة سياحية أو من خالل مرتفعات يونغ
فراو يوخ .حتى أقصر الطرق ينقل في
غضون ساعات قليلة كامل سحر العالم
الجليدي.
ويوفر مشهد جليدي من مقاعد اللوج
نزهة عبر غابات األلتش المشرقة ،حيث
تنمو أشجار الصنوبر القديمة أو المسار
الجليدي من بيتميرهون ولغاية بحر
المارييلين.

بالقرب من جنة التسوق اآلمنة والملهمة  -زيورخ

تساهم العديد من
فنادق األستجمام  Spaوالعافية
بمجموعة واسعة من العالجات ...
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ويونغ فراو كأول موقع للتراث العالمي
لليونسكو في عام  .2001محور هذا
التكريم الكتل الصخرية الضخمة التابعة
إلى إيجر ومونش ويونغ فراو مع المناظر
الطبيعية الجليدية حول جبل أليتش الجليدية
الكبرى.

الصحـة والسفر الفاخـــرة –
مجتمعــة معا تماما فــي سويســرا
أوبرفايد في سانت جالين :فندق فخم
وخبرة طبية في بحيرة كونستانس
إستمتعو في فندق أوبرفايد في سانت جالين بالضيافة الدافئة في سويسرا مع الراحة
من الدرجة األولى .يعد فندق أوبرفايد المكان المثالي لالسترخاء وإيجاد الطمأنينة.
توفر لكم الغرف واألجنحة الفسيحة ذات الجودة العالية مناظر رائعة مطلة على بحيرة
كونستانس أو الجبال السويسرية في ألبشتاين أو منتزه الفندق .استمتعو بوسائل الراحة
في مسبح اإلستجمام السويسري الحصري :دللو أنفسكم في مسبح اإلستجمام  Tauمع
الحمام التقليدي والجاكوزي الخارجي ( 36درجة) وحمام السباحة الداخلي الواسع
( 27درجة) ومنطقة الساونا وجناح المسبح اإلستجمامي الخاص .يمكن العثور على
فرص التدريب تحت اإلشراف في صالة األلعاب الرياضية المجهزة بالكامل.
مبادئ طاقم مطبخنا تقديم األكالت الموسمية والطازجة والطبيعية .يمكن تحقيق ذلك
من خالل قائمة "المطبخ الذكي  ."SMART Cuisine -باإلضافة إلى ذلك  ،يقدم مطعم
 Seeblickإطاللة رائعة على منقة بحيرة كونستانس.
يسعدنا بكل شوق النيل من رضاكم
هنا تجمع صناع الفنادق من الدرجة األولى مع أعلى الكفاءات الطبية .الوصول
اآلمن والعثور على الراحة والهروب من مشقة الحياة اليومية .استفيدو من الرعاية
الصحية الوقائية لدينا على سبيل المثال ضد األمراض المرتبطة باإلجهاد مثل اإلرهاق
األستجمام  Spaالطبي المعتمد وعالجات أوبرفايد من أجل الشفاء واإلنعاش الدائمين.
مع الطاقة المتجددة  -يمكنكم العودة إلى حياتكم اليومية بطريقة معززة .اكتشفو
عروضنا الفريدة.
لإلستفسار والحصول على المعلومات أو للحجز:

Oberwaid - The Hotel. The Clinic.
Rorschacher Strasse 311, 9016 St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41-71-282 0000, Email: info@oberwaid.ch
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قومـــوا بتقديــم بطاقــة التســوق فـي آي بـي قبــل عمليـة الدفـــــــع.
في كل عملية تسوق لدى شركائنا ستحصلون على خصم أو هدية جميلة

www.vipshoppingcard.de

لـدى شركائنـــا مفاجـــأة مدهشـــة لكـــم!

MUNICH BAHNHOFPLATZ

8 1049
0
0
3
1
0
9
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* هنا بعض الشركاء المشتركين في كرت التسوق

2016

تبدأ صالحية بطاقة التسوق الفاخر منذ استالمها أو إرسالها .ينحصر استخدام بطاقة التسوق الفاخر للمسافرين لدى شركائنا وحسب .ويقع ضمن صالحيات شركائنا إن قدموا
خصومات مئوية على المبيعات أو قدموا هدايا أو أي مكافأة أخرى .ويبقى ذلك محصورا في تقدير الشركاء .تفقد البطاقة صالحيتها عند إساءة استخدامها أو تسليمها لغير صاحبها
ويحق لشركة ميديا بيرفورمانس -محدودة المسؤولية -أو لشركة أخرى القيام بإتالفها .يمكنكم اإلطالع على قائمة الشركاء على الموقع اإللكتروني  .www.vipshoppingcard.deونحن
ال نتحمل أية مسؤولية تجاه البضائع التي تم تسوقها عبر بطاقة التسوق الفاخر أو غيرها من الخدمات .تعتبر بطاقة التسوق بطاقة للعمالء دون ارتباطها بأي تأمين للبضائع
أو الخدمات .إن العقد التجاري بين البائع والمشتري أو غيرها من شروط الكفالة ال يمسها التسوق بالبطاقة .ويحق لنا أن نغير الشروط التجارية دون التزامنا بإبالغكم بذلك.
يحق لشركة ميديا بيرفورمانس أن توقف عرض بطاقة التسوق الفاخر في أي وقت تشاء .ال يجوز استخدام بطاقة التسوق الفاخر إال من قبل صاحبها المكتوب اسمه عليها.

