مدينة سالسبورغ

مدينة موزارت
العاطفية الجميلة
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المتجر الفاخر
للتســوق فــي
ألمانيا  -ميونخ

عالم بي ام دبليو

قاعة استشارية
لكامل األسرة

ميونيخ التسوق

التسوق الفاخرة!
المتاجر الرائدة
والعالمات التجارية

مواعيدالموسم حتى 2022/4/25

أحــــداث وفعاليـــات
الموســــم
متجـــر ميتسينجـن
للتســـوق

مدينة بافاريا
اإلعالمية

األكثر حصرية
وجهة التسوق

أكبرمدينة األفالم
الجذابة في ألمانيا

تميز وتسوق

مقدمة

القمـــة فــي
ســـالـزبــــورغ

K I TZSTEI NHORN.AT

ضيوفنا األعزاء
رحب بكم مجددا في فصل الشتاء .فرغم الشتاء البارد وأجوائه ال تنكفئ
مدينة ميونخ لتكون على هامش التاريخ واألحداث .بل تستمر الحياة فيها
نابضة بكل حيوية ونشاط لتقدم للزائرين والمواطنين كل ما تتوق له أنفسهم
صغارا وكبارا نساء ورجاال .فهذه هي مدينة ميونخ عاصمة بافاريا البهية.
«السائح العربي» خير دليل لكم في ربوع بافاريا« .السائح العربي» ترشدك
إلى أقصر الطرق إلى متعة التسلية والترفيه« .السائح العربي» تجعل من
عطلتك ذكريات خالدة.

365

Foto: Sigi Mueller, Feldherrnhalle Muenchen

ونحن على أبواب الشتاء الموسمي نقدم لكم في هذا العدد ملفين زاخرين
بالرياضة الشتوية وهي التزلج على الجليد أو الثلج .وسواء رغبتم بالتزلج
في المدينة في ساحاتها وحدائقها وصاالتها أو على الجبال القريبة الرائعة،
ستجدون بغيتكم في قمم األلب الشاهقة ومدنها الجميلة :منطقة األلب
النمساوية القريبة كتس بيهل وقراها كمنطقة سياحية فريدة تمتاز بكل أصناف
الرياضات الشتوية والصيفية.
وال ننسى التنويه بالمناسبات الفنية والثقافية المتعددة التي دأبت على اإلنعقاد
في كل موسم في مدينتكم  -ميونخ.

وال يسع إدارة تحرير المجلة في هذا المقام إال أن تتمنى لقرائها الكرام
وممتع في ربوع هذه البالد الخضراء
طيب
وقت
من السياح العرب قضاء ٍ
ٍ
ٍ
ووسط هذا الزخم من الفعاليات التي نتمنى أن تبقى خالدة في الذكريات
وتكون مدعاة للعودة من جديد.

نتمنى لكم شتاء دافئا ونقلة طيبة وناجحة نحو العام الجديد 2022
أسرة التحرير

سينما 3000
على شاشة عرض كتانية عرضها
 8أمتار تذهلك هذه السينما النمساوية
باألجواء الطبيعية البديعة والصور
الرائعة لجمال الجبال الشامخة.

ساحة اجلليد

عامل القمم اجلبلية 3000

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

 100 Iكم من زالتسبورج
 140 Iكم من إنزبروك
 180 Iكم من ميونخ

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

شد الرحال إلى قمة كتس شتاين هورن

السالمة على الثلج

 400 Iكم من فيينا
 Iخدمة التنقل من مطاري
زالتسبورج وميونخ

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

Vienna

واأللمانية
والعربية
اإلنجليزية
 Arabicالدولي
andفريقنا
!Germanبكم
يرحب
Our
international
team
باللغات welcomes
you in English,

A1
A8

عربات القمم املعلقة

Zug/Train

Graz

St. Johann

A10

Mittersill

Villach

A12

الجديد ابتداءا من خريف  :2015تأخذكم
عربات جليتشر جت  3و 4الحديثة
والمحصنة من ظروف الطقس في سرعة
ودون انتظار من مركز ألبين إلى عمق
منطقة التزلج وإلى عالم القمم .3000

GPS Kitzsteinhorn: N47 13.754, E12 43.598

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 60, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at
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الحرفية
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 tourفي مقر
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by always
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to and
the needs
في of
برلين ولنا
الرئيسي في
مقرنا
identifyingحيث
وألمانيا وأوروبا
برلين
our customers.
مكاتب فرعية في ميونخ وهامبورج.
We have built a high-quality network of carefully selected
نضيف إلى
والسفر في أن
andللسياحة
إميسا
نرغب عبر مكتب
partners
in hospitality,
healthcare
transportation
services
to help
تفوق our
customers
ضيوفناfrom our
purchasing
والمألوف.
المعتاد
benefitفريدة
خبرات سفر
سجل
power
maximizeفيandبرنامجنا
theirاإلنطالق
budgets.إلى
وقد دفعنا ذلك منذ أربع سنين
!Welcome to Emissa Travel

الخدماتي .لقد كان نجاحنا ونمونا السريع نتيجة للبرامج
السياحية المفصلة حسب رغبات العمالء والتي تبقى خالدة في

We are
your full
management
company
إلى
اإلصغاء
serviceعبر
destinationالرائدة
نلتزم بالخدمات
ذكرياتهم .إننا
سجل
for Berlin, Germany
with
headquarandتنفيذها.
 Centralثم
Europeواكتشافها
العمالء
ورغبات
حاجات
ters in Berlin and representative offices in Munich and
اختيارهم
ولدينا شبكة عالقات عالية األداء من شركاء تم
Hamburg.
وخدمات
والرعاية
ourمن
فائقة
بعناية
الصحيةAt Emissa
Travel we
الفنادقwant to
قطاعات inspire
the lives of
guests
السوق with
a unique
usual and
وكذا
travelفي
experienceمكانتنا
beyondلإلفادة من
theعمالئنا
لمساعدة
mainوذلكالنقل
stream. That motivated us 4 years ago to start
our business.
ميزانيتكم.
تعزيز
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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شرق 19
في- 14
العطالتص
ميونخ -
بمدينة
بوابة
جنوب قارة آسيا ص 69-68
قضاء
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اإلفتتاحية
مقدمة كلمة عمدة ميونخ ديتر رايتر
مقدمة مديرية السياحة
في هذا العدد أنبذة مختصرة عن المواضيع

كتس بيهل  -في جبال األلب  -ص49 - 46

العائلة واألطفال
مدينة بافاريا اإلعالمية
OUTSIDE MUNICH
خارج مدينة ميونخ
مدينة زالسبورج وريفها
محطات مشرقة ومناطق لإلسترخاء  -كتس بيهل
جولة لعشاق أليانس أرينا
رياضة التزلج في ألمانيا

3
6
7

Kids & Family

INSIDER

نمط الحياة اليومية بمدينة ميونخ
مرحبا بكم في أكبر مدينة للتسوق في أوروبا
التسوق في أبعاده الراقية
صالــة  VipWingبريميـــوم فــي مطـــار ميونــــخ

LIFESTYLE MUNICH

نوفر لك المتعة واإلقامة المبهجة
تمتع بمزايا الغرف والشقق الفندقية في جو
صافي وموقع هادئ

12
14
20

صحة ونقاهة

38
42
46
50
51

HEALTH & WELLNESS
Schnee(s)pass-Packages 2011|12

www.kitzbuehel.com
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طبيب األسنان الدكتورعدنان درويش

ص21-20
لألطفالص
اإلستقبال VIP
قاعة
29-24
أزياء عصرية

تستهوي
لعبة
31-30
هوكي ص
األيسميونخ
العقار في
بإثارتها القوية ص 55-50

عالم بي أم دبليو ص 27

ميونخ بافاريا
مطارميونخ  -يحمل لكم خدمة مرافق التسوق العربي
مساحة معامرات لجميع أفراد األسرة  -عالم بي أم دبليو
احتفاليات مومسية بارزة
برونينجر  -التسوق الفاخر منذ عام 1881
عقارات REAL ESTATE
عالــم العقـــارات السكنيـــة فــي ميونــخ

30

داخل مدينة ميونخ
البحيرات في ميونخ  -استمتع بأوقات الفراغ

36

MUNICH BAVARIA

22
26
27
28
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INSIDE MUNICH

05.08.21 08:23

www.munich-airport.com/vip_en

مدينة زالسبورج ص 45 - 42

عيادة الدكتور ألفانجر ألمراض الجلدية

52

مركز سيتي دنت لألسنان د .عدنان درويش

54

all images Copyright: Flughafen München GmbH
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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

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 والمناخwww. ،
 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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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:
»
»
»
»
»
»
»
»

»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

ونحن نتطلع إلى زيارتكم في عيادتنا الخاصة بكم.

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.
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

الدافع والكفاءة المهنية والجودة هي في المرتبة األولى
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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

2,90 €

مقدمة

)und persischen Kräutern (mit gehackten Dill

بطاقة التسـوق للسائح العربي

2,90 €

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة
ميونخ

السالم عليكم!
كلمة رئيس بلدية ميونخ

ميكنكـم التعــرف هـــنا علــى مـا ينتظــــركم مـن مفاجـــــآت
عنــد اقتــــنائـكم لبطاقــــة (املسافـــر العربـــي) اخلاصــة
بتسوق املشاهري والشخصيات اهلامة .VIP

Anzeige

يمكنكم االستفادة من البطاقة عند كل «تسوق» تقومون به لدى
شركائنا ،وهو أمر مُج ٍد بالنسبة لك.
وللتعرف على تنوع عروض وخدمات شركائنا يمكنكم االطالع على
موقعنا على شبكة اإلنترنت ،حيث تجدون على الموقع تفاصيل عن
شركاء بطاقة «المسافر العربي» الخاصة بتسوق المشاهير VIP
وعناوينهم ومواقعهم.
سوف تكون مفاجأتكم كبيرة عندما تطلعون على الكم الهائل من
العروض الرائعة والخصومات العديدة التي أعدها لكم شركائنا من
جميع المجاالت والتخصصات .بادروا اآلن باالطالع على موقعنا
لتتعرفوا على مواضع التوفير.
أنتم على موعد مع كل ما تشتهيه األنفس وتخفق له األفئدة :فردوس
متنوع من جنات التسوق ،بضاعة راقية وبصريات ومطاعم ومكاتب
سفر ومجوهرات ...وغيرها الكثير .لمزيد من المعلومات زوروا
موقعنا على اإلنترنتwww.vipshoppingcard.de :

21 Masto-Khiar
مقدمة
Landjoghurt mit feinen Gurkenstückchen

ضيوفنا األعزاء
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.
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.

Masto-Musir

Landjoghurt mit wildem Knoblauch aus Persien

مرحبا بكم يف ميونخ كلمة
Delikate persische Salzgurken
für Feinschmecker
السياحة
مديرية

3,50 €

Khiarschur

3,50 €

Torschi-Liete

شرفات
gehackteوفي
Gemüsemischungفي ظل أجواء ذواقة
المحلية والعالمية فرصة للتزود بالطاقة
ضيوف وأصدقاء ميونخ األعزاء،
Fein
in Weinessig eingelegt
مفتوحة تحت عنان السماء .كما تحتضن المدينة فنادق ذات أربعة أو خمسة
يعشق ضيوفنا القادمون من كافة أنحاء العالم الموزاييك الخاصة في
نجوم لتقدم الضيافة الرفيعة وفق مستويات عالية .وأخيرا وليس آخرا ال
ميونخ المكونة من الحيوية النابضة واإلنفتاح العالمي المتسامح ورباطة
Torschi-Sir
€
بد من ذكر مكانة ميونخ الطبية .فهي تتوافر على أطباء ومستشفيات ذات
3,50فالمتاجر الفاخرة في موقعها الحيوي تجعل من ميونخ
الجأش الواثقة.
inظل
شاملة في
العرب رعاية طبية
عالية وتضمن للمرضى
كفاءة وخبرات
Honigessig
eingelegter
Knoblauch
جنة للتسوق وفي متناول الجميع .أما المحالت الجديدة ومراكز التسوق
أجواء مريحة وفارهة .وهناك ميزة إضافية حيث ينعم الزوار في ميونخ
فتقدم التشكيالت العصرية من مصممي األزياء العالميين وكذا المجوهرات
بأجواء األمن واألمان التي قلما يجدها المرء في مدينة عالمية كبرى.
واإلكسسوارات لذوي الرغبات الخاصة .ومن يرغب في اإلسترخاء قليال
Zeytune Parwarde
3,90 €
إن كل هذه المزايا لمدينة ميونخ عاصمة الوالية البافارية معروفة لدى
فما عليه إال أن يلبي نداء الحدائق الخضراء البديعة والجنائن الفسيحة التي
eingelegte
Oliven
الخليج in
Granatapfelsirup
Walnüssen
والفسيحة في
pikantأما-الغرف البديعة
تدعو إلى الراحة واإلستجمام والتجوال.
2015
غرابة في ذلك ففي عام
العربي .وال
 mitضيوفنا الكرام من دول
قصر نيمفنبورج وفي ريزيدنس أضخم متحف للقصور في ألمانيا فتسحر
قصدها  205.000زائر من العالم العربي.
بجاذبيتها وأناقتها .وهناك معالم مخصصة لألطفال أمثال المتحف األلماني
Noon-o-Panir
2,90 €
وعالم بي أم دبليو حيث تستفز الرغبة إلى المشاهدة واإلستمتاع.
إننا سعداء بالترحيب بكم في مدينتنا الرائعة ونتمنى لكم إقامة هنيئة وممتعة.
التحياتSchafskäse mit Walnüssen,
dazu
Fladenbrot
مع خالص
وبعد جولة سياحية عبر المدينة توفر مطاعم ميونخ المتنوعة في أطباقها
جيرالدينه كنودسون

22
23
24
25
26
27

مطعم شانديز  -للمأكوالت اإليرانية الشهية
مطعم شانديز يرحب بكم ويقدم لكم أشهى
وأطيب المأكوالت اإليرانية الشهيرة

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
تمتعوا بوجباتنا العديدة المختلفة سواء الباردة
أو المطهية ووجبات اللحم المشوية
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خدمة توصيل إلى المنازل أو الفنادق
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ميونخ  -بافاريا

35-32
أحالم شتوية في ميونخ

19-14

أحالم شتوية يف ميونخ

أفضل  16حمطة شتوية يف ميونخ

التســــوق فـي أبعــاده
الراقيــة

Wishbone Ash
Mi, 19.01.22, 20:00 Uhr
Ampere im Muffatwerk

أفضل  16محطة شتوية في
ميونخ التسوق أو األكل والشرب
أو اإلستمتاع بفصل الشتاء في
ميونخ.

ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية الفاخرة من
واإلكسسوارات
والبصريات
األزياء واألحذية
London Symphony
Orchestra
Di, 08.02.22,
في عاصمة واليةUhr
20:00ميونخ
بافاريا
Isarphilharmonie München
James Blunt
So, 27.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahall
Abbamania - The Show
Mi, 30.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahalle

 13-12حمطــة التســوق الفاخـــر

Wis

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

نمط للحياة
الحديقة األولومبية
إن معالم ميونخ السياحية الشهيرة جديرة بالزيارة في فصل الشتاء
أيضا  :متنزه الساحة األولمبية الفسيح الذي بني عام  1972في
إطار اإلستعدادات للدورة العشرين لأللعاب األولومبية الصيفة
يستهويك لإلستمتاع بالتجول فيه أو لركوب المزالج على جليده،
فكثرة التالل الصغيرة في المتنزه الذي تبلغ مساحته  160هكتار
مالئمة لتكون مركز انطالق لمتع الرياضة الشتوية.

