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Sie erreichen ... die kaufstärkste Zielgruppe ... weil wir für Premium stehen.
Sie haben die Möglichkeit zwei Insertionsformen zu wählen.
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مدينة أوروبا للمالهي

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

أكثـــر مـدن املـالهــي األملانيــة
إثــــــــارة وإمـــتاعــــــًا
موسم 2010
 10أفعوانيات وعروض مغامرات ال تنتهي
للصغار والكبار نصيب من التسلية والترفيه في ليغو الند

أحالم األطفال تتحقق في ليغو الند ،مشاهد رباعية األبعاد تحبس األنفاس

عـــام األرقــــام القـياسيــــة
الليغو الند  -عالم ممتع ومثير

يا له من استهالل مثير وممتع لموسم عام
 ،2010فقد اختبأ العالم والمغامر األسترالي
لويد غودسون في بيت تحت مائي في الليغو
الند أتالنتيس للحياة المائية .إنها تجربة
فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم،
فقد ظهر من جديد بعد  336ساعة ونجح
في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد يسجل
في موسوعة غينس لألرقام القياسية ،بعد
أن تمكن من توليد  2502وات /الساعة
بدواسة دراجته ،وهي أكبر كمية من التيار
الكهربائي تم توليدها حتى اآلن تحت الماء.
مجهود خارق تكلل بنهاية موفقة .فلك كل
التهاني القلبية يا لويد غودسون.
واألمر يتواصل بنفس القدر من اإلثارة
والمتعة .ففي شهر مايو أنتم على موعد مع
«مركبات مجنونة للغاية» .عربات ودراجات
نارية صغيرة وكبيرة وسريعة وأخرى غير

مألوفة وخارقة للعادة .أما المغامرات الحقيقية
فهي بانتظاركم في شهر يونيو ،حيث نقدم لكم
أكثر العروض إثارة تحت الشمس البافارية
الدافئة.

تشمل ما يزيد على  50من مواطن الجذب
واإلثارة والعروض والورش المسلية.
نحرص في مركز الليغو الند إلى تلبية كل
رغبات األطفال ،حيث ينبغي تحفيز مواهب
األطفال من خالل التعلم عبر األلعاب وإطالق
العنان إلبداعاتهم وخيالهم .وذروة أنشطتنا
«مايالند» التي يعكف األطفال فيها على
بناء مدن أوروبية تضاهي الحقيقة باالستعانة
بأحجار الليغو.
ولكي تبقي زيارة الليغو الند خالدة في

بدءاً من العام 2010

الذاكرة نحرص على إهداء ضيوفنا األطفال
األحبة قطعة خرجت على التو من ماكينات
الصب والقولبة.

ستكون مفاجأة الموسم
الجديد تحت تصرفكم

Whale Adventures
Splash Tours

مزيد من المتعة واإلثارة

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا
على العنوان التالي:

Legoland
89312 Grünzburg
Tel 08221/700700

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

مواعيد العمل 15 :مارس إلى  9نوفمبر
مساء
من الساعة العاشرة حتى السادسة
ً

عالم من اإلثارة والمغامرات ألبطالنا البواسل
الصغار
أحالم أحبائنا األطفال تصبح
حقيقة في عالم الليغو الند
في غرونسبورغ .فقط
على بعد ساعة من
ميونخ .يغادرنا األطفال
الذين تتراوح أعمارهم
ما بين الثالثة والثالثة
عشرة وهم عمالقة ،إذ
أن منشأتنا التي يسعد فيها
الصغار والكبار على حد سواء
تقدم  8عوالم مثيرة من المغامرات،

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

أنتم على موعد من البهجة والسرور وحبس
األنفاس ،فسواء من خالل «السفر» إلى اليونان
القديمة على متن األفعوانية أو اللهو بلعبة متعرجة
في سويسرا أو االنتقال إلى الغابات الدانمركية تتيح
لكم مدينة أوروبا للمالهي ما يسعدكم ويمتكم من
التسلية واإلثارة والبهجة ولكافة المراحل العمرية.
أما من يعشقون أجوا ًء أكثر هدوءاً ،فقد تم تجهيز
برامج منوعة تشتمل على عرض جليدي وعروض
مسرحية وألعاب فرسان وكثير من اللحظات الخالدة.
جديد في العام  2010مرح لألسرة بأكملها ما بعده
مرح
مزيد من المتعة واإلثارة الخالصة تقدمها المدينة من
خالل برنامجها الجديد في عام  :2010مغامرات
مائية .ال تفوتوا على أنفسكم تخفيف وطأة حر

ما يزيد عن  50قطعة من قطع الليغو تنتظر من يستحوذ عليها من القراصنة والفرسان
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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.

N o r d e n d s t r a ß e 5 0 · 8 0 8 0 1 M ü n c h e n · Te l . 0 8 9 / 2 7 2 7 5 1 7 8
w w w. j u w e l i e r- h i l s c h e r. d e

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

صائغـــك الخـــاص فـي مطــــار ميونــخ الدولــــــي
ومنطقـــــة شفابينـــغ ميونـــخ

leonardo-hotels.com
17.06.2010 10:52:46 Uhr
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3.450,-
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Zugaben
Egal für welche Gestaltungsform oder Anzeigengröße Sie sich entscheiden, das ARAB TRAVELER MAGAZIN gewährt bei
Abnahme innerhalb eines Abschlussjahres ab 3 Anzeigen + 1 Anzeige kostenlos im gleichen Format.

ERSCHEINUNGSTERMINE 2018 UND 2019
ERSCHEINUNGSTERMIN

MONATE

AUSGABE

* ANZEIGENSCHLUSS / DU

* 03. Dez 2018

12. Dezember 2018

Dez / Jan / Feb / Mrz

04/2018 Nr 43

* 04. April 2019

12. April 2019

April / Mai / Juni

01/2019 Nr 44

* 03. Juni 2019

14. Juni 2019

Juni / Juli

02/2019 Nr 45

* 22. Juli 2019

01. August 2019

August/Sept./Okt./Nov.

03/2019 Nr 46
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