التســــوق
بضائــــع فخمــــة
أزيــــاء عصريـــــة
فنــــادق
مطاعــــم
الطـــب
نشاطـــــات

إبحث عن الخصم المعروض من شركائنا

عندما تمتلكون بطاقة التسوق الفاخر في آي بي سيمكنكم استخدامها عند كل تسوق لدى شركائنا وذلك أمر جدير باإلهتمام حيث تنعمون
بالخصومات الفورية والهدايا المجانية والتعامل المميز .أما مدى تنوع خدمات شركائنا فيمكنكم اإلطالع عليها عبر هذا الموقع اإللكتروني:
 www.VIPshoppingcard.deأو قوموا بإمرار الشريط المغناطيسي للبطاقة وسرعان ما تجدون شركاء التسوق الفاخر وعناوينهم وأماكنهم.
وعبر استخدام الماجالن المتحرك ستهتدون بسهولة إلى الطريق التي توصلكم إلى محلكم المفضل .ما هو المحل األقرب؟ وأين أجد أفضل العروض؟

رحالت سياحية

رحالت سياحية

البحيرات الجبلية

مرحبـــا بكم يف تيـــرول
تمتزج القمم الساحرة والوديان الخضراء والبحيرات الجبلية البراقة واألنهار الجليدية العظيمة
ببعضها البعض لتشكل منظرا فريدا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم ويجعل "األرض في
الجبال  "Land in the Mountains -واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالم.
مع ذروتها التي ال تعد وال تحصى وارتفاع  600جبل على ارتفاع  3000متر ،تعد تيرول ثالث
أكبر مقاطعة في النمسا وجنة للمشاة ،والمتسلقين ،والمتزلجين ،والحدود ،وغيرها من خبراء
أسلوب حياة جبال األلب .في تيرول ،ربما يكون وئام التناقضات في أشدها على مستوى العالم.
بغض النظر عن عالم الجبال المثير لإلعجاب ،يوفر تيرول ً
أيضا برنامجا ثقافيا رائعا .يتراوح
ذلك من المراكز التاريخية إلى أهم األحداث واحتفاالت تيرول التقليدية.

تيرول في لمحة
•عدد السكان 722.000 :نسمة
•العاصمة :إنسبروك
•الجغرافيا  /المساحة 12.648 :كم ،2تهيمن عليها سالسل جبال األلب ٪ 12 .من
المنطقة صالحة للسكن ٪88 ،جبلية 5 ،أنهار جليدية 57 ،بحيرة
•المناخ :منطقة مناخية معتدلة  ،مناخ جبال األلب مع  4مواسم مميزة
•اللغة :األلمانية ،اإلنجليزية يتحدث بها على نطاق واسع
•العملة :اليورو
•النقل العام :شبكة نقل عام واسعة النطاق
Foto:Pawel Kazmierczak
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بحيرة أكسنسي الجميلة في يوم مشمس  -الصيف في تيرول ،النمسا
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رحالت سياحية

لماذا تيرول
•المناظر الطبيعية الخالبة
•المشي ،المشي لمسافات طويلة والرحالت لمسافة  15000كم من المسارات المميزة
• 5600كم من طرق الدراجات الجبلية المميزة ،و 40مسارً ا فرديًا وحدائق للدراجات
• 18ملعبا للجولف في أجواء جبال األلب
قرون من التقاليد القديمة والتراث الثقافي الغني
•الكنائس والدير والقالع على الطراز الروماني والقوطي والباروكي
•حافظت تيرول على التقاليد والعادات مثل المهرجانات ،أيام البهجة ،أيام العيد ،مواكب
االحتفال
الضيافة في أفضل المنتجعات السياحية مع سحر قرية جبلية حقيقية
•قرى ومدن تيرول وفيرة بالطبيعة وتحتفظ بأسلوبها األصلي
•تيرول ومواطنبها مشهورون عالميا بكرم الضيافة والود

Boats on the Braies Lake ( Pragser Wildsee ) in Dolomites mountains
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البنية التحتية الحديثة وكفاءة الرياضات الشتوية
• 100منتجعا للتزلج و  5منتجعات للتزلج الجليدي مع  4000كيلومتر من المنحدرات
• 1300وضعية من أحدث التلفريك والمصاعد مع التكنولوجيا المبتكرة
•معالم معمارية مصممة تصميما جيدا مع مناظر خالبة وأكواخ جبلية مريحة في منتجعات
التزلج
•مدارس التزلج في تيرول هي األفضل من نوعها  -مع مدربي تزلج األكثر مهارة في أوروبا
مسرات الطهي أثناء اإلقامة عالية الجودة
•توفر أماكن إقامة ذو مستوى عالي جدا في كل فئة بأسعار معقولة
•يمكن تجربة المأكوالت الشهية من األطباق التقليدية في أكواخ الجبال إلى المأكوالت األلبية
الحديثة في مطاعم الذواقة الحائزة على جوائز
•تقدم العديد من المطاعم المتخصصة األطباق من جميع أنحاء العالم

"Foto: fesus robert "kavita
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جبال األلب

انسربوك  -عاصمة جبال األلب
نظرً ا لموقعها المركزي في قلب جبال األلب بين ألمانيا وسويسرا وإيطاليا ومنطقة سالزبورغ
النمساوية ،يمكن الوصول بسهولة إلى تيرول بالسيارة  -الحافلة والسكك الحديدية والجو.

المسافات
•مركز مدينة ميونيخ 165 :كم  103 /ميل  /ساعتين
•قلعة نويشفانشتاين 112 :كم  70 /ميل  /ساعتين
•بحيرة كيمزيه و قلعة بحيرة هيرين كيمزيه 140 :كم  87 /ميل  /ساعتين
•سالزبورغ 185 :كم ً 115 /
ميال  /ساعتين
•فيينا 475 :كم  295 /ميل  4 /ساعات
•زيورخ 289 :كم  179.5 /ميل  3 /ساعات
•فيرونا 270 :كم  168 /ميل  3 /ساعات
•البندقية 320 :كم  199 /ميل  4 /ساعات ونصف الساعة

Historic street of Innsbruck view

72

ARAB TRAVELER 2/2019

ARAB TRAVELER 2/2019

73

رحالت سياحية

رحالت سياحية

هايالين  – 179رحلة تحبس األنفس
Highline179

تقوم رويتي بتسليط ضوء جديد :جسر من حبل معلق يمتد على طول الوادي في ارتفاع يسبب
الدوار ،ويجمع بين أطالل إيرينبيرغ وفورت كلوديا .يُسمى الجسر " ."highline179هذا هو
االسم الذي يُطلق على المعبر النبيل  ،13179والمعروف بعي ًدا عن حدود تيرول .ومنذ نوفمبر
 2014يمكن للزوار الجريئين اختبار مقدرتهم ً
بحثا عن ارتفاعات على . highline179
لكل هؤالء يكفي فقط مجرد رؤية الجسر ،حيث المتحف في آثار إيرينبيرغ ومعرض الطبيعة
الجديد حول نهر ليخ  -الطبيعة األخيرة.
العنوان
		
highline179
Tourismusverband
Naturparkregion Reutte Untermarkt 34
Reutte 6600
+43.5672.62336
+43.5672.6233640
		 info@reutte.com
www.reutte.com