London Symphony Orchestra
Wishbone Ash
Mi, 19.01.22, 20:00 Uhr
Ampere im Muffatwerk

Copyright images Wikipedia

London Symphony Orchestra
Di, 08.02.22, 20:00 Uhr
Isarphilharmonie München
James Blunt
So, 27.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahall

foto: Wikipedia

31.07.17 13:28

إحتفاليات مومسية 27

Elton John, Olympiahalle

foto: Wikipedia

Copyright images Wikipedia

London Symphony Orchestra

مطار ميونخ – عالم للتسوق والمتع

foto sven sindt

Images: Copyright Munich Tourism Board

تطورت مجموعة عالم بي ام دبليو و BMW Museumو BMW Plantلتصبح واحدة
من أشهر وجهات الرحالت في بافاريا .في ميونيخ بالقرب من الحديقة األولمبية ،يمكن
للزوار معرفة تاريخ وحاضر ومستقبل الشركة المصنعة للسيارات البافارية.
Lang Lang, Herkulessaal der Residenz

حيمل لكم خدمة مرافق التسوق العربي

EIGE

James Blunt

foto: Wikipedia

يشكل مطار ميونخ ثاني أكبر مركز
للحركة الجوية في ألمانيا أكثر من
كونه مطارا .فمنذ افتتاحه قبل 25
عاما تابع حركة النمو والتطور ليغدو
إيربورت سيتي .فإلى جانب ما يقطنه
من مراكز رئيسية للشركات وحجر
لعرض السيارات والفنادق ومركز
للمؤتمرات ومحالت السوبرماركت
وعيادات األطباء ومستشفى يقدم مطار
ميونخ أيضا قطاعا متنوعا من مجاالت
foto sven sindt
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مطار ميونخ  -عامل للتسوق واملتع

Abbamania

04.08.21

ANZEIGE

Wishbone Ash

جيمس بالنت :مع األغنية رقم 1
"أنت جميلة" ،أصبح جيمس بالنت
واح ًدا من أشهر مطربي االحتضان في
جميع أنحاء العالم.
أبامانيا  - Abbamaniaالعرض:
دبل بالتينيوم ،رقم  1في السويد
وبريطانيا العظمى ،وبالتالي أحد
ألبومات  ABBAاألكثر نجاحا وتكوينا
على اإلطالق

عيادة طبيب األسنان
عدنان درويش

الدافع والكفاءة المهنية والجودة هي
في المرتبة األولى

Abbamania - The Show
Mi, 30.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahalle

James Blunt

الحديقة اإلنجليزية
يعتلي «مونو بتيروس» أعالي تلة في الحديقة اإلنجليزية ،وه
دائري يوناني يعود إنشاؤه إلى «ليو فون كلينسه» .إن ال
55-54
«مونوب تيروس» يجلب متعة التزحلق في
الصغير أسفل
للصغار والكبار .وهناك أيضا البرج الصيني ،وهو بناء خش
شكل معبد يبلغ ارتفاعه  25مترا ،والذي يكتسي في الشتا
بيضاء ويعقد فيه سوق الطفل يسوع في موسم أعياد الميالد.

Simply Red, Olympiahalle

التسوق والتذوق في مطار ميونخ
من سبق له أن هبط في مطار ميونخ أو
غادر منه ال شك عاين أن عالم التسوق
ال يدع له أمنية إال ويلبيها .فالتشكيلة
واسعة وعريضة سواءا تعلق األمر
باألزياء أو الحقائب النسائية الفاخرة
العطور أو مستحضرات التجميل
أو
Abbamania
أو الهدايا .وتتفاوت المعروضات من
الماركات العالمية المحبوبة وصوال إلى

يلفت األنظار تمثيل شارع ماكسيميليان
شتراسه الشهير بالتسوق الفاخر بنسخة
مصغرة في المستوى  5من المبنى
الثاني تحت مسمى "شارع ماكسيميليان
الصغير" .وقد تزينت ساحته الرئيسية ب
 14ماركة عالمية فاخرة .ومن ضمنها
تقدم بوتيجا فينيتا ،تودز ،جوتشي،
فيرساج ،بولغاري وزيغنا تشكيلة واسعة
من مجموعة مصممي األزياء العصرية
واإلكسسوارات الثمينة والعطور الفواحة

Arab Traveler Nr 48 01_2020 HiRes.indd 32-33

“نيمفن بورج”
صالـة قصر
برمييوم فـي مطار ميونـخ 21-20
VipWing

كقصر من أساطير العصر الباروكي يقف قصر “نيمفن
“نيمفنمع
لمدينة الماضي
الغربي أمرًا من
بوابة الصعود
وكذلك عند
وجوازاتفيالسفر
يعد انتظار ضوابط
الشمالي
الجزء
األمنالضخم
بورج”
وأحدث
الراحة
نحو
بالكامل
موجهة
ضيوفنا
صعود
عملية
ألن
،
المتميزة
خدمات VIPبورج” في الشتاء المشمس .يعد هذا القصر من أكبر القصور
وسائل التنقل
في أوروبا ،وفي حديقة القصر الفسيحة يمكنك اكتشاف المزيد
من إبداعات الفن المعماري كالقالع الصغيرة والتماثيل
المستترة ورسوم البحيرات ومجاري األنهار.

ليوبولد شتراسه ولودفيج شتراسه
كنيسة “لودفيج”هي كنيسة ذات بناء ضخم في طراز األ
الدائرية ،تقع في شارع “لودفيج شتراسة” مقابل بداية
“شيلنج شتراسة” في ضاحية “ماكسفور شتات” .ومن
طبقة الثلج الذي يكسو سطحها يمكنك التعرف على ح
الفسيفساء الرائعة التي جددت عام .2009
ARAB TRAVELER 2/2021
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ياضي بعيدا عن
في الرحلة الكشفية
تشتهر البلدة القديمة في زالتسبورج
كواليسيكن غريبا
التاريخية .لذلك لم
رء ما بكنوزها
وراء
أن تضيفها اليونيسكو عام  1997إلى
قائمة التراث العالمي .فكواليس البلدة
وحسب ،بل
تسحر اليونسكو
القديمة لم
الدليل
ويقدم
ميونخ.
إنها تستقطب الكثير من الزوار الذين
يتقاطرون يوميا إلى زالتسبورج.
ات فرصة نادرة ال
الملعب من المدرج
هناك في المقاعد
تجلس مرة حيث
كل ذلك ممكن عبر
لة يومية تدوم 75
زية يتعرف عشاق
من زاوية مغايرة.
رة للصغار والكبار
فيلم خاص يتجول
لعب ويقفون وسط
عامل بي أم دبليو

45-42في نادي
وجناحبلدةالرعاة أو
الالعبين زالسبورج -
كابينات مدينــــة
موزارت العاطفية
افتتاحه في  2005كان ملعب
الصحافة .منذ
أليانس أرينا المأوى الوحيد لفريقي ميونخ تي إس عدد المقاعد  69901 :موزعة على درجات
فاو  1860وفريق بايرن ميونخ ،وأصبح اآلن ثالث 2200 .مقعد من الدرجة األولى106 .
بعد خروج نادي إس فاو  1860من فئة األبطال لوج بسعة  1374مقعد.
فقط لنادي بايرن ميونخ .وقد توج افتتاحه حقا المساحة المبنية  37600متر مربع.
الملعب :مطعم أال كارته ،مطعمان ألنصار
إثر بطولة العالم  2006حيث أجريت هناك أول في
31-30
49-46
لإلسرتخـاء
ومناطـق
مشرقـة
حمطات
سوق العقار
هانن كام
كتس بيهل بين
أكشاك،عن مثيلتها.
رياضية مميزة تبحث
منطقة
والبولو ،لبايرن
بوتيك
تسوقسباقمع
مركز
الكره،
معرض ميونخ العقاري للراغبين في
مباراة واحتفاالت افتتاح بطولة كاس العالم الفيفا.
ترياتلون وكأس التنس
مجموعة واسعة من العقارات السكنية
لالستخدام الشخصي أو كاستثمار
ميونخ وآخر لنادي تي إس فاو  ،1860إضافة
برامج لألطفال
معلومات عامة:
رأسمالي مضمون  .تقدم شركات
اإلنشاءات السكنية الرائدة في ميونخ
مجموعتها الحالية كل عام.
رحلة إلى أليانس أرينا – يوميا عدا أيام المباريات لبوتيكات أخرى متعاقدة مع أليانس أرينا.
والمهرجانات
في األوقات التالية ،13.00 ،11.00 ،10.15 :جوالت سياحية إلى أليانس أرينا ،هاتف
*
 16.30 ،15.00في فصل الشتاء تنظم الحجوزات 01805555101
تجسد كتس بيهل متفوقة على غيرها من المناطق
46-56
السياحية األناقة الرومانسية والتحديات الرياضية
الرحالت ابتداء من  11شخصا ،المجموعات
األرضي.المنعشة :إنها األجواء األسطورية
بتكلفة  14سنتا من الخطوالمتعة الحياتية
دليلك السياحي من
البحيــــرات يف منطقـة ميونـــخ
الفريدة للمدينة على مدار السنة
57-52
جملة السائح العربي
اإلثنين ـ الجمعة الساعة  8.30ـ 17.30
مسبقا.
الزائدة على  22شخصا يجب تسجيلها
أستمتع بالمناظر الخالبة والجميلة مع أفراد أسرتك في جميع فصول السنة وقم بزيارة
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تجسد كتس بيهل متفوقة على غيرها من
المناطق السياحية األناقة الرومانسية
والتحديات الرياضية والمتعة الحياتية
المنعشة :فاألجواء األسطورية الفريدة
لمدينة جام على مدار السنة ،والموقع
الجغرافي المميز ،وطبيعة المنطقة
والعروض الالمتناهية من األلعاب
الرياضية تجعل من كتس بيهل سنة تلو
األخرى المحطة السياحية األولى.

لكن من مزايا كتس بيهل العديد من كبرى

المناسبات العالمية التي تعقد على مدار
العام .ومنا المسابقات الرياضية التي تأسر
عشرات آالف المشاهدين وتجذب الماليين
على الشاشات الصغيرة .وبهذه المزايا
تمشي كتس بيهل بخطوات واثقة نحو
ترسيخ مكانتها كأشهر مدينة رياضية في
مناطق األلب.
ومما ال شك فيه أن القرى التابعة لكتس
بيهل مثل آوراخ ورايت ويوخبيرج تعتبر
من أفضل المناطق السياحية جاذبية في

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

إن العروض الالمتناهية من األلعاب
الرياضية إضافة لإلحتفاالت العديدة تجعل
من كتس بيهل سنة تلو األخرى المحطة
السياحية األولى.
وقد مدد الكثير من السياح إجازاتهم ههنا،
بل إن البعض جعلها مفتوحة .إن الطبيعة

Wishbone Ash
Mi, 19.01.22, 20:00 Uhr
Ampere im Muffatwerk

London Symphony Orchestra
Di, 08.02.22, 20:00 Uhr
Isarphilharmonie München
James Blunt
So, 27.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahall

Abbamania - The Show
Mi, 30.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahalle

بحيرات منظقة ميونخ.
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foto: Wikipedia

ق كرة القدم البافاري:

حقائق ومعلومات

Wishbone Ash

26

تطورت مجموعة عالم بي ام دبليو و

جولة لعشاق أليانس أرينا

بأوقات الفراغ مع كافة أفراد العائلة
استمتع وBMW Plant
BMW Museum

لتصبح واحدة من أشهر وجهات
الرحالت في بافاريا .في ميونيخ
بالقرب من الحديقة األولمبية ،يمكن
للزوار معرفة تاريخ وحاضر ومستقبل
الشركة المصنعة للسيارات البافارية.
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تعرف على الملعب الرياضى بعيدا عن ضوضاء
مبارايت كرة القدم في الرحلة الكشفية إلى إليانس أرينا

البحيـــرات فـي منطقــة ميونــخ

المؤتمرات .ونخص بالذكر الطبيعة الجامعة
ARABقرب
ريا العليا
بين البحيرة والجبال والتي تجعل من حي
منطقةARABجميلة ال مثيل لها للسياحة
بافارية 2/2021شيم
رحالت 10
TRAVELER
كبرى بحيرات
والمؤتمرات .كما تسمى هذه البحيرة أيضا
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عناوين تفيدك في البحث عن أماكن
يمكن زيارتها أثناء إقامتك في مدينة
ميو نخ

في انتظار اكتشافكم له أو اإلقامة في ربوعه
أو التمتع بجماله!
بحيرة كونيج زي

London Symphony Orchestra

41-38

بافاريا  -مدينة األفالم

من يعشقون األفالم والتلفزة يجدون ضالتهم في بافاريا – مدينة األفالم ،إذ أن الجولة
التي تستمر لمدة  90دقيقة ولمخصصة للتعرف على مدينة اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني
إطالالت
والسينما
التلفزيون
لكم أخذ صورة مفصلة عن إنتاج األفالم وعما يجري
إليها ،تتيح
بالدخول
عشاق ال يسمح
ينتظر التي
خلف الكواليس

رائعة على أسرار وخفايا صناعة األفالم .حيث
تشاهدون ميادين التصوير لمسلسالت تلفزيونية
James Blunt
معروفة إضافة ألعمال
شهيرة وأفالم كالسيكية
الديكور والدعائم األخرى.
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معلومات وخدمات حول متجر ميتسنجن ،ولكن ً
أيضا مكتب بنك
 Reisebankالذي يقوم برد ضريبة القيمة المضافة بسهولة ويسر
للزوار المقيمين خارج االتحاد األوروبي .كما يهتم متجر ميتسنجن
بشكل خاص برفاهية جميع الضيوف .من بين أمور أخرى،
غرفة الصالة للزوار المسلمين هي جزء من مجموعة واسعة من
الخدمات .بينما يعتني قسم األطفال الخاضع لإلشراف للعائالت
الصغار في الموضة.

* ً
وفقا لمنطقة المبيعات أوالحجم  -تقرير السوق " ،"Outlet Centers in Europeالصفحة 26
(يونيو )2021بواسطة ecostra GmbH: www.ecostra.de/studien_und_marktberichte/
outlet-centres-europe_2021-06.pdf
**بالمقارنة مع سعر التجزئة السابق الموصى به من قبل الشركات المصنعة في حالة وجود ذلك.