Copyright: Gawel

.Grotte de glace, très rare paysage, surtout l'été et de pouvoir marcher sur l'eau

Copyright: Galyna Andrushko a

Copyright: Composer

المغارة الجليدية في نهر ستوباي الجليدي

Ice grotto at Stubai Glacier

المغارة الجليدية  -مناظر خالبة تحبس األنفاس على طول إمتداد الجليد ،ألعاب رائعة من األلوان
تعيد الحياة الجليدية األسطورية إلى الحياة .يوفر درب عبر المغارة الجليدية البالغ طولها  200متر
معلومات عن الظواهر الجليدية .تنتظركم رؤية بانورامية مذهلة على منصة قمة تيرول التي تقع
على ارتفاع  3210مترا.
يمكنكم الجمع بين هذا ومع زيارة كنيسة الشاوفيليوخ وتناول شيء من الطعام في مغارة يوخ أعلى
مطعم جبلي في النمسا ،وسوف تجدون قمة تيرول الوجهة المثالية لرحلة يومية .فقط  45دقيقة
من انسبروك.
نهر ستوبير الجليدي
Stubaier Gletscher
Mutterberg 2
Neustift 6167
+43.5226.8141
+43.5226.8141150
info@stubaier-gletscher.com
www.stubaier-gletscher.com
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القطار البخاري متجها إلى وادي زيلرتال

Full steam ahead to the Zillertal Valley

إذهبو لمسافات طويلة مشيا على األقدام مع القطار البخاري .خذ ,وقتكم .سهال ولكن مع القليل
من المغامرة .غير محمومة وليست مجهدة .اإلنطالقة المثالية ليوم إيجابي محفوفا بالمغامرة.
مقعد بجانب نافذة مفتوحة أو في "المكشوفة".
يمكنكم الغوص في المناظر الطبيعية الخالبة في وادي زيلرتال .الطريق هو الهدف .والحقيقة
الحقيقية للسفر تكمن في أخذ وقتكم .معنا ال يزال بإمكانكم تجربة شعور السفر المفقود .قومو
برحلة مع قطار البخار الكامل متجها إلى وادي زيلرتال إلى الحنين إلى الماضي .السكك
الحديدية والحافالت بضغطان الجدول الزمني.
سكة حديد وادي زيلرتال
Zillertal Valley Railway
Zillertaler
Verkehrsbetriebe AG
Austraße 1
6200Jenbach
+43.5244.6060
+43.5244.60639
office@zillertalbahn.at
www.zillertalbahn.at
Copyright: Evgeniya Biriukova
Copyright: Composer

كافيه  - 3440أعلى مقهى في النمسا

'Austria's highest cafe - 3.440 Cafe

ينتظركم في األعلى تلفريك عند نهر بيتستالر الجليدي .في هذا الجندويل الحديث المكون من 8
أشخاص يرفعكم إلى ارتفاع  3440متر .هناك ستجدون كافيه  , 3440أعلى إرتفاع في النمسا.
من التراس الشمسي العائم ،ستستمتعون بمنظر خالب قبالة الفيلد شبيتسيه التي يبلغ ارتفاعها
 3774مترا والحقول الجليدية الواسعة أمامكم مباشرة .استمتعو بهذه البانوراما الفريدة من نوعها
مع فنجان من القهوة وشريحة من الكعك من المعجنات خاصتنا ،أو ببساطة دعو نظراتكم تتجول
على طول األفق من منصة المشاهدة.
كافيه  3440من نهر بيتستالر الجليدي
Cafe 3.440 Pitztaler Gletscher
Pitztaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Mittelberg
St. Leonhard im Pitztal 6481
		
+43.5413.86288
+43.5413.86288150
		 pitztal@tirolgletscher.com
www.tirolgletscher.com
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الدكتور ماتياس روثك هو اختصاص أشعة وخبير في
البروستاتا في مركز كونراديا الطبي للوقاية في هامبورغ

الفروع كونراديا :ميونيخ ،هامبورغ ،برلين ،دوسلدورف

إن داللة هذه الدراسة محدودة لألسف .هذا
هو السبب في أن العديد من أطباء المسالك
البولية يدعمونها بفحص بواسطة الموجات
فوق الصوتية ،والذي له داللة أفضل بكثير.
ومع ذلك ،ليس هذا أكثر متعة :يجب ً
أيضا
إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في
المستقيم عبر فتحة الشرج .هذا يخلق شعور
غير مريح من الضغط .هذه الدراسة ليست
شائعة للغاية .ومع ذلك ،سبب للخوف من
افحص  ،ليس له داع هنا.

برنامج اجلودة كونراديا
الكشف المبكر عن أعراض البروستاتا المبكر :موضوع يتجنبه الرجال أول ال يرغبون بالتحدث عنه

سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان
شيوعا لدى الرجال .ومع ذلك ،إحتمالية
التعافي من المرض جيدة إذا تم اكتشاف
سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة.
لسوء الحظ ،فقط واحد من كل سبعة رجال
يأخذ فحص الوقاية بجدية .تتخصص
كونراديا للوقاية الطبية في مجاالت طب
الفحص الحديث في ميونيخ وهامبورغ.
يعد التشخيص المبكر ألمراض البروستاتا
أحد أهم الدراسات عندما يتعلق األمر
غرف االستقبال مريحة وحديثة

بصحة الرجال .الدكتور ماتياس روثك هو
اختصاصي أشعة وخبير في البروستاتا في
مركز كونراديا الطبي للوقاية في هامبورغ
لماذا ال يذهب الكثير من الرجال إلى فحص
البروستاتا ،أو نادراً ما يحدث ذلك؟
من الطبيعي أن العديد من الرجال لديهم
رادع .ألن هذا هو الفحص الرقمي للمستقيم
(فحص المسالك البولية لألصابع أو الجس
في البروستات واألعضاء المجاورة لها عبر

المستقيم) .يقوم الطبيب بمسح البروستاتا
بإصبعه عبر قناة الشرج .في كثير من
األحيان هناك شعور خاطئ بالخجل الشديد
جراء ذلك.
ال يريد الرجال أن يلمسهم الطبيب في
المنطقة التناسلية .لهذا السبب فقط ال ينبغي
ألحد أن يخاطر بصحته بتهور.
تنصح كونراديا ،بالكشف المبكر وتعده مهما
للغاية خاصة في أمراض البروستاتا.

كذلك هناك أيضا إمكانية إجراء فحص
البروستاتا بطريقة "ألطف وسلسة"
بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي؟
التصوير بالرنين المغناطيسي هو إجراء
يمكن من خالله عرض هياكل األنسجة
الرخوة بشكل متباين وممتاز .وفي
الوقت نفسه ،يتم إجراء التصوير بالرنين
المغناطيسي حتى اآلن ً
بحثا عن البروستاتا
بحيث يمكن إجراؤه في الممارسة السريرية
اليومية.
من خالل هذا الفحص ،يمكن ترجمة
األورام بدقة بالغة وقبل كل شيء في
مرحلة مبكرة ،وال يمكنني التأكيد على ذلك
كثيرا في الغالب :على وجه الخصوص،
يعد االكتشاف المبكر مهمًا ج ًدا ألمراض
البروستاتا.
ما ألية عمل فحص البروستاتا "اللطيف"؟
هناك خطوة رئيسية لألمام هي :أنك لم
تعد بحاجة إلى لفائف يجب إدخالها في
المستقيم .يستغرق الفحص الكامل حوالي
وخال
خال من اإلشعاع
ٍ
نصف ساعة ،وهو ٍ
من المخاطر :يستلقي المريض بشكل مريح
على ظهره .في ظل ظروف معينة ،يتم

في كل األحوال جميع الرجال الذين يشتبه
في إصابتهم بسرطان البروستاتا .عادة ما
يتم إثارة هذا الشك من قبل أخصائي المسالك
البولية أو يحدده اختبار مستضد نوعي
للبروستات  PSAالواضح الذي يجرى من
طرف طبيب األسرة.

الخزعة مهمة بشكل خاص لتحديد عدوانية
سرطان البروستاتا .هذا هو المكان الذي
يتم فيه اشتقاق خيارات العالج المعينة مثل
المراقبة النشطة أو االستئصال الجراحي
للبروستات.

من يجب فحصه؟

حتى الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي في
سرطان البروستاتا يمكنهم االستفادة من هذا
الفحص .كما ذكرت مسبقا ،يمكن تشخيص
السرطان في وقت مبكر جدا وبدقة من
خالل التصوير بالرنين المغناطيسي.

شكراً
ً
جزيال لماتياس روثك ،أخصائي أشعة
وخبير في البروستاتا في مركز كونراديا
الطبي للوقاية في هامبورغ

في أي عمر تنصحني برعاية وقائية
منتظمة؟
في األساس ،أوصي باختبار الفحص إبتداءا
من سن  45عامًا .واإلستعداد من سن
األربعين .يجب أن يتضمن االكتشاف المبكر
ً
أيضا تحديد قيمة مستضد نوعي للبروستات
 .PSAهذا هو الفحص في المستضد النوعي
للبروستات المحدد في الدم.
إذا كان مستوى المستضد النوعي للبروستات
 PSAغير طبيعي ،فينبغي تصوير البروستاتا
بالرنين المغناطيسي على الفور.
ً
ً
مشبوها؟
اكتشافا
ماذا يحدث إذا تلقيت
األهم في االكتشاف المشبوه أن يكون هذا
يتضح بأقصى درجات األمان .هذا مهم
لعالج إضافي مناسب.

نتطلع شوقا للرد على إلى استفساراتكم على:
Conradia Hamburg
Alte Holstenstraße 16
21031 Hamburg
Telefon 040 253 301 0
Telefax 040 253 301 406
Conradia Medical Prevention GmbH
former European Prevention Center,
Augustenstr. 115
80798 Munich

all images Copyright: Conradia

هل الفحص موثوق به؟

إعطاء مادة مضللة جيدة التحمل عن طريق
الوريد لزيادة دقة التشخيص.

يتم تحديد قطعان السرطانات ووضع عالمة
عليها في الصورة .لذلك يمكن للطبيب
العثور عليها بسهولة والفحص أسهل بكثير
للمريض.

Contact details

يمكن تصوير البروستاتا بالرنين المغناطيسي
وتحديد مكان وجوده وإذا كان يحتاج إلى
إبرة خزعة وقائية.

Inquiries from international clients:
Arabian and German speaking:
Phone: +49 (0)62215025153
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طبيب األسنان عدنان درويش

مركز سيتي دنت لألسنان
عيادة طبيب األسنان د .عدنان درويش

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

الدافع والكفاءة املهنية واجلودة هي يف املرتبة األوىل
التبييض – األسنان المثالية

تساعدكم على إطالة عمر التبييض.

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

وننصح في هذا الخصوص بترك استخدام
معجون األسنان المبيض والذي ثبت مفعوله
في تآكل األسنان .وال بأس من القيام بعملية
التبييض الالحقة بعد  12شهرا.

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

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

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

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

ولذلك ينصح بعد فقدان أحد األسنان
باإلنتظار فترة طويلة قبل تركيب المغروس
السني وذلك لضرورة نمو العظم مجددا في
الفراغ الذي أحدثه السن المفقود.