مرحـبا بكم فـي
أكبر مدينة للتسوق
*
فـي أوروبــا
outletcity.com
outletcity.com outletcity.com
outletcity.com

رحلة إلى مدينة متجر ميتسنجن قبلة الزائرين للتسوق والسياحة
ال تترك رغبات التسوق أو السفر دون تحقيق.
تبعد مدينة ميتسنجن الساحرة حوالي  30كيلومتر جنوب مدينة
شتوتغارت في جنوب ألمانيا وحوالي ساعتين بالسيارة من
فرانكفورت وميونخ وزيورخ .تعتبر متجر ميتسنجن للتسوق الوحيد
في العالم الذي يسمح لزواره الشعور بالتواجد مع عظماء المصممين
لما به من مصانع للماركات المشهورة عالميا مثل  Burberryأو
 Fendiأو  Max Maraأو  Versaceمما يطغى على المكان الشعور
بالفخامة والفخر .كذلك التصميم الداخلي للمتاجر والتي تضم حوالي
 130عالمة تجارية عالمية ،ال يمكن أن يعلو إحساس المدينة
إال مزايا األسعار الرائعة .كل هذه المزايا تتضاءل أمام األسعار
المنخفضة والتي قد تصل الى  **%70مما يجعل مدينة التسوق قبلة
للزوار المحليين والدوليين.
إن اإلقامة في  Outletcityخالل فصل الشتاء جديرة باالهتمام
وخاصة في شهرنوفمبر ،ينتقل الذوق االحتفالي إلى المدينة وتحت
األسطح المتأللئة للمتاجر ،تروي تركيبات اإلضاءة السحرية على
الواجهات حكايات خيالية رومانسية لجميع أفراد األسرة .إذا كنت
ترغب في تحقيق أحالم الهدايا الرائعة ألحبائك ،فستجد بالتأكيد
ما تبحث عنه هنا .ولكن يمكنك ً
أيضا العثور على مظاهر المعة
لحفالت العشاء االحتفالية وحفالت ليلة رأس السنة الجديدة في

 -.Alberta Ferretti Jimmy Choo und Coالبهجة دائمًا في
المنزل هنا .حلبة التزلج على الجليد في  Hugo Boss Platzهي
تجربة خاصة أخرى لألطفال.
ً
أيضا أسلوبه باختياره من
ذوق جيد  -يثبت متجر ميتسنجن
المطاعم العالمية
باإلضافة لهذه المميزات حرصت اداره المدينة توفير المطاعم
المختلفة من أوربية وأسيوية وكذلك المقاهي المشهورة عالميا مثل
 Starbucksو  Marché Mövenpickأو  Amorinoوغيرها .وإذا
كانت لديك الشهية لتناول الطعام اآلسيوي ،فيمكنك التطلع إلى تناول
السوشي واألطباق في مطعم  - Champaنجم جديد في سماء المدينة
التسويقية ،والذي يثبت مرة أخرى أن الذوق الجيد ليس مجرد مسألة
أزياء في متجر ميتسنجن.

Michael Kors
Michael Kors
Michael Kors

Tory Burch
Tory Burch
Tory Burch

Michael Kors

Tory Burch

الموضة تجتمع مع الشعور بالرضا الكامل
تم التفكير في كل شيء في متجر ميتسنجن من أجل توفير استراحة
استرخاء شاملة .من مطاعم ومقاهي مشهوره وكذلك يمكن لمصممي
األزياء الشباب التطلع إلى معسكر األطفال الخاضع لإلشراف،
بينما يمكن للضيوف الدوليين التطلع إلى فرع بنك Reisebank
في مركز الترحيب الواسع في  ،Hugo Boss Platzلن تجد فقط

Etro
Etro
Etro

Etro

FTC Cashmere
FTC Cashmere
FTC Cashmere
Polo Ralph Lauren FTC Cashmere

Tory Burch
Polo Ralph Lauren
Polo Ralph Lauren

Tory Burch

Polo Ralph Lauren

Tory Burch

Tory Burch

نمط للحياة

نمط للحياة

مختارات للتسوق

التســــوق فـي أبعــاده الراقيــة
شارع يغص بالبهجة واألناقة حيث تزينه
البوتيكات الفاخرة :إنه ماكسيميليان
شتراسه في قلب مدينة ميونخ النابض.
ابتداءا من ميدان ماكس جوزف بالتس
يمتد الشارع بشكل أفقي ليصل مبنى
الماكسيميليانوم وهو مقر البرلمان
البافاري.
ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية
واألحذية
األزياء
من
الفاخرة
وكذا
واإلكسسوارات
والبصريات
المجوهرات الثمينة والمعارض الفنية
عن استقطاب الناس إلى أكثر الشوارع
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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.
فمن الطبيعي جدا أن تصادف خالل

جولة التسوق بعض مشاهير النجوم أو
الصاعدين.
يتمتع ماكسيميليان شتراسه بشهرة
خارج حدود ميونخ نظرا لما يمتاز به
من أجواء تسوق فريدة
وليس ذلك غريبا على هذا الشارع،
ففندق كمبينسكي الفصول األربعة يقطن
في ربوع هذا الشارع الفاخر .يشتهر
شارع ماكسيميليان شتراسه بتقاليد
عريقة في "اإلستعراض والمشاهدة".
ولذلك كثيرا ما يجد المرء المواطنين
من ميونخ وهم يتجولون خالل الشارع

يتمتــع ماكسيميليـــان شتراســـه
بشهـــرة خارج حـــدود ميونــخ نظــرا لما يمتـــاز بـه مـن
أجـــواء تســوق فريـــــدة

ويستمتعون بنوافذ العرض واألجواء
الرائعة .وللشارع أيضا حظ من
العروض الثقافية :فعلى مقربة من
المسرح القومي(األوبرا القومية في
بافاريا) يجد المرء مسارح ميونخ
الصغيرة في المبنى  28-26من نفس
الشارع .كما يحتضن المبنى رقم  42من
ماكسيميليان شتراسه المتحف الوطني
لتاريخ الشعوب ومنه يطل المرء على
مسرح جوب فاريت في الجهة المقابله.

أما المتاجر والمحالت المختارة
وأصحاب الخدمات المختلفة فتتوالى
جنبا إلى جنب في شارع ماكسيميليان
شتراسه لتعرض نمط الحياة الحقيقي
في ميونخ :من الفن والثقافة واألطباق
العالمية وصوال إلى األزياء..وكل ذلك
طبعا وفق أرفع األذواق.

كما استقرت هنا مطاعم فاخرة تنسجم
واألجواء الفخمة في الشارع األنيق.
وسواءا كنت في مقهى فينو أو في برينر

يتمتع ماكسيميليان شتراسه بشهرته
خارج حدود ميونخ نظرا لما يمتاز به
من أجواء تسوق فريدة .ويعتبر التجول

في أقبية ماكسيميليان :فإنك ستحظى
دون شك بالمذاقات واألطايب المختارة.

وقد قامت مجلة السائح العربي باستطالع
هذه المتاجر والمحال لتعرضها عليكم
فيما يلي:
Anne Fontaine Modeshop Blusen
Moncler Shop Outddoor-Mode for all
Family,
Maximilianstr.11
موضة إيطالية للرجال Ermenegildo Zegna
Maximilianstr.11-15/Maximilianhöfe
Pool Fashion Music
Maximilianstr.11-15/Maximilianhöfe
موضة للمرأة والرجل Dolce & Gabbana
Maximilianstr.11-15/Maximilianhöfe
Etro
Maximilianstr.11-15/Maximilianhöfe
موضة املالبس الرياضية Hugo Boss Shop
Maximilianstr.22
للعطور وبضائع اجللد Hermes Boutique
Maximilianstr.23
للمرأة والرجل Ralph Lauren Store
Maximilianstr.23
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نمط للحياة

عبر ماكسيميليان شتراسه أمرا ضروريا
يتصدر البرنامج السياحي لكل من يزور
ميونخ .تبدأ جوهرة شوارع التسوق
في مدينة ميونخ انطالقا من ريزيدنس
شتراسه لتندمج بأناقة لوردية مع جسر
ماكسيميليان.
أما أقبية ماكسيميليان فتزيد من أناقة
الشارع عالمية وجاذبية .فمشاهير
المصممين العالميين أمثال دولتشه
وجاباني وفرساج وديور حريصون على
امتالك متجر لهم في هذه األقبية.
مجمع فينف هوفه في مركز المدينة
CityQuartier Fünf Höfe
 Münchenو Theatinerstr. 1580333
مواعيد الدوام 10 :صباحا –  7مساءا
هاتف089 2449580 :

إنه واحد من أكثر مراكز التسوق أناقة
في ميونخ .إذ يقابل المرء على مساحة
 17500متر مربع تشكيلة واسعة من
األزياء العصرية والاليف ستايل والفن
ولذائذ المأكوالت والمشروبات .وهو
صرح معماري يستقطب سنويا ما يزيد
على  7ماليين زائر .يحتضن هذا المجمع
التجاري أكثر من  64متجرا ومطعما
وبارا ومأكوالت عالمية إضافة لمخزون
تراثي زاخر في القاعة الفنية لجمعية
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هيبو الثقافية وفي معرض فيتن بريك.
ال يتردد مجمع فينف هوفه عن تلبية كل
رغبات التسوق .حيث يتوافر هنا كل
ما يزيد الحياة جماال وذوقا وتنوعا .هل
تحتاجون لنظارة شمسية تناسب مظهركم
الجديد؟ ال بأس .أو ربما بحثتم عن لقطة
غير مألوفة لعشاق تصميم المنازل؟
ستدهشكم الخيارات المتنوعة .هل تبحثون
عن جريدة أو كتاب تسترخون فيه في
ساعة المطالعة؟ هذا من البديهيات المتوفرة
أيضا .فالموضة ومستحضرات التجميل
واإلكسسوارات ومقترحات المسكن والفن
والتصميم وفنون الصاغة والكتب أو المواد
الغذائية للحياة اليومية والمحالت الصغيرة
للمأكوالت النادرة والبوتيكات الشخصية
ومتاجر الماركات الشهيرة تدعوكم إلى
التسوق الممتع وتكفل لكم إلهامات جديدة
لم تعهدوها .كما يعتبر مجمع فينف هوفه
نقطة استقطاب حيوية ومحبوبة خارج
أوقات الدوام .فالبعض يستمتعون بقهوة
الصباح واآلخرون يتواعدون على غداء
عمل أو عشاء رومانسي .أما المقاهي
والبارات والمطاعم في مجمع فينف هوفه
فتقدم تشكيلة غنية تتفاوت من الوجبات
الخفيفة وصوال إلى المطابخ الشهيرة،
ومن المأكوالت اإليطالية وصوال إلى
التايالندية كما أن المطاعم المتفوقة
حاضرة هنا.
للمزيد من المعلومات ولإلطالع على المحالت

والمطاعم

المتواجدة

يرجى

مراجعة

الموقع

اإللكترونيwww.fuenfhoefe.de :

جاليري كاوف هوف في مارين بالتس
Galeria Kaufhof am Marienplatz
Kaufingerstr. 5
80331 München
مواعيد الدوام :اإلثنين إلى السبت من  9صباحا – 8
مساءا
هاتف089 231851 :

في ميدان مارين بالتس الذي تحيط به
عالمة ميونخ البارزة – مبنى البلدية وألتن
بيتر -يدعوكم جاليري كاوف هوف في
مارين بالتس إلى متعة التسوق المميزة
حيث تلبى كل أمنية .كما يقدم متجر
"كاوفنجر شتراسه  "5المميز في ميونخ
بأناقته الساعات الفاخرة .لكن مارين
بالتس يحتضن شيئا مميزا :فعلى ستة
طوابق فسيحة تخطف التشكيلة الغنية
والمرتبة لجاليري كاوف هوف الزبائن
إلى عالم األحالم والرغائب والتسوق.
تبدأ المتعة في الطابق السفلي حيث
تقدم المنتوجات الغذائية الشهية ابتداءا
من آوستر وصوال إلى جبنة الماعز،
وتشهد كمالها ورونقها في الطابق العلوي
حيث عالم المالبس الرياضة والعصرية
الفاخرة .وقلما يبحث المرء عن شيء وال

يجده سواءا كان المالبس الداخلية الجذابة
أو األزياء العالمية أو الحلويات والفطائر
الراقية أو إكسسوارات المسكن األنيقة.
أما األعمال الحرفية والنادرة والفاخرة
والتقاليد واألناقة فتتوحد جميعها في
المتجر الفاخر "كاوفنجر شتراسه ."5
فالساعات المبدعة الثمينة ألناقة البيوت
تشمل ماركات عالمية أمثال فرانك مولر،
موريس الكرو ،بيل آند روس ،جيرارد
بيريجو ،كرونو سويس ،يونج هانز،
جينريشارد ،مونت بالنك وشفارتس
إتينه .وهكذا يستهوي قطاع مميز من
متعة التسوق في ميونخ عشاق الساعات
وخبرائها وعشاق جمعها إلى استكشافها
وسبر أغوارها.
ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا تفتح
العروض الشاملة لجاليري كاوف هوف
مارين بالتس أبوابها لمتعة التسوق .وفي
الطابق األول يجد عشاق الموضة جنتهم
المحبوبة حيث يلبي طابق كامل أحالم
النساء العصرية :من قمصان وتنانير
وبناطيل وفساتين وكل ما تشتهيه قلوب
النساء.
أما المالبس الداخلية المناسبة لذلك من
قمصان ليلية ونهارية ساحرة فتجدها النساء
في عالم الديسوز في الطابق الثالث .وهنا
تستطيع األمهات التجول واإلستكشاف في

أمان بينما ينصرف األطفال إلى األلعاب
والكتب وأقراص الدي في دي.

ANZEIGE

بينما يحتوي عالم األطفال في الطابق
الثالث على المالبس الجذابة التي لن
يستطيع أحد مقاومة إغرائها .كما لم
يهمل الجاليري أزياء الرجال العصرية
حيث ال يجدون في الطابق الثاني تشكيلة
واسعة وحسب ،بل بوتيكات عالمية
راقية أيضا .وهنا يستطيع الرجال أن
يعززوا تشكيلة خزائنهم باإلكسسوارات
المناسبة أو المجوهرات أو ساعة أنيقة.
وتكتمل متعة التسوق الغنية باإلستشارة
التخصصية واللطيفة التي يقدمها طاقم
العاملين الخبير .حيث يسارعون عند
الحيرة في اإلختيار إلى تقديم المساعدة
ويتقنون أساليب المالئمة بين األزياء
العصرية.
وبديهي أن ينطبق ذلك أيضا على أزياء
الشارع الفضفاضة في متجر الفيشن في
الطابق السفلي الثاني.
هيرمر لألزياء الرجالية
Hirmer Herrenmode
 Münchenو Kaufingerstr. 2880331
مواعيد الدوام  :التاسعة والنص صباحا – الثامنة
مساءا
هاتف089 236830 :

في ظالل أبراج النساء -عالمة ميونخ
البارزة -يقع أضخم متجر عالمي ألزياء
الرجال .ففي ستة طوابق وعلى مساحة
 9000متر مربع يجد المرء أزياء
الرجال العصرية التي تناسب كل ذوق
وفي كل مقاس.
صرح ألزياء الرجال
إن األزياء العصرية لدى هيرمر ليست
مسألة مقاس وحسب .ففي الطابق الرابع
تنتشر على مساحة  1500متر مربع
كل المقاسات الكبيرة ألزياء الرجال
العصرية .أما قطب الرحى في المتجر
فهو دون شك قسم رجال األعمال في
الطابق الثالث وفيه تشكيلة دائمة تحتوي
 7500بدلة .ويكمل ذلك قسم القمصان
لرجال األعمال والقسم الخاص ألزياء
اإلحتفاليات واألعراس .وإلى جانب
هيرمر ديزاين في الطابق ذاته ركن
بديع يحتوي الماركات الفخمة كأرماني
كوليزيوني ،بريوني ،بيرباري ،كانالي،
كاروزو ،كورنيلياني ،ماتشلس ،باول
سميث ،ستون آيسالند ،وولريش
وإيرمينيجلدو زيجنا.
وإلى جانب ذلك يدعو بار هيرمر إلى
"إستراحة مع إطاللة" حيث يستمتع
المرء بإطاللة نادرة على ميدان النساء
أثناء تناوله بعض األطايب الشهيرة
واإلسترواح قليال من عناء المدينة
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لإلكسسوارات Bottega Veneta Store
Maximilianstr.11-15/Maximilianhöfe
Versace Boutique
Maximilianstr.12
موضة البضائع اجللدية Louis Vuitton Shop
Maximilianstr.13/Maximilianhöfe
موضة سويدية Filippa K
Maximilianstr.13/Maximilianhöfe
Laurence Tavernier
Maximilianstr.14
لإلكسسوارات واألقالم Montblanc Shop
Maximilianstr.15/Maximilianhöfe
Klamotte Designer Mode
Maximilianstr.15/Maximilianhöfe
موضة لألطفال Valentina & Me
Maximilianstr.16

الكبيرة .والجديد في هذا الطابق:
قسم هيرمر للمقاسات الكبيرة تسوق
الموظفين حيث رسخ هيرمر معايير
جديدة في قاعات أنيقة وذات تصميم
جديد .وهنا نشأ جناح شخصي من
الدرجة الفائقة .ينصح بالحجز المبكر
تحت الرقم 08923683179
تنوع الماركات من أرماني إلى زيجنا
من ضمن ما يحتويه الطابق الثاني
تشكيلة كبيرة من السترات والمعاطف
والجاكيتس .وإلى جانب ذلك موطن
الطراز المميز وهو قسم هيرمر الند
لوست للطراز الفالحي .وال بد لعشاق
األحذية أن يعرجوا على العنوان األول
ألحذية العمل في ميونخ .ويعرض
القسم الذي تم تحديثه وتوسعته "تراث
األحذية" بطريقة ملفتة وحيوية.
أناس يمارسون الخدمة بتفاصيلها
في هيرمر  200من مستشاري الموضة
رجاال ونساءا ويمتلكون تدريبا شامال
وخبرات تخصصية ممتازة .كما يهتم
خبراء الخياطة في مخيطتنا الخاصة
بتعديالت الخياطة المستعجلة وينجزونها
على وجه السرعة ،وهذا ما يريح رجال
األعمال المسافرين ويطمئن بالهم.
للمزيد من المعلومات الموقع اإللكترونيwww. :
hirmer-muenchen.de

18

ARAB TRAVELER 2/2021

كار شتات بان هوف بالتس
Karstadt - Bahnhofplatz
Bahnhofplatz 7, 80335 München
مواعيد الدوام :التاسعة والنصف صباحا – الثامنة
مساءا
هاتف 089 55120 :

في موقع مركزي مباشرة بالقرب من محطة
القطارات الرئيسية في ميونخ يقع متجر
كار شتات التقليدي في ميدان بان هوف
بالتس .فعلى مساحة  40000متر مربع
يدعوكم مجمع التسوق إلى التجول والتنقل
من مكان آلخر ،وإلى قياس المالبس
المختلفة واقتناء ما تشتهيه أنفسكم منها،
بما في ذلك األجواء العصرية وأناقة المدينة
الكبيرة وخدمات من الطراز األول .وال يكاد
المرء يجد نظيرا لتنوع تشكيلة البضائع
المعروضة .فعشرات البوتيكات التي
صممت بشكل مستقل تضمن أن يجد كل
شخص ما يصبو إليه .وتتفاوت التشكيلة
من البدلة الرسمية وصوال إلى فرشاة
األسنان.
أزياء عصرية للنساء والرجال
يجد الرجال في الطابق األول ما يبحثون
عنه .حيث ينتظرهم على مساحة  2600متر
مربع أزياء رجال األعمال الراقية إضافة
ألزياء أوقات الفراغ الفضفاضة .وتعرض
فيه مختلف الماركات من زايدن شتيكر ،جي

ستار ،إيترنا ،كينزو ،مافي ،كالفين كالين و
بيب جينز .أما قسم مستحضرات التجميل
في الطابق األول فيعتبر واحدا من المحطات
األولية التي يقصدها النساء .وإذا عرج المرء
هناك على أجنحة الماركات المنتخبة أحس
بوجوده في وكاالت الجمال الضخمة في
باريس ونيويورك .أما المزية التكميلية فتعتبر
قسم لوازم الموضة التي تجاور الكريمات
والعطور والمكياج .وفيها يعرض مشاهير
المنتجين إكسسواراتهم الفاخرة كمناديل
الحرير والشاالت والقبعات والقفازات.
لكافة أفراد العائلة
يقدم قسم األطفال في الطابق الرابع تشكيلة
واسعة من المالبس العصرية للفتيان
والصبايا .حيث تعرض فيه ماركات
شهيرة أمثال بيلي باتون ،إسبريه ،سانيتا،
ناتورينو وغيرها من أزياء لفلذات
أكبادنا .وتحتوي هذه التشكيلة على ما
يناسب كل فئة عمرية وكل مناسبة .ومن
معالم المتجر البارزة األخرى قسم األزياء
الداخلية النسائية في الطابق األول حيث
تلبى كافة رغبات النساء .وتحتوي قطعا
نبيلة من ال بيرال وماري جو وزيمون
بيري إضافة لقمصان وبناطيل قصيرة
وصدريات لماركات معتبرة من تومي
هيلفيجر ،ومالبس داخلية من كالفين
كالين أو جوسي كوتور .أما مالبس
الساق المالئمة فيجدها المرء على بعد
خطوات في قسم الجوارب.

وإذا بحث المرء عن األزياء التقليدية أو
األدوات المنزلية أو ألعاب األطفال فسيجدها
في كار شتات بانهوف بالتس .وهنا يغدو
التسوق متعة لكافة أفراد العائلة.
للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع اإللكتروني:
www.karstadt.de

كونن ميونخ
Konen München
Sendlinger Str. 3, 80331 München
مواعيد الدوام  :اإلثنين – األحد 10 :صباحا – 8
مساءا
هاتف089 2444220 :

سواءا كان إعجابك بالعصري أم الكالسيكي،
األنيق أم الفضفاف ،فإن متجر كونن لألزياء
العصرية في زندلينجر شتراسه في ميونخ
يعتاش من عشقه للموضه .فوصفتهم
الناجحة هي :اإلستشارة الشخصية المميزة
واإلستشعار المبكر لتوجهات الزبائن
والتشكيالت العصرية.
كونن  -اتجاهات الموضه والاليف ستايل
تشمل أكثر من  500ماركة
على مساحة تفوق  12500متر مربع
يستعرض متجر كونن أحدث اتجاهات األزياء
من تشكيلة هائلة من الماركات الشهيرة.
فللرجال مثال تقدم بيلستاف ،هوجو بوس،
جوب ،ستريلسون وتايجر أوف سويدن .أما

النساء فيكتشفن من بين التشكيلة الضحمة
الجديد من كامبيو ،درايكورن ،إيزنتيال،
ماكس مارا ،ريبيت وتيد بيكر .ومن الخدمات
الهامة لكونن أولئك المدربون في مجال ستايل
حيث يقدمون التوجيهات الشخصية في المتجر
وعلى الموقع اإللكتروني .وال يسعك إال أن
تنقر ما يعجبك وسرعان ما يأتيك إلى البيت.
وفي المتجر أيضا مخيطة خاصة والعديد من
المناسبات واألحداث.

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.

استشارة جديدة – مدربك الخاص في
شؤوون الستايل
تحت هذا العنوان يقدم كونن منذ خريف
 2015استشارة شخصية مميزة .ويستطيع
المهتمون أن يسجلوا أنفسهم عبر اإلنترنت
أو في المتجر ثم يستمتعون بالنصائح
الشخصية من الطاقم المتدرب .ويمكن
التواصل مع مستشار الستايل عبر اإليميل
حيث يتواصل مع الزبون مباشرة.
للمزيد من المعلومات حول المتجر اإللكتروني
لكونن أو اإلستشارة الشخصية يرجى مراجعة الموقع
اإللكترونيwww.konen.de :

مجمع ريم أركادن ميونخ
Einkaufszentren | Trudering, Riem
Willy-Brandt-Platz 5, 81829 München
مواعيد الدوام :اإلثنين – السبت  10صباحا –  8مساءا
هاتف089 930060 :
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يعد انتظار ضوابط األمن وجوازات السفر وكذلك عند بوابة الصعود أمرً ا من
الماضي مع خدمات  VIPالمتميزة  ،ألن عملية صعود ضيوفنا موجهة بالكامل نحو
الراحة وأحدث وسائل التنقل

صالــة  VipWingبرمييـــوم
فــي مطـــار ميونــــخ
يقدم مطار ميونــخ الدولي عرضا
مميزا لصـالــه كبـــار الشخصيات
للركـــاب القادميــن والمغادريــن
فـي المبني رقم  1الجناح الجنوبـي
يجمع بين الذوق الرفيـــع واألناقة
بلمسات بافارية اصيلـه على مساحة
 1700متر مربع مقسمــه على اربعه
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اجنحـــه يستطيــع الزوار التجول
بين اجنحــــه الطعام المفتوحـــة
والبـــار مــع عـــرض حـي لطهــــي
الطعــــام المحبــب لديهــم كما
لالسترخــــاء
مناطــــق
يتوفــر
واجنحه خاصه مصممـــه بأناقة
لال ستحمـــا م .

كذلك هنــاك غرفه خاصه ألداء
الصالة وجناح منفصل للمدخنين مع
توفر قائمــه عالميــه بعده لغــات
من صحف ومجالت تمكن الزوار
من االستمتاع بالقراءة.
وبالطبع شبكه انترنت قوية تمكن الزوار

كذلك يوفر مطار ميونخ الدولي
باإلضافة لجميع وسائل الراحة هذه
الحديقة الخارجية التي تتيح للزوار
االستمتاع بالهواء الطلق اثناء تناول
وجبتهم اثناء تخليص االجراءات من
تسجيل الوصول او المغادرة واستالم
األمتعة او استرداد الضريبة المضافة
من أحد موظفي المطار.
كما يوفر المطار بصاله كبار الزوار
خدمه التنقل من الصالة الي الطائرة
والعكس عبر سيارة فاخره او حافله
كبار الشخصيات كل هذه المزايا
تنتظركم في مطار ميونخ الدولي .يعد

يكمن السحر الخاص لجناح  VIPفي
التصميم الخاص الذي ينقل إحساس
عالم جبال األلب في بافاريا ويسمح
لهذا االنطباع أن يشعر به في جميع
أنحاء المبنى بأكمله .والنتيجة هي
واحة من الهدوء تمنح الضيف
شعوراً وكأنه في بيته .ويمكن حجزه
بغض النظر عن شركة الطيران أو
فئة الحجز أو العضوية في برنامج
المكافآت.

all images Copyright: Flughafen München GmbH

بُعد من االستثناء

مع التواصل مع ذويهم واصدقائهم.

انتظار ضوابط األمن وجوازات السفر
وكذلك عند بوابة الصعود أمرً ا من
الماضي مع خدمات  VIPالمتميزة ،ألن
عملية صعود ضيوفنا موجهة بالكامل
نحو الراحة وأحدث وسائل التنقل.

لمزيد من المعلومات الرجاء الدخول
على هذا الرابط للتسجيل
www.munich-airport.com/vip_en
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تقـــدم مرشد التســـوق العربــي للمسافـــرين مجــانــا وتساعـــد علــى
قضـــاء تســوق ممتــع فــي مطــار ميونـــخ.

حيمل لكم خدمة مرافق التسوق العربي
يشكل مطار ميونخ ثاني أكبر مركز
للحركة الجوية في ألمانيا أكثر من
كونه مطارا .فمنذ افتتاحه قبل 25
عاما تابع حركة النمو والتطور ليغدو
إيربورت سيتي .فإلى جانب ما يقطنه
من مراكز رئيسية للشركات وحجر
لعرض السيارات والفنادق ومركز
للمؤتمرات ومحالت السوبرماركت
وعيادات األطباء ومستشفى يقدم مطار
ميونخ أيضا قطاعا متنوعا من مجاالت
التسوق والمطاعم والترفيه.

التسوق والتذوق في مطار ميونخ
من سبق له أن هبط في مطار ميونخ أو
غادر منه ال شك عاين أن عالم التسوق
ال يدع له أمنية إال ويلبيها .فالتشكيلة
واسعة وعريضة سواءا تعلق األمر
باألزياء أو الحقائب النسائية الفاخرة
أو العطور أو مستحضرات التجميل
أو الهدايا .وتتفاوت المعروضات من
الماركات العالمية المحبوبة وصوال إلى
الماركات التراثية البافارية .ومن أبرز ما

يلفت األنظار تمثيل شارع ماكسيميليان
شتراسه الشهير بالتسوق الفاخر بنسخة
مصغرة في المستوى  5من المبنى
الثاني تحت مسمى "شارع ماكسيميليان
الصغير" .وقد تزينت ساحته الرئيسية ب
 14ماركة عالمية فاخرة .ومن ضمنها
تقدم بوتيجا فينيتا ،تودز ،جوتشي،
فيرساج ،بولغاري وزيغنا تشكيلة واسعة
من مجموعة مصممي األزياء العصرية
واإلكسسوارات الثمينة والعطور الفواحة
والمنتوجات الجلدية األنيقة.