•إزالة الرواسب السنية باألشعة الصوتية
•إزالة كافة الرواسب السنية وعند الحاجة
بواسطة Air Flow
•تسوية حواف الحشوات
•تسوية ظاهر الجذور
•تنظيف ما بين األسنان
•تلميع األسنان -دهن األسنان بالفلوريد
•الوقاية الخاصة باألطفال
•توضيح الرواسب البكتيرية عبر تلوينها
•عرض تقنيات تنظيف األسنان لألعمار
المختلفة والتدريب عليها
•استشارة غذائية
•كسوة األسنان للوقاية من التسوس

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

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

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

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

الوقاية – صحة الفم اإلحترافية هي أولوية
كل معالجة

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

من أعمال الوقاية وتنظيف األسنان إضافة
لإلجراءات المرافقة لعالج اللثة وتنكس
الدواعم السنية.
ويعني نزيف اللثة وجود اإللتهاب.
واإللتهاب يسبب إرهاقا لجهاز المناعة.
ومرض جهاز المناعة يعني تراجع القدرة
اإلنتاجية .كما أن األكياس المائية واألسنان
الميتة والتهابات الجذور السنية تعتبر أيضا
من عموم أمراض الجسم.
مختبر العيادة
وألن لدينا مختبرا خاصا بعيادتنا بوسعنا
إنتاج استعاضة سنية عالية الجودة وفي
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
الدكتور درويش أو أحد العاملين وحددوا
موعدا الستشارة مجانية.

عيادة األسنان
عدنان درويش
تقع عيادتنا التخصصية لطب
األسنان في قلب مدينة ميونخ .وتبعد
عن محطة القطارات الرئيسة بضع
دقائق مشيا على األقدام وذلك يسهل
الوصول إلينا عبر المواصالت
العمومية.
مواعيد الدوام
اإلثنين ،األربعاء ،الجمعه:
12:30 - 08:30
18:00 - 14:00
الثالثاء ،الخميس:
12:30 - 08:30
19:00 - 14:00
السبت15:00 - 10:00 :
أو تحديد موعد

يمتاز مختبرنا الفني بمستويات تقنية
وتخصصية عالية .وفي ظل تنسيق حثيث
مع طبيب األسنان المعالج يقوم فني المختبر
بإعداد اإلستعاضة السنية التي تناسب حالتكم
الخاصة في نفس المكان.
وهكذا تحصلون على اإلستعاضة السنية
المناسبة لكم دون عناء المسافات والمواعيد
ومن يدي خبير واحد – ابتداءا من اختيار
اللون وصوال إلى اكتمال القالب.

CityDent Munich Praxis für Zahnheilkunde
Zahnarzt Msc Adnan Darwish
Bayerstrasse 27 80335 Munich - Germany
هاتف+49 )0( 89 593 575 :
فاكس+49 )0( 89 545 40 786 :
البريد اإللكترونيinfo@citydent-munich.com :
www.citydent-munich.com
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Schloß Nymphenburg
Frauenkirche (Marienplatz)
Olympia Park
Botanischer Garten
Hofgarten
Walking Man (Leopoldstr)
Residenz
BMW Welt
Allianz Arena
Schloss Blutenburg
Monopteros im Englischen Garten
Odeonsplatz
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دليل السائح العربي

المواصالت العامة
أفضل طريقة الستكشاف ميونخ والتعرف
على معالمها هي استخدام الترام ومترو
األنفاق والحافالت العامة التي تنقل الزائر من
وإلى أي مكان في المدينة بسرعة وسهولة.

مكتب تصليح أجهزة الموبايل

مركز التاكسي :
 089 19410أو 21610
www.taxi-muenchen.com

الحد الدنى ألجرة التاكسي  2,90يورو
 22,50يورو
اإلنتظار لكل ساعة

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

طبيب أسنان
CityDent Munich
Adnan Darwish
www.citydent-munich.de

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

عليك االلتزام بشراء التذاكر وعندما يجدك
المفتشون بدونها فعليك دفع غرامة مالية
وقدرها  60يورو.
ويمكنك شراء التذاكر من اآلالت المتواجدة
في الترام والباصات والبائعات اآللية
العديدةالمتواجدة في الطابق السفلي عند

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

كما أن الشبكة تتكون من عدة حلقات تختلف
حسب األماكن التي تتجول بها فعليك اختيار
الحلقات التي تحتاج التنقل فيها الختالف
األسعار وتفاوتها.
وإذا أردت استخدام التذكرة اليومية أي ليوم
واحد فإن أفضل طريقة هي شراء بطاقة
يومية وتهتبر مثالية لألفراد والمجموعات
واألطفال ،وتستخدم لعدد غير محدود من
السفرات خالل اليوم وفي كل اإلتجاهات.
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع
الشبكة على اإلنترنت والحصول على
األسعار والخرائط المناسبة واألوقات على
العنوان التالي:
www.mvv.muenchen.de
www.mvg-mobil.de
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عناية طبية للبشرة والجسم

الخطوط الجوية
الخطوط الجوية اإلماراتية:
مطار ميونخ الجوي الممر 1
ترمينال  cالدور الرابع غرفة 305

الخطوط الجوية السعودية:

مركز مطار فرانكفورت الدولي مبنى
الدور السابع

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

A

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

شركة لوفتهانزا:
مطار ميونخ الجوي ممر
 2القاعة الرئيسية
85356 Munich-Airport
Tel: 0180 58 38 42 6
www.lufthansa.com

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

البحرين
سفارة مملكة البحرين

Beautycare München
Christophstrasse 3, 80538 Munich
Telefon +49-89-26019800
www.beautycare-muenchen.de

السفارات

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

المساجد

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

الصيدليات المناوبة

1

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

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

نزولك إلى المترو أو القطارات السريعة.
وهناك أنواع من البطاقات اليومية ،لكننا
ننصحك حسب مدت إقامتك في المدينة أن
تشتري البطاقات األسبوعية أو الشهرية ،مما
يسهل عليك التنقل في جميع أنحاء المدينة
وفي جميع اإلتجاهات.
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www.mobile2you.org
Rosenheimer Straße 30,
81669 München
Telefon +49-89-483011

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

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

دليل السائح العربي

المواصالت العامة

تاكسي

تأجير السيارات

قطر
سفارة دولة قطر

• الجمعية اإلسالمية  -مسجد عمر
(وسط المدينة)Westendstrasse 225 :
الهاتف089 502 55 25 :
• المركز اإلسالمي بميونخ
(المنطقة الشمالية)Wallnerstraße 1 :
الهاتف089 32 50 61 :

مواقيت الصالة
يمكن الحصول على مواقيت الصالة في ألمانيا
بزيارة الموقع التالي:

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

www.islamisches-zentrum-muenchen.de

المساجد والزوايا (الصالة بالعربية)
• الجمعية اإلسالمية في بافاريا
(وسط المدينة)Goethestraße 30 :
الهاتف53 81 96 96 :
• اتحاد السالم اإلسالمي
(وسط المدينة)Schöttlstraße 5 :
الهاتف54 37 06 48 :

Schwanthaler Apotheke
Schwanthalerstraße 2
80336 München
Tel. 089 5936 51
Interapotheke
Elisenstraße 5
80335 München
Tel.: 089 59 54 44
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0032

		 Belgien

00359

Bulgarien

0045

Dänemark

0049

Deutschland

00372

		Estland

00358

		Finnland

0033

Frankreich

0030

Griechenland

00353

		Irland

0039

		Italien

00371

		Lettland

00370

		Litauen

00352

Luxemburg

00356

		Malta

0031

Niederlande

0043

Österreich

0048

		Polen

00351

		Portugal

0040

Rumänien

0046

Schweden

00421

		Slowakei

00386

Slowenien

0034

		Spanien

00420

Tschechienien

0036

		Ungarn

0044

		GB

00357

		Zypern

i
معلومات عامة
مفتاح خط ألمانيا وميونخ0049 )0(89 :
اللغة الرسمية :اللغة األلمانية
الجهد الكهربائي 230 :فولت  50هرتز
العملة :اليورو
التوقيت :التوقيت العالمي جرينتش +1
يبدء التوقيت الصيفي :آخر يوم األحد من
شهر أذار تقديم الوقت ساعة
التوقيت الشتوي آخر يوم أحد من تشرين األول
86
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العمالت

أرقام الطوارئ

1 Euro = 1,13 US Dollar
1 Euro = 100 Cent

اإلطفاء112 :
الشرطة110 :
التسمم19240 :
اإلسعاف112 :
أستعالمات المطار97521313 :
مكتب المفقودات2330258 :
مكتب المفقودات13085859 :
خدمة السياح41424344 :

الحديقة الغربية:
يمكن القيام برحالت عائلية ويسمح بشواء
اللحم على هضاب البحيرة كما يمكن اللعب
بكرة الطائرة وتنس الطاولة.

وحدة النقد
أوراق اليورو النقدية
أصدر اليورو سبع فئات ورقية :أصغرها فئة
خمسة يورو(رمادية اللون) ،تليها فئة عشرة
يورو( بنفسجي) ،ثم فئة العشرين (زرقاء) ثم
فئة الخمسين (برتقالية) وفئة المئة ( خضراء) ثم
فئة المئتين (صفراء) وفئة خمسمائة (أرجواني).
ويعتلي كل الفئات الورقية  12نجمة للمجموعة
األوروبية.

خمسة يورو

عشرة يورو

عشرون يورو
 20سنت

 10سنت
خمسون يورو

 5سنت

 2سنت

 50سنت

مئة يورو

 1سنت

القطع النقدية
لليورو ثمان فئات معدنية 2 :يورو 1،يورو،
 50سنتا 20 ،سنتا 10 ،سنتات 5 ،سنتات،
سنتان ،سنتا واحدا .ألوان وحدة  1و  2يورو
فضية وذهبية .أما فئة  50و  20و 10سنتا فهي
ذهبية .وفئة  5و 2و 1سنت برونزية.

المنتزه ريمر:
هناك بحيرة يمكن السباحة فيها كما يمكن
اللعب وركوب الدراجة وحلبة الحذية
الزحافة والمشي.
الحديقة النباتية الشهيرة:
والتي يمكن فيها مشاهدة جميع أنواع الزهور
في العالم وهي في وقت الصيف من أجمل
ما تكون من روعة األلوان واألشكال الغريبة
الغير معتادة.
أوقات الزيارة :يوميا من  9حتى 6,30
رسوم الدخول 3 :يورو والصغار  2يورو
مهرجان تول وود

 2يورو

 1يورو

الحديقة اإلنجليزية
أكبر الحدائق في العالم ويمكن ممارسة كثير
من النشاطات الرياضية كركوب الدراجة
والمشي والجري ،كما يمكن ركوب الزوارق
وركوب الخيل .من مميزات الحديقة أنها
تقع في المنطقة القديمة للمدينة ويوجد فيها
البرج الصيني الشهير ومعبد المسالت وبيت
الشاي الياباني.

The Tollwood Festival
Waisenhausenstrasse 20, 80637
Munich
Tel 089 38 38 50 0
www.tollwood.de

يقام المهرجان مرتين في العام لمدة  24يوما  ،في
الصيف في منتزه االولومبيا على مساحة 3000
متر مربع ،تقام فيه العروض المتنوعة من جميع
أنحاء العالم ،وأكثر المهرجانات تكن مجانا ،أما
احتفال الشتاء فيكون في منطقة تيريسين فيزه.
مهرجان األطفال الصيفي

مئتان يورو

KIKS
Children Cultural Summer Festival
Couberlinplatz, 80809 Munich
Tel: 089 34 16 76
www.kiks-muenchen.de

Wildpark Poing
Osterfeldweg 20, 85588 Poing
Tel: 08121 80 61 7
www.wildpark-poing.de

أوقات الزيارة :يوميا من  9صباحا  5 -مساء
ويبعد عن وسط المدينة  23كيلومتر
رسوم الدخول  5,50يورو للبالغين،
 3,50يورو لألطفال

أماكن لتسلية األطفال
Coco Loco Play Park
Südliche Münchner Str. 35,
82031 Grünwald
Tel: 089 64 91 19 38
www.cocoloco-gruenwald.de
أوقات الزيارة :اإلثنين إلى الجمعة 3 :مساء  7 -مساء
أيام العطالت 10 :صباحا  7 -مساء
رسوم الدخول 6,50 :يورو لألطفال