مرشد التسوق العربي – الخدمة
المجانية الجديدة للمسافرين العرب

مزيد من العروض الممتعة يقدمها
جناح المطاعم وبيع التجزئة وكذا مبنى
الستااليت مع أجواء بافارية

حتى نواكب متعة الخدمات الراقية
ومكانة الخمسة نجوم كان لزاما علينا
أن نحسن عروض الخدمات للمسافرين
العرب في المبنى  2وذلك في أشهر
الصيف .فما بين  24يوليو  2017و10
سبتمبر  2017يستطيع الراغبون من
المسافرين الناطقين بالعربية أن يطلبوا
خدمة مساعد التسوق العربي ليكونوا
إلى جانبهم في تذليل الصعوبات الثقافية
واللغوية بين الركاب والبائعين .كما
يستطيع المسافرون أن يطلبوا المرشدين
العرب في المبنى  2لمرافقتهم وإطالعهم
على العروض بشكل تفصيلي.
تقدم هذه الخدمة للمسافرين مجانا وتساعد
على قضاء تسوق ممتع في مطار ميونخ.
كما يساعد المرشدون العرب أيضا في
القضايا المتعلقة باسترداد الضريبة
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يقدم مبنى الساتااليت الذي افتتح العام
الماضي في المبنى  2مزيدا من عروض
التسوق والمطاعم .ويشكل ميدان السوق
الذي استنسخ من سوق فيكتووالين
ماركت في ميونخ (سوق المنتوجات
الطازجة للمزارعين) البؤرة الرئيسية
للقاء والتجمع في هذا المبنى الجديد.
ويجد المرء ههنا منصات عرض تبيع
الوجبات السريعة والمأكوالت المحمولة.
وإذا توفر مزيد من الوقت فيمكن
للراغبين ان يستمتعوا في أحد المطاعم
أو البارات ومنهم مثال الطباخ النجم
ألفونز شوبيك .وتكتمل تشكيلة المأكوالت
بإطاللة مدهشة نحو الجناح الشرقي حيث
" ."Sefood Bubbles & Wine Bar
وإلى جانب الماركات المحلية والعالمية

أفضل مطار في أوروبا
يعد مطار ميونخ مطارا من الدرجة
الراقية لكثير من الجوانب .فرصيده
السنوي ألكثر من  42مليون مسافر
يجعله من المطارات العشرة األولى
في أوروبا .ويتربع مطار ميونخ مكانة
في الصدارة فيما يخص الخدمات
والجودة .ففي إطار جوائز المطارات
العالمية التي يقدمها معهد Skytrax
للطيران في لندن حصد مطار ميونخ
خالل  12عاما وللمرة العاشرة لقب
"أفضل مطار في أوروبا" .كما
نال المبنى رقم  2في مطار ميونخ
وألول مرة لقب "أفضل مبنى مطار
في العالم" .ومنذ عام  2015منحت
سكاي تراكس مطار ميونخ لقب أول
مطار ذي خمسة نجوم في أوروبا
والوحيد حتى يومنا هذا.
فالمسافرون يفيدون يوميا من المطار
الممتاز عبر أجنحة اإلنتظار الفارهة
والشواخص الواضحة والممرات
السهلة والخدمات الشاملة إضافة
لتشكيلة ضخمة من البوتيكات
والمطاعم  -فهو باختصار متعة السفر
بال إرهاق.
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مطار ميونخ – عالم للتسوق والمتع

وتكتمل متعة التسوق الفاخر في "مطعم
وبار سلمان" باحتساء كأس من الشمبانيا
حيث يختصر وقت اإلنتظار حتى موعد
اإلقالع .والجدير بالذكر أن مطار ميونخ
يولي اهتماما كبيرا لقطاع المأكوالت
والمشروبات .ودليل ذلك  50مطعما
ومقهى وكشك تدعوكم إلى المكوث
هنيهة .وتتفاوت بين المأكوالت اآلسيوية
واألطباق المتوسطية والوجبات النباتية
أو المذاقات البافارية في مصنع الجعة
الوحيد من نوعه في المطار – فهنا يجد
كل إنسان ما يشتهيه!

المضافة أو الشؤون الجمركية .ويمكن
التعرف على طاقم المرشدين العرب عبر
البدلة الرسمية التي يرتدونها والموسومة
ب " ."Arabic Shopping Assistant
وعند مراكز التخليص وبعد نقطة التفتيش
األمني أو شباك استرداد الضريبة سيقوم
طاقم المرشدين بسؤال المسافرين العرب
وعرض مساعدتهم عليهم .وقد أحيطت
كافة المحالت والبوتيكات في المبنى 2
علما بهذه الخدمة وسيبادرون عند الحاجة
بطلب مرشد التسوق حيث يحتاجونه
وذلك لتذليل العقبات اللغوية.
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Der Archetyp der modernen Armbanduhr schlägt seit 1945 Brücken
über Generationen durch beständige Funktionalität und zeitlose Ästhetik.
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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 .
الراقية يحتوي مبنى الستااليت الجديد
على العديد من الماركات المحلية
الفخمة ومن بينها ماركات جذورها من
ميونخ ك " "Hallhuberوأخرى تراثية
مثل " "Steiffو " "Picardوماركات
عالمية رائدة ك " "Victorais Secretو
" "Boggi Milanoو " ."Van Laackومن
كان يبحث عن ساعة نادرة أو جوهرة
ثمينة فسيجد بغيته في محالت ""Look
و " ."Omegaوتتوافر الهدايا الجميلة
واألخرى التذكارية في محالت ""cedon
و "."cee’u

ومن أبرز معالم التسوق في مبنى
الستااليت ثالث ساحات فسيحة للتسوق
المعفى من الضرائب  MyDutyfreeوقد
رتبت بشكل رمزي يضاهي الميادين
والشوارع المعروفة في وسط ميونخ.
على مدار العام يقدم عالم المناسبات
في مطار ميونخ احتفاليات بين المباني
المختلفة.
ويحرص مطار ميونخ على أن يفاجئ
المسافرين والعاملين والضيوف بكل جديد

وأن يكون ملتقى مضيافا للجميع .فكثير
من المناسبات واإلحتفاليات العمومية
في مطار ميونخ توفر التنوع والمتعة
على مدار العام .وسواءا كان العرض
الجماهيري أثناء كأس العالم لكرة القدم
أو مهرجان الغذاء أو مباريات التنس
أو التزلج على أكبر موجة هادئة في
أوروبا أو سوق الشتاء الرومانسي أثناء
أعياد الميالد فإن الساحات المفتوحة في
المطار تقدم شيئا منها على مدار العام.

Anzeige

www.munich-airport.com

all images © Munich Airport
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أفضل مطار ف ي� أوروبا
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ميونخ  -بافاريا

ميونخ  -بافاريا

Wishbone Ash
Mi, 19.01.22, 20:00 Uhr
Ampere im Muffatwerk
London Symphony Orchestra
Di, 08.02.22, 20:00 Uhr
Isarphilharmonie München
James Blunt
So, 27.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahall
Abbamania - The Show
Mi, 30.03.22, 20:00 Uhr
Olympiahalle
foto: Wikipedia

Wishbone Ash

عالم بي ام دبليو في ميونيخ

من  16ديسمبر  2021إلى  25أبريل 2022

مغامرات جلميع أفراد األسرة

احتفاليات مومسية بارزة

تطورت مجموعة عالم بي ام دبليو
 BMW Museumو BMW Plantلتصبح
واحدة من أشهر وجهات الرحالت في
بافاريا .في ميونيخ بالقرب من الحديقة
األولمبية ،يمكن للزوار معرفة تاريخ
وحاضر ومستقبل الشركة المصنعة
للسيارات البافارية.
و

يوفر المصنع الرئيسي لمجموعة
رؤى مثيرة في جميع مجاالت هندسة
السيارات .في متحف  BMWالمجاور،
يمكن للزوار االنغماس في ما يقرب من
 100عام من تاريخ الشركة والعالمة
التجارية والمنتج في .BMW
BMW

عوالم من الخبرة من  BMWو  MINIو
.Rolls-Royce
في عالم بي ام دبليو ،تُظهر عوالم
المغامرات سلسلة السيارات والدراجات
النارية باإلضافة إلى العديد من المعارض
التفاعلية للزائر في عالم  BMWو BMW
 Mو  BMW iو  BMW Motorradو
 MINIو  .Rolls-Royceيتم تقديم كل
عالمة تجارية في منطقة تجربة مصممة
بشكل فردي .معظم المركبات مفتوحة
ويمكن للزوار فحصها .إذا كان لديك أي

العديد من العروض الحية تختتم تجربة
الزائر اليومية في المبنى .يقود متسابق
ً
وهبوطا على
 BMW Motorradصعو ًدا
الدرج في عالم بي ام دبليو ويظهر حركاته
المثيرة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن سيارة
 ،Isettaالسيارة المفضلة منذ الخمسينيات
من القرن الماضي ،تقوم بجوالتها في عالم
بي ام دبليو.

BMW

عند زيارة عالم بي ام دبليو ،يجدر إلقاء نظرة
سريعة على تقويم األحداث ،والذي يقدم مزيجً ا
جذابًا من الحفالت الموسيقية والمعارض
الخاصة والقراءات على مدار السنة

األحد  8:00 ، 22/03/27 ،مساءً
قاعة أولمبيا

Fotos: BMW Welt Munich

األربعاء 8:00 ،22/01/19 ،مساء

األربعاء 8:00 ،22/03/30 ،مساء
قاعة أولمبي.
أوركسترا لندن السيفونية
تأتي أوركسترا لندن السيفونيا بصفتها
عازفا منفردا في كونشيرتو الموقع،
يعطي رودولف بوشبيندر نظرة ثاقبة
لكون بيتهوفن ويجعل لنفسه أجمل
هدية في عيد ميالده الخامس والسبعين.
بالنسبة لرودولف بوشبندر ،فإن لودفيج
فان بيتهوفن هو مركز فكره وعمله
الموسيقي.

foto sven sindt

فرقة
تتصل إلى ميونيخ في أوائل عام .2022
بعد جولتهم السنوية الكبيرة في بداية
العام ،هناك أخيرا مواعيد حية جديدة
ل  Wishbone Ashأللمانيا :في يناير
وفبراير  2022ستنتقل فرقة الروك
األسطورية عبر األندية في جميع أنحاء
ألمانيا .الموسيقيون البريطانيون لعيد
ألبومهم الحالي
Wishbone Ash

James Blunt

foto: Wikipedia

عالم بي ام دبليو هو أشهر مناطق الجذب
في بافاريا .يزور الماليين من الزوار
مركز الخبرة ووالمتحف في ميونيخ كل
عام.

تتميز عالم بي ام دبليو بهندسته المعمارية
المستقبلية وبأنهافريد من نوعه ومذهل ال
لبس فيه .مذهل للغاية لدرجة أنه تم اختياره
مؤخرً ا في قائمة أكثر  15مقرً ا للشركة
إثارة في العالم وحصل على لقب أفضل
موقع تصميم في ألمانيا في جائزة الموقع.

أسئلة ،فإن الموظفين المدربين تدريباً
خاصاً يقدمون المزيد من المعلومات حول
المركبات وتقنياتها.

جيمس بالنت
مع األغنية رقم " 1أنت جميلة" ،أصبح
جيمس بالنت واح ًد ا من أشهر مطربي
االحتضان في جميع أنحاء العالم .وفي
الوقت نفسه ،نجحت المغنية مع األغنية
كأول فنان بريطاني بعد إلتون جون
للوصول إلى قمة مخططات بيلبورد
ً
راسخا
األمريكية .اليوم ،أصبح المغني
بقوة في قوائم الراديو ويمس ماليين
المعجبين بألحانه وكلماته الجذابة .تم
إثبات قدرة جيمس بالنت على عزف
كلمات حزينة بشكل مثير لإلعجاب
في جولته "  "The Afterloveفي عام
 ،2017حيث قدم أغانيه الناجحة
باإلضافة إلى األغاني العاطفية.

أبامانيا  - Abbamaniaالعرض
دبل بالتينيوم ،رقم  1في السويد
وبريطانيا العظمى ،وبالتالي أحد
ألبومات  ABBAاألكثر نجاحا وتكوينا
على اإلطالق :تم إصدار "سوبر تروبر"
في عام  1980وبالتالي احتفلت بعيدها
األربعين في عام  .2020ويحتفل
 Abbamaniaبعيد ميالده الخاص من
خالل "جولة سوبر تروبر" المبهرة
والفريدة من نوعها .لكن ليس فقط عيد
ميالد األلبوم الناجح " "Super Tholber
الجي يتم االحتفال به ،ولكين حياة ميالد
ا لغغنية

London Symphony Orchestra

Abbamania

الثالثاء 8:00 ،22/08/02 ،مساء
 Isarphilharmonieميونيخ
هانز بريسينجر شتراسه 8

.Ampere im Muffatwerk
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الصورة أعاله:
مساحة فاخرة في دوسلدورف
الصور أدناه واليمين:

برونينجـــر  -التســوق الفاخــــر منذ عام 1881
ألكثر من  140عامًا وضعت شركة
برونينجر لألزياء أعلى المعايير من حيث
أمان االتجاه وتوجيه العمالء مع مجموعة
حصرية من عالمات المصممين الدولية
والعالمات التجارية الجديدة المرغوبة
والخدمات المتميزة.

الشكل أدناه:
غرف فاخرة في متجر برونينجر الرئيسي

وتعد شركه برونينجر أحد المتاجر الكبرى
في أوروبا علي مساحه تزيد عن 40.000
متر مربع في المتجر الرئيسي في شتوتغارت
وأكثر من  15000متر مربع في دوسلدورف.
تجتمع األزياء واإلكسسوارات والجمال
ونمط الحياة لخلق تجربة تسوق فريدة ال
ً
شيئا مرغوبًا فيه لدي عمالئها اال
تترك
ووفرته.
تقدم العالمات التجارية العالمية الفاخرة
مثل  Celineو  Chloéو Bottega Veneta
مجموعاتها الشهيرة من اإلكسسوارات في
منطقة اإلكسسوارات الفاخرة الحصرية.
تشتمل المنطقة المتميزة من المنتجات الفاخرة
للنساء والرجال على مجموعة مختارة
رائعة من ماركات المصممين العالمية مثل
 Burberryو  Gucciو Ermenegildo
 Zegnaو  Monclerوغيرها الكثير.
تقدم منطقة األحذية النسائية الحصرية
في شتوتغارت أكبر مجموعة متنوعة من
األحذية في ألمانيا في قطاع األزياء الراقية
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وعالية الجودة على مساحة تزيد عن 2000
متر مربع.
يمكن ألولئك الذين يرغبون في االستمتاع
بتجربة التسوق في جو خاص ومع المشورة
الفردية االستفادة من عرض التسوق
الشخصي الحصري في الخدمة الخاصة في
كال المنزلين.
قام مستشارو األزياء واألناقة المدربون
تدريباً خاصاً بتجميع مجموعة شخصية بنا ًء
على حجم المالبس وتفضيالت األسلوب
وتفضيالت األلوان الخاصة بالعميل.

من أبرز األشياء التي يمكنك التطلع إليها هو افتتاح متجر برونينجر
الرئيسي في ميونخ في سبتمبر  .2022في قلب ميونخ ،على مقربة
من مارين بالتزفي وسط البلد.
الخاصة ويقدمون المشورة بشكل فردي
وعبر العالمات التجارية مجا ًنا.
Shopping Shuttle

خدمة برونينجر  Shuttle Serviceهي
حصرية ومجانية لك .هنا يمكنك أن تشعر
عن قرب بما يشبه "التسوق المصنوع في
ألمانيا" .من أبرز األشياء التي يمكنك التطلع
إليها هو افتتاح متجر برونينجر الرئيسي في
ميونيخ في سبتمبر  .2022في قلب ميونيخ،
على مقربة من مارين بالتزفي وسط البلد.

سوف يترك لك حق اختيار حافلة التسوق
من مرسيدس بنز أو بورش شخصيًا أنت
وعائلتك وتعود بك إلى الموقع الذي تريده
بعد جولة تسوق واسعة النطاق.

سيخلق برونينجر وجهة تسوق فاخرة
وجذابة 140 .عامًا من التقاليد والرفاهية
والحصرية في انتظارك ال تفكر كثيرا عيش
التجربه انت وافراد عائلتك في اقرب وقت.

تعمل خدمة برونينجر
جوله التسوق بالسياره بنجاح على إنهاء
تجربة التسوق وتجعل عملية الشراء أكثر
ً
تميزا وراحه.

في متجر برونينجر الرئيسي في أزياء شتوتغارت،
اإلكسسوارات ،المالبس
الداخلية واألحذية والرياضة والمعيشة

برونينجر شتوتجارت
Marktstr. 1-3, 70173 Stuttgart

مواعيد العمل:
االثنين إلى السبت10 :إلى  8مساء
برونينجر دوسلدورف
Kö-Bogen, Königsallee 2
40212 Düsseldorf

مواعيد العمل:
االثنين إلى السبت10 :إلى  8مساء

تقدم برونينجر  Beauty Worldمجموعة
استثنائية من العالمات التجارية مع أكثر
من  190عالمة تجارية وخطوط متميزة
حصرية مثل  Acqua di Parmaو La Mer
و  .Tom Fordيتم تقريب مجموعة المنتجات
الشاملة من قبل برونينجر .Beauty Rooms
يضمن خبراء التجميل الهدوء واالسترخاء
من خالل المنتجات الحصرية في الغرف
ARAB TRAVELER 2/2021
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ال تفوت هذه الفرصه الثمينه والتي اوصت بها مجله المسافر
العربي العقاريه.
تعتبر العقارات في ميونخ ومنطقه جبال االلب من العقارات
النموذجية عاليه الجودة في المانيا.
إن امتالك عقار شخصي في هذا الموقع المتميز ،وبالتحديد
ميونخ ومنطقة جبال االلب هو ضمان لالحتفاظ الدائم بالقيمة
الماليه وفي نفس الوقت يحتوي على إمكانات هائلة للنمو
المستمر الموالكم.

معرض ميونخ العقاري

عالــم العقـــارات السكنيـــة
فــي ميونــخ
معرض ميونخ العقاري للراغبين في مجموعة واسعة من
العقارات السكنية لالستخدام الشخصي أو كاستثمار رأسمالي
مضمون  .تقدم شركات اإلنشاءات السكنية الرائدة في ميونخ
مجموعتها الحالية كل عام.
يقدم القائمين علي امر المعرض عديد من الخدمات مثل
البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل عليكم البحث عن
مؤسسه ماليه للتمويل او بنك لتحويل مبالغ العقار .اختر
ً
عارضا
عقار أحالمك ودع الخبراء ينصحونك .أكثر من 50
لكل ما يتعلق بشراء الشقق والمنازل .سواء كانت شقة أنيقة
ً
منزل لعائلة واحدة في البلد كل الخيارات
في وسط المدينة أو
متاحه لدينا.

يعقد معرض ميونخ للعقارات يومي  23و  24أكتوبر 2021
في القاعة األولمبية الصغيرة ،احرصوا علي الحضور لتجدوا
عقار احالمكم.
أكثر من  50شركه عارضه سوف يقدمون عروضهم المختلفه.
هناك تنويرومحاضرات بالتفصيل عن سوق العقارات في
ميونخ .معرض ميونخ العقاري هو المكان المناسب لكل من
يبحث عن عقار سكني ويريد معرفة المزيد عن التمويل ووضع
السوق االلماني .يقدم العارضون أكثر من  5000وحدة سكنية
ومنازل من منطقة ميونخ ويقدمون نصائح مفصلة لألطراف
المهتمة حول جميع القضايا المهمة المتعلقة بشراء العقارات.

سواء كانت شقة أنيقة في وسط المدينة
ً
منزل لعائلة واحدة في البلد
أو
كل الخيارات متاحه لدينا.
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يمكن ألي راغب البحث عن عقار أحالمه في أجنحة المعرض
وبدء المفاوضات على الفور .من الغرف العلوية في وسط
المدينة إلى المنازل ذات الشرفات في الضواحي متوفر كل ما
يناسب ازواق الجميع.
تشارك الشركات الرائدة في مجال العقارات السكنية في ميونخ
وشركات تطوير العقارات المعروفة وكذلك البنوك والمؤسسات
المالية وعاصمة الوالية ميونخ بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في
معرفة المزيد قبل الشراء بالمحاضرات عن التمويل العقاري
مما يسهل عليكم االختيار الصحيح لرغبتكم.
سيقدم الخبراء محاضرات طوال عطلة نهاية األسبوع حول
موضوعات مثل اإلقراض العقاري ،وبدائل التمويل ،والتسويق،
والمخاطر المتوقعه ،كما يقدمون نصائح حول كيفية تجنبها
عند شراء العقارات.
من  23إلى  24أكتوبر  ،2021ينتظركم معرض ميونخ
العقاري مع نظرة عامة كبيرة على عروض العقارات السكنية
الحالية في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالمدينه .كجزء من
المعرض ،ستجد العديد من مقدمي الخدمات المعنيين مجتمعين
تحت سقف واحد خالل عطلة نهاية األسبوع في المنتدى
المتخصص المصاحب للمعرض.
ً
أيضا االستفادة من العديد من العروض التقديمية
يمكنك
المتخصصة ونصائح الخبراء القيمة حول جميع جوانب شراء
وبيع وتمويل الشقق والمنازل.

االهتمام وتركيز االضواء
على معرض ميونخ العقاري
	•متوقع أكثر من  4000عميل .
	•منصة عرض عالية الجودة
	•التبادل مع كبار متخذي القرار في صناعة العقار
	•التواصل مع الخبراء في صناعة العقار
	•توقع تسويق مكثف مقدما
	•شركاء إعالميون وشركاء تعاون سوف يشرفون
المعرض
كونوا من ضمن هذه المجموعه
وال تفوتوا هذا الحدث

Munich Real Estate Show
Sa, October 23 2021, 10:00 - 18:00
small Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 Munich

www.mim.de
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أحالم شتوية في ميونخ

أفضل  16حمطة شتوية يف ميونخ
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التسوق أو األكل والشرب أو اإلستمتاع بفصل
الشتاء في ميونخ.

الحديقة األولومبية
إن معالم ميونخ السياحية الشهيرة جديرة بالزيارة في فصل الشتاء
أيضا  :متنزه الساحة األولمبية الفسيح الذي بني عام  1972في
إطار اإلستعدادات للدورة العشرين لأللعاب األولومبية الصيفة
يستهويك لإلستمتاع بالتجول فيه أو لركوب المزالج على جليده،
فكثرة التالل الصغيرة في المتنزه الذي تبلغ مساحته  160هكتار
مالئمة لتكون مركز انطالق لمتع الرياضة الشتوية.

الحديقة اإلنجليزية
يعتلي «مونو بتيروس» أعالي تلة في الحديقة اإلنجليزية ،وهو معبد
دائري يوناني يعود إنشاؤه إلى «ليو فون كلينسه» .إن المنحدر
الصغير أسفل «مونوب تيروس» يجلب متعة التزحلق في الشتاء
للصغار والكبار .وهناك أيضا البرج الصيني ،وهو بناء خشبي في
شكل معبد يبلغ ارتفاعه  25مترا ،والذي يكتسي في الشتاء حلة
بيضاء ويعقد فيه سوق الطفل يسوع في موسم أعياد الميالد.

بوابة النصر
بوابة النصر ،وهي قوس النصر الذي أنشئ بناءا على
مخططات “فريدريش فون جيرتنر” ،وتعتبر النهاية الشمالية
لشارع “لودفيج شتراسة” وتشكل في الوقت ذاته أول اإلبداعات
المعمارية في شارع “ليوبولد شتراسة” .بعد األضرار البليغة
التي خلفتها الحرب العالمية الثانية أعيد بناء بوابة النصر
بشكل مبسط.

حديقة “هوف جارتن”
مباشرة إلى الشرق من ميدان “أوديونس بالتس” تبدأ حديقة
هوف جارتن ،وفي قلب الحديقة يقع معبد “ديانا” وفي خلفية
المشهد يمكن رؤية قبة مبنى الحكومة البافارية .أما حديقة
عصر النهضة المنشأة في القرن  17الواقعة خلف ميدان
“أوديون بالتس” فتدعوك للتجوال والمكوث في كافة فصول
السنة.

قصر “نيمفن بورج”
كقصر من أساطير العصر الباروكي يقف قصر “نيمفن
بورج” الضخم في الجزء الشمالي الغربي لمدينة “نيمفن
بورج” في الشتاء المشمس .يعد هذا القصر من أكبر القصور
في أوروبا ،وفي حديقة القصر الفسيحة يمكنك اكتشاف المزيد
من إبداعات الفن المعماري كالقالع الصغيرة والتماثيل
المستترة ورسوم البحيرات ومجاري األنهار.

ليوبولد شتراسه ولودفيج شتراسه
كنيسة “لودفيج”هي كنيسة ذات بناء ضخم في طراز األقواس
الدائرية ،تقع في شارع “لودفيج شتراسة” مقابل بداية شارع
“شيلنج شتراسة” في ضاحية “ماكسفور شتات” .ومن تحت
طبقة الثلج الذي يكسو سطحها يمكنك التعرف على حجارة
الفسيفساء الرائعة التي جددت عام .2009

ميدان “أوديونس بالتس”
غير بعيد من ميدان “مارين بالتس” وعند النهاية الجنوبية
لشارع “لودفيج شتراسة” توجد قاعة “فيلد هير هاله” .وهي
مستخلصة من معالم الشرفة الفلورنتية وتشكل مع كنيسة
“تياتينر كرشه” ذات اللون الخردلي جزءا من وحدة ميدان
“أوديون بالتس”.

شركة بي إم دبليو
في النهاية الشمالية الغربية من الساحة األولمبية يستوطن المقر
الرئيس لشركة بي إم دبليو وفيه مبنى اإلدارة الرئيس الخاضع
لقانون حفظ التراث وفيه أيضا المحرك الرباعي ومتحف بي إم
دبليو في شكل مفتاح .وإلى جانب ذلك مباشرة يقع مبنى بي إم دبليو
المستقبلي المؤسس عام  2007والذي يحوي مركز العرض والبيع
لشركة صناعة السيارات.
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قصر الحديقة األولومبية ،قلعة «نيمفن بورج» ،الحديقة اإلنجليزية ،شارع «ليوبولد شتراسة» و «لودفج شتراسة»،

متحف «بيناكوتيك» الحديث ،ميدان «كونيج بالتس» ،ميدان «مارين بالتس»« ،شتاخوس» والتزلج،

بوابة النصر ،ميدان «أوديون» ،حديقة «هوف جارتن» ،شركة «بي أم دبليو» ،المتحف العصري ،متحف

جليد يكسو قناة «نيمفن بورجر» ،التزلج في ستاد «برينس ريجنتن».

«بيناكوتيك» القديم،

34

المتحف العصري
في ضاحية ماكس فورشتات تتواجد متاحف ميونخ للفن
القديم والحديث .ومنه أيضا متحف بيناكوتيك للفن الحديث
المشيد عام  2002والذي يحتضن أعماال فنية مختلفة من
العصر الكالسيكي الحديث والعصر الحاضر.

بيناكوتيك الجديد
وهناك متحف بيناكوتيك الجديد والذي تعكس أعماله صورة
عن العصور الفنية في أوروبا من عصر النهضة وحتى بداية
العصر الحديث.

ميدان مارين بالتس
يعد مبنى البلدية الجديد في مارين بالتس والواقع في قلب
ميونخ من عالمات المدينة الفارقة التي ال ينبغي أن تفوتك
زيارتها .أما المشهد البانورامي من برج الكنيسة -ألتن
بيتر -فيما بين مارين بالتس وسوق رندر ماركت فيوفر
صورة بديعة لمدينة ميونخ.

جليد يغطي قناة نيمفين بورج
هيا إلى التزلج على جليد قناة نيمفن بورج! ال شك أن ذلك
ممكنا في طقس الدرجات السالبة وحسب .اشحذوا هممكم
عكس الجليد! واآلن بدأ موسم األلعاب الجليدية وال شك بعدم
قلق العبي الهوكي من الطقس البارد.

بيناكوتيك القديم
وفي مواجهة ذلك مباشرة مبنى اللوحات الفنية بيناكوتيك
القديم والذي بناه ليو فون كلينسه عام  .1836وفيه لوحات
هامة من العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر.

ميدان كونج بالتس
يختزن متحف التماثيل القديمة الواقع قرب كونج بالتس ما
جمعه الملك لودفيج األول من تماثيل من العصور القديمة.
وقد بناه المهندس المعماري ليو فون كلينسه

السحر الجليدي لشتاخوس
الحركة مثيرة في شتاخوس على مادر السنة! وخاصة في
فصل الشتاء عندما ينشأ الموسم الجليدي المحبوب حيث
يتخلل جحافل المشاة من هنا وهناك بعض المتزلجين على
الجليد .وأمام بوابة كارلز تور تنشأ طبقة جليدية حيث تتدفق
في العادة نوافير المياه.

التزلج في ستاد برنس ريجنت
للصغار والكبار على حد سواء ،وسواء ليال أو نهارا ،إنها
هي متعة التزلج التي يتذوقها الجميع في ستاد برنس ريجنت
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مشاهد خالبة ،مقاصد سياحية ،تجارب وخبرات طبيعية

 .......البحيرات في منطقة ميونخ

استمتع بأوقات الفراغ مع كافة أفراد العائلة

البحيـــرات فـي منطقــة ميونــخ
بحيرة أمار زي
تقع بحيرة أمار زي في بافاريا العليا قرب
ميونخ وهي منطقة نزهة ورحالت بافارية
منذ القدم .وتدعوكم ثالث كبرى بحيرات
بافاريا إلى التعرف عليها .ففي الربيع
والصيف تدعوكم الطبيعة البافارية العريقة
إلى متع عديدة .فالتنوع الثري في الطبيعة
يقدم لكل هاو ما يتوق إليه ،سواء كنت
في نزهة على الدراجة الهوائية وتبحث
عن طرق خاصة بالعجالت على ضفاف
البحيرة أو رغبت بمجرد اإلسترخاء.
وكل بلدية في هذه المنطقة جديرة بالزيارة.
وما عليكم إال أن تقوموا بزيارتنا والتأكد
بأنفسكم من التنوع العجيب في هذه المنطقة
من بافاريا .وال ينبغي أن يفوتكم بحال زيارة
المدينة التاريخية الندز بيرج في ليش.
بحيرة شيم زي في بافاريا العليا
تبعد بحيرة شيم زي عن ميونخ مسافة
ساعة بالسيارة .وتقدم للسائحين وكذا
للشركات فرصا ال مثيل لها للحوافز أو لعقد
36
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المؤتمرات .ونخص بالذكر الطبيعة الجامعة
بين البحيرة والجبال والتي تجعل من حي
شيم منطقة جميلة ال مثيل لها للسياحة
والمؤتمرات .كما تسمى هذه البحيرة أيضا
ببحر بافاريا .وال تقتصر جاذبيتها على
حجمها وحسب ،بل إن برامجها الثقافية
أيضا تجذب سنويا الكثير من الزوار.
ويستمتع عشاق المغامرات بجولة بالعبارة
أو جوالت كشفية للطبيعة ناهيك عن
رحالت خاصة باكتشاف المأكوالت .كما
يجد عشاق األعالي تحديات مثيرة بفضل
الجبال المتواجدة هنا .وهكذا يغري جدار
التسلق في برين المبتدئين والمحترفين على
حد سواء بمساراته السبع متباينة الصعوبة.
كما ال ننسى في هذه المنطقة طرق التجول
العديدة والشبكة الواسعة لطرق الدراجات
الهوائية.
وباختصار :في منطقة شيم زي ماء بلوري
الصفاء ومسافات فسيحة وطبيعة لم تتغير
وجبال تقع مباشرة أمام ناظريكم – كل ذلك

في انتظار اكتشافكم له أو اإلقامة في ربوعه
أو التمتع بجماله!
بحيرة كونيج زي
متمركزة في أحضان جبال األلب تقع بحيرة
كونيج زي في قلب الوادي بمساحة تقرب من
 5كلم مربع وعمق يصل إلى  190مترا.
ويتأللئ ماء البحيرة الجبلية بصفائه البلوري
وخضرته الزمردية ،كما تنعكس على
سطح مائه لوحات فنية بديعة من الجدران
الصخرية لجبل فاتسمان الضخم وإخوانه .أما
اإلثارة الخاصة فهي ذاك المنظر من كنيسة
سانت بارتولوما الصغيرة باتجاه جدران جبل
فاتسمان الشامخة  1800مترا.
وتعتبر بحيرة كونيج زي من بحيرات األلب
القليلة التي قلما تتجمد أثناء فصل الشتاء.
إال في شهور الشتاء القاسية ومع تواصل
درجات الحرارة المنخفضة حيث تتجمد
البحيرة كليا وتشكل غطاء جليدا متكامال.
وعندها يمكن المشي على الجليد من شوناو
باتجاه سانت بارتولوما.