Playhouse Sophienstrasse
Sophienstrasse 15, 80333 Munich
Tel: 089 59 10 98
www.sophienstrassekjr-m.de
أوقات الزيارة :اإلثنين إلى الجمعة 1 :مساء حتى  6مساء

رسوم الدخول 20 :يورو لألطفال ،للكبار 26يورو
كارت العائلة مكون من طفلين وشخصين بالغين
 75يورو

حمامات السباحة في ميونيخ
يستطيع األطفال هواة الرياضة مزاولة
السباحة داخل حمامات السباحة المغلقة
والمفتوحة العديدة والمتوفرة في مدينة
ميونيخ واالستمتاع بالمنزلقات المائية
وأبراج القفز وأحواض األمواج.
يُعد حمام “مولر الشعبي” من أهم حمامات
السباحة التي تم بناؤها في بدايات القرن
العشرين .ويمكن قضاء يوم جميل هناك
واالستمتاع باالستحمام في مبنى أثري
مزخرف بالرسومات والنقوش الفنية
الجميلة .ويجب أال يفوتكم فرصة مشاهدة
هذه الزخارف الهندسية الفريدة .وال يقتصر
حمام مولر على مسبح فقط ،بل أنه يضم
كذلك أحد الحمامات الرومانية-األيرلندية
للتخلص من العرق وحمامات البخار
والجاكوزي وحمامات الشمس.

لألطفال من سن  12-6الدخول مجانا.

Jimmys Funpark Play Park
Laimeringer Strasse 1, 86453
Dasing
Tel: 08205 96 94 92
www.jimmys-funpark.de
أوقات الزيارة :اإلثنين إلى الجمعة 2 :مساء  7 -مساء
أيام العطالت 10 :صباحا  7 -مساء
البعد عن ميونخ 53 :كيلومتر
رسوم الدخول 4 :يورو للبالغين 6 ،يورو لألطفال

LEGOLAND
LEGOLAND Allee, 89312
Günzburg
Tel: 08221 - 700 700
www.legoland.de
أوقات الزيارة :يوميا من  10صباحا  7 -مساء
البعد عن ميونخ 112 :كيلومتر

Michaeli Bad
Heinrich-Wieland-Strasse 24,
81735 Munich
Dante Bad
Postillonstrasse 17, 80637 Munich
Giesing-Harlaching Bad
Klausener Strasse 22, 81547 Munich
Forstenrieder Park
Stäblistrasse 27b, 81476 Munich
Georgenschweige Bad
Belgradstrasse 195, 80804 Munich
Maria Einsiedel Bad
Zentralländstrasse 28,
81379 Munich
Wave-Bath Cosima Bad
Cosimastrasse 5, 81925 Munich
Olympic Pool
Coubertinplatz 1, 80809 Munich

الدخول مجانا
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دليل السائح العربي

مفتاح خط الهواتف الخارجية ألوروبا

العمالت

المنتزهات

منتزه بوينغ البري

SKYLINE PARK
Allgäu Skyline Park
Skyline-Park-Straße 1
)D-86871 Rammingen (BY
www.skylinepark.de

دليل السائح العربي

دليل السائح العربي

DEHBASCHI

الفنادق
Leonardo Hotel City West
Brudermühlstraße 33,
81371 Munich
Tel: 089 724940
Leonardo Boutique Hotel
Amalienstraße 25,
80333 Munich
Tel: 089 287870
Leonardo Hotel Olympiapark
Dachauer Str. 199,
80637 Munich
Tel: 089 62039779
Leonardo Hotel City North
Dachauer Str. 421,
80992 Munich
Tel: 089 143660
Leonardo Hotel & Residenz
Heimgartenstraße 14,
81539 Munich
Tel: 089 620390
Leonardo Hotel Arabellapark
Effnerstraße 99, 81925 Munich
Tel: 089 927980
Harry's Home Hotel München
Bunzlauer Pl. 5, 80992 Munich
Tel: 089 248869700
Living Hotel Das Viktualienmarkt
Frauenstraße 4, 80469 Munich
Tel: 089-8856560

Tegernsee Hotel & Spa
Neureuthstraße 23,
83684 Tegernsee
Tel: 08022 182-0
Concept Living
Pfälzer-Wald-Str. 2
81539 Munich
Tel: 089 660 089 10
Courtyard Centrum
Schwanthaler Straße 37
80336 Munich
Tel: 089 548848-80
Holiday Inn
Hochstraße 3, 81669 Munich
Tel: 089 48030
Maritim Hotel
Goethestraße 7, 80336 Munich
Tel: 089 552350
Atlas Residence
Schwanthalerstraße 63,
80336 München
Tel: 089 159256890
Hotel Verdi
Landwehrstraße 46,
80336 Munich
Tel: 089 202088870

Living Hotel Prinzessin Elisabeth
Geyerstraße 52, 80469 Munich
Tel: 089-720170

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

Arabest Apartment Hotel
Schwanthalerstraße 45
80336 Munich
Tel: 089-189250

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

Beyond by Geisel
Marienplatz 22, 80331 Munich
Tel: 089 700 746 700

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

Vier Jahreszeiten Starnberg
Münchner Straße 17
82319 Starnberg near Munich
Tel: 08151 / 4470-0
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City Aparthotel München
Sonnenstr, 18 b, 80331 Munich
Tel: 089 46 13 53 0
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Leonardo Hotel City Center
Senefelderstraße 4,
80336 Munich
Tel: 089 551540