بحيرة تيجرن زي
تعتبر بحيرة تيجرن زي من أكثر البحيرات
المحبوبة لإلستجمام في ألمانيا .وفي المنطقة
المحيطة بالبحيرة الصافية وأجوائها الجبلية
الخالبة يجد المرء مجاالت عديدة لإلستمتاع
والهروب من روتين الحياة اليومية أو
للتزود بالطاقة الحيوية .تعرفوا على األناقة
البافارية التي صارت مضربا لألمثال
والقالع التراثية والمحطات الثقافية وحسن
الضيافة والمجاالت الرياضية العديدة وأقوى
ينبوع ألماني لليود والكبريت .استمتعوا
برحلتكم المثيرة والمشوقة في باد فيس زي؛
في جموند؛ كرويت؛ روتاخ إيجرن أو في
مدينة تيجرن زي .تمتعوا اآلن بالطبيعة
النقية الصافية .قوموا بالمزاوجة بين الجسد
والروح وتزودوا بالطاقة ومتعة الحياة.
عيشوا بافاريا في أجمل وجوهها نضارة!
سواء في الصيف أو الخريف أو الشتاء أو
الربيع :في كل فصل من هذه الفصول تزهو
بحيرة تيجرن زي والجبال وتكشف مكامن
جمالها الخالب.

بحيرة شتارن بيرجر زي
تقع بحيرة شتارن بيرجر زي على
مسافة  20دقيقة إلى الجنوب الغربي
من ميونخ .وهي أقرب بحيرة إلى
ميونخ وأكثر البحيرات القريبة المفضلة
لسكان ميونخ لقضاء إجازاتهم .ويعتبر
موقع البحيرة بين المدينة وجبال
األلب فريدا ومثاليا .ويحد الطبيعة
في الجنوب مناظر بانورامية بديعة
تبدأ من سلسلة جبال األلب الشمالية
(كارفنديل) مرورا بصخور جبال
البينيدكت (1801مترا) وانتهاء بأعلى
قمة في ألمانيا وهي جبال تسوق
شبيتسه .أما شواطئ البحيرة فهي
مبطنة بخلفيات الركام الناعمة وتوفر
أفضل المنحدرات للفيلل مع إطاللة
على البحيرة .وبناء عليه قلما تجد في
بحيرة ألمانية أخرى هذا الكم الكبير
من الفيلل القديمة والقصور البديعة.
وهي تحيل هذه الطبيعة الرائعة إلى
منطقة تراثية برجوازية كبرى.

شيم زي
أكبر بحيرة في بافاريا .وتسمى “بحر بافاريا” ومساحتها
 80كم مربعا .فيها ثالث جزر :جزيرة الرجال ،جزيرة
النساء وجزيرة األعشاب غير المسكونة
شتارن بيرجر زي
تعتبر شتارن بيرجر زي أكبر جزيرة قريبة من العاصمة
البافارية وثاني أكبر بحيرات بافاريا وهي مكان محبوب
لقضاء اإلجازات القريبة.
أمار زي
السباحة والتزلج وقيادة القوارب والكثير من التراث
والثقافة :تعد أمار زي مقصدا سياحيا معتبرا لكثير من
السياح وسكان ميونخ.
تيجرن زي
يقع وادي بحيرة تيجرن زي في محافظة ميزباخ وهي
واحدة من أجمل مقاصد اإلجازات في ألمانيا
كونيج زي
متمركزة في أحضان جبال األلب تقع بحيرة كونيج زي في
قلب الوادي بمساحة تقرب من  5كلم مربع وعمق يصل
إلى  190مترا.
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مالحظة مهمة:
مع الفوانين الجديدة في ظل وجود فيروس
كوفيد  19كورونا ،اعتبارا من  23نوفمبر
 ،2021إما أن يكون الزائر مطعم أو
مكتسب الفيروس باإلضافة إلى فحص
السريع وذلك لجميع الضيوف من السنة
الثانية عشرة من العمر( .الجينات  /تطعيم
تماما باإلضافة إلى اختبار سريع سلبي).و
االلتزام بارتداء قناع FFP2
للتطعيم من
لدينا محطة مجانية
 :27.11.2021أمام المدخل Bavaria
 Filmstadtهي محطة اختبار سريعة
لساعات العمل لدينا ،والتي يمكن أن تكون
مريحة للزيارة إلينا .يرجى القدوم مبكرا
لمدة  25-20دقيقة.

ينتظر عشاق التلفزيون والسينما إطالالت
رائعة على أسرار وخفايا صناعة األفالم .حيث
تشاهدون ميادين التصوير لمسلسالت تلفزيونية
شهيرة وأفالم كالسيكية معروفة إضافة ألعمال
الديكور والدعائم األخرى.

قد تقوم بزيارة في عالم تحت البحار
الهائل من فيلم "القارب" أو في كوريدور
السجن من فيلم " مجمع بادر ماينهوف"
حول منظمة راف اإلرهابية في ألمانيا،
أو في رحلة الفضاء إنتر سيربرايز أو
في قرية الفيكيز .إن اإلطالع على آثار
هذه األفالم يشكل حقا متعة كبيرة.
كما يستطيع الصغار ركوب التنين
فوخور من فيلم "القصة الالنهائية".
وال ننسى "عاصفة الحب" حيث يستطيع
عشاق الفيلم إلقاء نظرة خلف كواليس
الصابونة المحبوبة.

مدينة بافاريا اإلعالمية
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منذ يونيو  2011ازدادت مدينة األفالم
ثراءا عبر برنامجها الجديد .وال يتعلق
األمر برحلة جوالة بل بعالم األفالم

الشامل :بالي فيرزوم  .ويقف خلف هذه
التسمية نفس الممثل الكوميدي والمخرج
ميشائيل بالي هربيش.

الرباعية .ففي فيلم متحرك لبالي هربيش
يشعر المشاهد أنه مع "ليسي" في رحلة
القيصر البرية .

ففي رحلة اكتشاف ميدانية يستطيع
الكبار والصغار القيام بجولة بعيدة في
الكواكب عبر المركبة الفضائية إنتربرايز
أو يعودوا إلى الماضي في فيلم "حذاء
مانيتو".

وفي الرحلة السريعة ذات البعد الرباعي
يصبح مقعد السينما لوحا جليديا ومحطة
الرياح نظاما صوتيا مبتكرا كما تساهم
الكثير من المؤثرات الصوتية في رفع
منسوب التوتر العصبي.

وتعتبر األفالم السينمائية الكبيرة من
بالي مغرية للمشاركة في مواكبة األفالم
الجذابة حيث يطلع المرء فيها على
مقاطع أصلية من حياة بالي ومسيرته
في التصوير الفني كما يمكنه مقابلة
ممثلين عديدين شاركوه في األفالم .ومن
النشاطات الممتعة األخرى سينما األبعاد

وما عليك إال أن ترتدي النظارات وتمسك
بها خشية السقوط! وبفضل التقنيات
المبدعة والحركات ثالثية األبعاد سيكون
ما كنت تعرفه في السينما ممكنا ،سواء
أردت إنقاذ العالم من على كرسي الزمن
أو الدخول مباشرة في حوار مع شبح
القصر هوي بوه.
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في األفالم والمسلسالت الخالدة التي
لطالما تابعتها الجماهير على اختالف
أجيالها وأزمنتها.
ومن بينها مسلسل  Marienhofو Villa
 Mannو مسلسل عاصفة الحب وشارع
ميونخ ومفاجأة الفضاء والغلمان
المتوحشون.

كواليس حقيقية وأماكن تصوير واقعية
أفعال بهلوانية تنطوي على خماطر

ومن أكثر الفعاليات إثارة في مدينة
األفالم الحيز المخصص لأللعاب
البهلوانية على مساحة تقدر بـ 1200
متر مربع الذي يقام في صالة تتسع
لخمسمائة ضيف.
يتحدث العرض عن مطاردة بوليسية
ال ثنين
من أفراد العصابة أمام سلسلة
من المباني
في

نيويورك.
ويتملك الفريق سيارة للشرطة من نوع
 BMWوكذلك دراجة نارية.
ال يقل عن ذلك تشويقاً وإثارة السينما
رباعية األبعاد التي تخلع عليكم أجواء
واقعية تحبس األنفاس وتجعل من
أمسيتكم ال تنسى.
ولكي تكتمل سعادتكم ويتوج مرحكم،
يتم إشراك الضيوف من خالل إتاحة
الفرصة لهم لتمثيل أدوار قصيرة وتكلم
فقرات قصيرة من النص المراد تمثيله.
وفي ختام الجولة يمكن للزوار مشاهدة أو
شراء الفيلم الذي تبلغ مدته نحو  4دقائق
الذي تم تركيبه ومونتاجه من مقاطع
أصلية من أفالم أو مسلسالت محببة.

© 2009 Constantin Film Verlein GmbH

من يعشقون األفالم والتلفزة يجدون
ضالتهم في بافاريا – مدينة األفالم ،إذ
أن الجولة التي تستمر لمدة  90دقيقة
ولمخصصة للتعرف على مدينة اإلنتاج
السينمائي والتلفزيوني التي ال يسمح
بالدخول إليها ،تتيح لكم أخذ صورة
مفصلة عن إنتاج األفالم وعما يجري
خلف الكواليس .كما تقيم مدينة بافاريا
لألفالم ثالث فعاليات مختلفة يمكن حجز

تذاكرها بشكل منفصل .جولة األفالم
والسينما رباعية األبعاد والعرض
البهلواني.
يعود أصل جولة األفالم إلى عرض
كواليس والتصاميم التي استخدمت في
فيلم «المركب».
وعند نهاية تصوير الفيلم ،جاء دور
رمي إكسسوارات الفيلم التي لم تعد
هناك حاجة إليها ،ومنها الغواصة التي
يبلغ طولها  55متراً.

Bavaria Filmstadt
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig
في ضواحي ميونخ
near Munich
Phone: +49 89 6499-2000
opening times: 9-16 clock

حضر  100ألف متفرج يدفعهم الشغف
والفضول بمشاهدة كل ما هو مثير
ومشوق .وبعد مضي أربع سنين تجاوز
عدد المتفرجين نصف مليون متفرج
سنوياً .
ومنذ عام  1987يتراوح عدد الحاضرين
ما بين  400ألف إلى  500ألف متفرج.
وتتاح الفرصة للحضور لالستمتاع
بمواقع التصوير التي تم االستعانة بها

إال أن فكرة خطرت ببال موظفين يعمالن
في شركة بافاريا لألفالم ،حيث تساءال
لماذا ال يتم عرض هذه اإلكسسوارات
والمقتنيات وإتاحة الفرصة للزوار
لرؤيتها؟

القرية التي كانت مسرحاً لتصوير مشاهد فيلم
Asterix & Obelix
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وكانت تلك لحظة والدة مدينة بارفاريا
لألفالم .وتوقع أصحاب الفكرة أن ال
يتجاوز عدد زوار المدينة عند االفتتاح
في عام  1980يومياً  150أو !!200
إال أن المفاجأة كانت كبيرة ،حيث

متعة وبهجة وسرور لكل أفراد األسرة.
متعة وبهجة وسرور لكل أفراد األسرة.
شاهدوا اإلفالم على طبيعتها عن كثب.

شاهدوا اإلفالم على طبيعتها عن كثب.
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رحــــالت ونزهـــات

مدينـــة زالتسبــورج وريفـــها
زالتسبورج
تشتهر البلدة القديمة في زالتسبورج بكنوزها
التاريخية .لذلك لم يكن غريبا أن تضيفها
اليونيسكو عام  1997إلى قائمة التراث
العالمي .فكواليس البلدة القديمة لم تسحر
اليونسكو وحسب ،بل إنها تستقطب الكثير من
الزوار الذين يتقاطرون يوميا إلى زالتسبورج.
ومن حالفه الحظ يوما وتجول عبر زالتسبورج
سيدرك أهمية الموقع الحيوي للبلدة القديمة
42
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حيث يقسمها نهر زالتساخ إلى شطرين أحدهما
البلدة القديمة اليمنى واألخرى اليسرى .وتعتبر
الضفة اليسرى من زالتساخ أقدم من أختها
حيث وجدت فيها آثار قديمة للمستوطنات
الرومانية .ومن قصد عبور أحد الضفتين
باتجاه األخرى فسيقطع واحدا من جسور
البلدة المدينة العديدة ومن بينها نونتالر بروكه
وموتسارت شتيج وشتاتس بروكه وماكارت
شتيج ومولنر شتيج .وإلى جانب الموقع الفريد

لبلدة زالتسبورج القديمة تمنحها جبال المدينة
طابعا أنيقا ومميزا .ومن بينهن جبل مونشبيرج
الذي تتربع عليه قلعة هوهن زالتسبورج .وفي
خالل دقائق معدودة يصل المرء إلى مراكز
المشاهد البانورامية في جبال المدينة .إنه
صعود يكافئ ببطاقة بريد لزالتسبورج.
بحيرة كابرون – تسيل أم زي
تعتبر المياه في صورها المتعددة جزءا مهما

من مدينة تسيل على بحيرة كابرون .وتتفاوت
من اإلبتالل بالمياه المنعشة للبحيرة البراقة في
جودة مياه الشرب أو بالجليد والثلج على قمة
كيتس شتاين هورن .أما فنون الرياضة الصيفية
فتتجلى عبر إغراء مياه البحيرة البلورية
لإلستحمام أو اإلبتالل أو المكوث .ويمكنكم
اإلستحمام في مياه البحيرة الدافئة بحرارة
 23درجة واإلستمتاع خالل ذلك بالمشاهد
البانورامية نحو جبال األلب المحيطة .وحتى ال
تتكدر متعة المياه في بداية الصيف والخريف
تقدم ثالث مسابح على شاطئ البحيرة بركا
دافئة تحيط بالبحيرة إضافة لمغامرات ممتعة
للصغار والكبار .وال تنحصر عروض بحيرة
تسيلر البلورية في متعة السباحة الراقية ،بل

إنها مهيئة أيضا لرياضة القوارب والقوارب
الشراعية والتجديف والتزلق مع الرياح أو
التزلج على الماء .وإذا ما قصدتم السباحة
الصيفية في البحيرة فيمكنكم أيضا التزلج
على الجليد في قمة كيتس شتاين هورن .ومن
الروعة بمكان الجمع بين قمة الجبل الجليدية
والبحيرة في مكان واحد .تتميز بحيرة كابرون
بمياهها الصالحة للشرب وتغريك بالسباحة
فيها ورياضة الماء وركوب السفن .أما متعة
الحركة فتتجلى بشكل رئيسي عبر ركوب
الدراجات الهوائية على ضفاف كابرون.
حيث تجدون ما تبحثون عنه في طرق
متنوعة للدراجات الهوائية سواءا كنتم من فئة
الرياضيين المحترفين أو قصدتم ذلك لمجرد