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

المتاحف
تشتهر ميونيخ عالميا بأنها مدينة ثقافية عالمية
 إذ أنها تمتلك مئات المتاحف والمعارض،الطابع
 والكثير، والقصور األثرية والكنائس،الفنية
من الكنوز الثقافية والفنية التي يجب أال يفوتكم
.زيارتها واالستمتاع بها
المتحف األلماني
سفن شراعية ونماذج نووية وطواحين هواء
 وأناس،وكبسوالت فضائية وقاطرات ديزل
 وآالت،آليين مستخدمين في مجال الصناعة
 نجد هذا. وسفن إنقاذ وغيرها الكثير،األرغن
العدد الهائل من اإلنجازات التكنولوجية وأكثر
 إنه متحف، نعم.من ذلك في المتحف األلماني
 فهو ليس فقط واحدا من أقدم:من الطراز األول
 بل،متاحف التاريخ الطبيعي والتقني في العالم
يُعد كذلك أحد المتاحف التي تتمتع بأكبر عدد
 فهو من أكبر، وعالوة على ذلك.من الزائرين
50 متاحف العالم حيث أن مساحته تبلغ حوالي
.ألف متر مربع
متحف بافاريا القومي
نتعرف من خالل التماثيل التي تنتمي للعصر
 وفن صناعة الذهب كما كان في نهاية،القوطي
 وسجاد الحائط الثمين والقطع،عصر النهضة
األثرية النادرة التي ترجع إلى عصر الباروك
 نتعرف على شكل الحياة في هذه،والروكوكو
 وال تكتمل صورة الفن البافاري.الحقب البائدة
واألوروبي المتألق إال من خالل اللوحات
.والساعات واألعمال الفنية المصنعة من العاج
وتضم المقتنيات المتنوعة بالمتحف مشغوالت
فنية يدوية وتراثية وأعماال فنية من خارج
.والية بافاريا
متحف مدينة ميونخ
،من يريد أن يتعرف على تاريخ ميونيخ
فعليه حضور المعارض المؤقتة والدائمة التي
يقيمها متحف المدينة لإلطالع على الوثائق
 كما تقام.والسجالت التي تتناول تاريخ المدينة
هنا معارض خاصة حول تاريخ الحضارات
.والثقافات المختلفة

المقاهي والنوادي الليلية
:المطعم الشرقي وعالمية
DEHBASCHI
Dachauer Str. 36, 80335 Munich
Tel: 089 55 02 96 30
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 Munich
Tel. 089 59 94 79 86

المطاعم
هناك الكثير من المطاعم العالمية التي تجب
جميع أنحاء المدينة وسوف تجد ما تشتهيه
 كالمطبخ، نقسك بكل ذوق من المطابخ العالمية
العربي والهندي واإليراني واألسيوي
.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
CEDAR LOUNGE
Rosenkavalierplaty 12, 81925 Munich
Tel: 089 92 98 99 99
DERYA
Schillerstr. 34, 80336 Munich
Tel: 089 54 54 18 22
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

Central Apart-Hotel
Josephsburgstraße 26,
81673 Munich
Tel: 435 49 30 - 0
ARAB TRAVELER 2/2019

88

المعارض التجارية

التشخيص والوقايـــة
فـــي أربعــة مواقـــع
:فحص كامل للجسم تحت سقف واحد
←فحص جميع أعضاء الجسم بما في ذلك فحص السرطان
←أجواء راقية في غرف المرضى المصممة حديثًا
 وخاصةً لالستخدام،←أحدث تقنيات أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي
في تشخيصات الجسم بالكامل

www.conradia-checkup.de

Muenchen

Hamburg

Berlin

Duesseldorf

CONRADIA Medical Prevention
Ringstr. 19b, 69115 Heidelberg, Germany
Tel.: +49 6221 5025-372 | Email: info@conradia-checkup.de | www.conradia-checkup.de
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Laser World of Photonics
24.06.2019
Messe Munich

productronica
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TrendSet
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Food & Life
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Heim+Handwerk
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eMove360° Europe
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في الصيدلية
أحتاج مسكنا لآلالم! إيش براوخه
شميرتس ميتيل
 إتفاص كيكن:شيئا ضد اإلمساك
فيرشتوبفونج
 إتفاص كيكن دورش فال:ضد اإلسهال
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
! شوكة! كابل، !سكينا! ميسار
، ميتاج إيسن: غداء، فروشتيك:الفطور
 آبند إيسن:عشاء
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دليل الكلمات
المالطفة
 بيته:رجاء
لو سمحت! إيرالوبين زي
هذا من لطفك! نيت فون إينين
ارجوك! إيش بيته زي
كما تحب! في زي فولين
!يؤسفني ذلك، المعذرة
توت مير اليد
!يا للخسارة
في شاده

Impressum

المراسيم
 كوتن مورجين:صباح الخير
 كوتن تاج:طاب يومك
 كونن زي زش:هل تعرفني على نفسك؟
فورشتيلين
 إش بن إيرفرويت:سعدت بالتعرف عليك
 فيل كومين:أهال وسهال
من حضرتك؟ فير زند زي؟
تفضل بالدخول! بيته هيراين
ما اسمك؟ في هايسن زي؟ فاء انجليزية
تفضل بالجلوس! بيته زيتسين زي زش
 كيرنه ! جيم مصرية:ّبكل سرور
 ناين:كال
الحالة
كيف حالك؟ في كيتس إينين
، كوت دانكه: شكرا،بخير
اللقاء والوداع
 إش موشته جيهين:أرغب في الرحيل
 إزت نوخ فري:ما زال مبكرا
 بس بالد:إلى اللقاء
هل يمكننا أن نلتقي غدا؟ كونين فير
أونس مورجن زيهن
طابت ليلتك! جوته ناخت
رحلة موفقة! جوته رايزه
عودة سالمة! هايله روك كير
 هويته:اليوم
 مورجن:غدا
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 /تجربة تسوق فريدة
العر�
تمتع بالتسوق  -مع مساعد التسوق ب ي
أفكار حية  -تربط حياة الناس

تسوق استثنائية ف ي� مطار ميونخ! ف ف ي� المحطة  ،2فينتظرك مساعد التسوق
ترقّب تجربة
ويرشدك ف
مرحبا بك ي� جنة التسوق ي� مطار أوروبا الحائز
التسوق.
مركز
�
يل�افقك
ً
ي
عىل خمس نجوم!munich-airport.com .

مطار
ميونخ

أفضل مطار ف ي� أوروبا