المتعة والراحة .وتتفاوت الخيارات من طرق
قصيرة ومستوية وصوال إلى طرق جبلية
صاعدة .ويمكنكم اكتشاف الطبيعة الخالبة
بالدراجات الجبلية أو العادية.
مدينة زالتسبورج لتصفية األزياء العالمية
ستحظون بالمزيد من التنزيالت عبر بطاقة
أراب ترافيلر للتسوق الخاص .إنه التسوق لمن
يطمح بالمزيد! في مدينة زالتسبورج للتصفيات
تنتظر تشكيلة واسعة من األزياء العصرية
من يكتشفها .ففي ظل أجواء رائعة وتصميم
طرازي تعرض أزياء الرجال والنساء
واألطفال واألحذية واإلكسسوارات والمالبس
الداخلية والمجوهرات والساعات
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وأزياء الرياضة وأوقات الفراغ وكذلك
إكسسوارات المنازل بأسعار تفضيلية تبلغ
 % 70-30من السعر األصلي .ومن ضمن
 200من الماركات العالمية يجد المرء أسماءا
لمشاهير المصممين أمثال ميشائيل جروس؛
كالفين كالين؛ ديزيجوال؛ ديزل؛ إسكادا؛
جيس؛ هوجو بوس؛ جل ساندر؛ سترينيسه؛
توم تيالر؛ إكس بيونك؛ بوما وسامسونايت.
وتذكر مدينة التصفيات في زالتسبورج بمكانة
المتاجر التقليدية األنيقة من القرن التاسع
عشر .حيث يمتاز الفناء الداخلي باتساعه مع
مدخل دائري نحو الطابق الثاني .تمتاز مدينة
زالتسبورج للتصفيات بموقعها القريب من
شبكة المواصالت على طريق األوتستراد
 A1حيث مخرج المطار وقريبة أيضا من
أوتستراد  A10و  .A8كما يقع المطار على
مسافة عشر دقائق راجلة من مدينة التصفيات
بينما يبلغ المرء مركز المدينة خالل  20دقيقة.
أما خطوط الباصات  ،10 ، 2و  27فتصل
بين مدينة زالتسبورج ومدينة التصفيات في
فالز هيمل رايش في حركة دورية كل ثالث
دقائق.
44
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جروس جلوكنر هوخ ألبن شتراسه
إنها أشهر شارع في سلسلة األلب الشرقية ويؤدي
إلى حديقة هوهه تاورن الوطنية وإلى جروس
جلوكنر أعلى جبل في النمسا(3798م) وعلى
امتداد  48كم من الشارع البانورامي مع 36
منعطفا .وعلى ارتفاع  2504مترا يعبر المرء
عالما جبليا من مروج األلم المزهرة وغابات
الجبل الفواحة والصخور الشماء والجليد األزلي
حتى سفوح جبل جروس جلوكنر.
تيرول النمسا – رحالت عائلية
تقدم هذه الجبال العائلية برامج مخصوصة
تروق لكافة أفراد العائلة ابتداءا من حديقة
األلعاب الصيفية التي تقدم عالما ممتعا لألطفال
وانتهاءا بالمأكوالت اللذيذة التي تعجب الصغار
والكبار .كما أن الكثير من سكك األلعاب
الصيفية في تيرول متخصصة في الجبال
العائلية .وسواءا رغبتم بمغامرة عائلية عبر
منحدرات سريعة وصعود مشترك أو فضلتم
قضاء يوم هادئ ومريح في الجبل ،فسيقدم لكم
عالم المتعة العائلية في سكك الصيف الرائعة ما
تصبون إليه كبارا وصغارا.

عالم المياه الذهبية في ناودر
كيف يتم غسل الذهب؟ وكيف يعمل مسمار
أرخميدس؟ كيف يبدو صوت إكسيليفون
الغابات؟ في عالم المياه الذهبية في ناودركس
الواقع في المحطة الجبلية في محطة قطارات
بيرج كاستل في ناودر راشنباس سيكتشف
المغامرون والمنقبون عن الذهب اإلجابة عن
كل هذه األسئلة.
حديقة تسيربن بارك هوخ تسايجر-
يقدم برنامج هوخ تسايجر المتعة والمرح
واللعب والمعلومات القيمة في كل ما يتعلق
بتسيربه .وال زالت تنسب لملكة جبال األلب
 كما تسمي تسيربه أيضا -الكثير من اآلثاراإليجابية على الراحة النفسية .وتقدم حديقة
تسيربن بارك المتعة لكافة أفراد العائلة سواءا
عبر التجول أو القفز فوق القش أو عبر زيارة
حديقة الحيوانات األليفة.
العربات المعلقة روفان زايل بان
في روفان تنتظر كافة أفراد العائلة اإلثارة
والمتعة .وسواءا استمتعتم بلعبة السماء المنزلقة

أو إير روفان حيث يهوي المرء كالصقر من
األعالي أو حظيتم بالمشاهد البانورامية المذهلة
من على منصة آدلر هورست ،فعلى ارتفاع
 2000متر من سطح البحر سيجد كل شخص
ما يروق له.
عربات تيلي فريك في فوجن
من على جبل األحداث المثيرة شبيل يوخ سيجد
عشاق الجبال والمغامرون كل ما يبحثون
عنه .وإلى جانب المشهد الساحر تجاه الجبال
المحيطة تستقطب الزوار الكثير من مجاالت
اللهو واللعب في محيط المحطة الجبلية.
فطريق تسيلر تالر وحديقة التسلق أو الثعلب
الطائر الجديد كفيلة بتوفير المتعة والتنوع في
يوميات الجبل.
قرية ألبينو فيستن دورف
في قرية ألبينو فيستن دورف يتعرف الصغار
والمكتشفون الحيويون على الطبيعة بطريقة
مثيرة عبر اإلختباء كقوارض االحيوانات
والتسابق كاألرانب أو تسلق القمة عبر آدلر
هورست .كما تقدم الجوالت اإلرشادية

لألطفال فرصا للرحالت اإلستكشافية للطبيعة.
مياه الساحرات زول هوهه سالفه
ملكة النحل وحجر الطنين وسلم الساحرات:
في مياه الساحرات تدعو أكثر من  60محطة
خيالية ومرحة كافة أفراد العائلة إلى متعة
اإلكتشاف والمشاهدة .أما الزيارة الجماعية
لطاحونة الساحرات الحجرية وبيت النحل أو
حديقة النحل فتدعو الصغار والكبار للتدبر في
معجزات الطبيعة.
بحيرة فلتس ألم زي في وادي بريكسن
تأخذ بحيرة فلتس ألم زي ومحيطها الخالب
على ارتفاع  1300متر الصغار والكبار
في رحلة الكتشاف الطبيعة .حيث يكتشف
األطفال بطريقة األلعاب أسرار ما تحت المياه
ويتعرفون عبر الطرق البانورامية المعبدة على
أصناف نادرة من الحيوانات والنباتات.
حديقة كايزر فيلت شيفاو
تقع حديقة كايزر فيلت شيفاو بين محطة
القطارات المعلقة شيفاو براندشتال ومطعم

براندشتال الجبلي .وهو موقع يقدم للصغار
والناشئة اللهو والمرح والمغامرات المثيرة .أما
الزقاق المتشابكة واألشجار المسحورة فكفيلة
بإحياء األساطير.
عالم إلمي الساحر في إلماو
إنه واحد من ست محطات ممتعة في عالم
التزلج في كايزر بريكسن تال .والطبيعة ههنا
فريدة من نوعها حيث تهبك مشاهد خالبة
على عالم الجبال المدهش بنباتاته الملونة .كما
تنتظر األطفال المرحين والمكتشفين الكثير من
المفاجئات الساحرة.
غابة التسلق الشوكية في سانت يوحنا
على عشاق التسلق الحذر! تمنح غابة التسلق
الشوكية في سانت يوحنا الفرصة الكتشاف
الطبيعة من أبعاد جديدة .فحديقة المغامرات
المثيرة تحتوي على ثمانية طرق جوالة تذهل
كافة أفراد العائلة .ومن أبرز محطاتها طريق
الطيران على امتداد  500متر.
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كتس بيهل

حمــــطات مشرقــــة
ومناطــــق لإلسرتخــــاء

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

رحالت سياحية

من مزايا كتس بيهل
العديد من كبرى
اإلحتفاالت العالمية

فيها قمم مجموع مساراتها  170كم وأكثر
من  50مصعد حديث

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

المناسبات العالمية التي تعقد على مدار
العام .ومنا المسابقات الرياضية التي تأسر
عشرات آالف المشاهدين وتجذب الماليين
على الشاشات الصغيرة .وبهذه المزايا
تمشي كتس بيهل بخطوات واثقة نحو
ترسيخ مكانتها كأشهر مدينة رياضية في
مناطق األلب.
ومما ال شك فيه أن القرى التابعة لكتس
بيهل مثل آوراخ ورايت ويوخبيرج تعتبر
من أفضل المناطق السياحية جاذبية في

تيرول .فموقعها في جبال ألب كتس بيهل
يؤهلها لتكون محطات رياضية ذات
مستويات عالمية.
إن العروض الالمتناهية من األلعاب
الرياضية إضافة لإلحتفاالت العديدة تجعل
من كتس بيهل سنة تلو األخرى المحطة
السياحية األولى.
وقد مدد الكثير من السياح إجازاتهم ههنا،
بل إن البعض جعلها مفتوحة .إن الطبيعة

تجسد كتس بيهل متفوقة على غيرها من المناطق
السياحية األناقة الرومانسية والتحديات الرياضية
والمتعة الحياتية المنعشة :إنها األجواء األسطورية
الفريدة للمدينة على مدار السنة
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الخالبة والسكان المرحين يمنحون كتس
بيهل صدى قويا يهبها مكانة عالمية تجدد
نفسها كل عام لتكون" :أفضل مناطق
األلب" .إن كتس بيهل ورفاقها القرى
آوراخ ورايت ويوخبيرج يعرضون
أنفسهم كمحطات للسياحة الرياضية.

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

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

الموقع الجغرافي :في ألب كتس بيهل،
مواصالت ميسرة على مقربة من مدينة
إنزبروك ( 95كم) ومدينة زالتس بورج
( 80كم) وميونخ ( 120كم)

يدق نبض المدينة عاليا بالحياة .كتس
بيهل المدينة الرياضية األولى في قلب
األلب تجمع بين التقاليد ونمط الحياة
بطريقة أنيقة ال تضاهيها مدينة أخرى
بذلك.
إن أسطورة كتس بيهل تجمع بين الفنادق
والمطاعم الفخمة لتجعلها أشهر موقع في
جبال األلب .ولموقعها المميز بين قرن
كتس بيهل وبين هاننكام تزدان منطقة
كتس بيهل بجمالها الرياضي.

المدينة في فصل الصيف
•اإلنطالق في مركز الجولف في منطقة
األلب (أربعة ميادين هنا ،و 18أخرى
قريبة)
•الغوص في البحيرة السوداء وبحيرة
جيرنجر فايهر أو في مجمع السباحة
أكفارينر
•اإلستمتاع بالجبال على مدى  500كم
من طرق الجوالة
•ركوب الدراجات الهوائية عبر  750كم

من طرق الدراجات
•لعبة التنس األرضي المثيرة في ملعب
التنس أو قاعة التنس أو األماكن
المفتوحة
•المرح واإلسترخاء في حديقة مرسيدس
بنز الرياضية كتس بيهل مع جدار
التسلق وقاعة التسلق وقاعة البولنج
كساء شتوي أبيض
•التزلج في منطقة كتس بيهل على
مسارات قمم تبلغ  170كم وفيها أكثر
من  50مصعد حديث
•حدائق جليدية كثيرة للتزلج المثير
والممتع على األحذية
•في المنطقة  120كم من مسارات
التزلج الطويل
•في المنطقة  170كم من طرق التجوال
•مدارس لتعليم التزلج
•حديقة مرسيدس بنز الرياضية كتس
بيهل مع مركز للعبة الكرلنج وقاعة
جليدية للتزلج وقاعة للتسلق
•الجري على الجليد

موقعها المميز في جبال األلب
والعروض الالمحدودة من األلعاب
الرياضية يجعل من كتس بيهل سنة تلو
األخرى المحطة السياحية األولى
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الرياضة :نمط للحياة

الرياضة :نمط للحياة
أفضل مناطق التزلج في ألمانيا
للتمتع برحلة تزلج متميزة في ألمانيا
يرشح الموقع اإللكتروني www.
 skiholiday.comمناطق التزلق
التالية في شمال بافاريا ومنطقة ألقوي:
 قارمش بارتن كيرشن بيرشتيس قادينر الند أوبرست دورف أوبر أمر قاو -ميتن فالد

مواقع التزلج في مناطق األلب األلمانية ال يستهان بها

أليانس أرينا ـ تم الفراغ من بناء هذا الملعب الرياضي أواخر  2005في شمال ميونخ،

تنفس هواء كرة القدم

الموسم الشتوي 2022/2021

جولة لعشاق أليانس أرينا

رياضة التزجل يف أملانيا

تعرف على الملعب الرياضي بعيدا عن
ضوضاء مباريات الكرة .في الرحلة الكشفية
إلى أليانس أرينا يكتشف المرء ما وراء كواليس
الملعب الرياضي الجديد في ميونخ .ويقدم الدليل
السياحي لألفراد والمجموعات فرصة نادرة ال
تقتصر على اإلطالل على الملعب من المدرج
العلوي وحسب :بل تجلس هناك في المقاعد
حيث يجلس الالعبون ،أو تجلس مرة حيث
تجلس الشخصيات الهامة ،كل ذلك ممكن عبر
رحلة أليانس أرينا .في رحلة يومية تدوم 75
دقيقة وتقدم باللغة اإلنجليزية يتعرف عشاق
الكرة على ملعب األرينا من زاوية مغايرة.
والجولة رحلة ممتعة ومثيرة للصغار والكبار
على حد سواء .بعد عرض فيلم خاص يتجول
السياح عبر كافة أرجاء الملعب ويقفون وسط

كابينات الالعبين وجناح الرعاة أو في نادي
الصحافة .منذ افتتاحه في  2005كان ملعب
أليانس أرينا المأوى الوحيد لفريقي ميونخ تي إس
فاو  1860وفريق بايرن ميونخ ،وأصبح اآلن
بعد خروج نادي إس فاو  1860من فئة األبطال
فقط لنادي بايرن ميونخ .وقد توج افتتاحه حقا
إثر بطولة العالم  2006حيث أجريت هناك أول
مباراة واحتفاالت افتتاح بطولة كاس العالم الفيفا.
معلومات عامة:
رحلة إلى أليانس أرينا – يوميا عدا أيام المباريات
والمهرجانات
في األوقات التالية،13.00 ،11.00 ،10.15 :
 16.30 ،15.00في فصل الشتاء تنظم
الرحالت ابتداء من  11شخصا ،المجموعات
الزائدة على  22شخصا يجب تسجيلها مسبقا.

حقائق ومعلومات
عدد المقاعد  69901 :موزعة على درجات
ثالث 2200 .مقعد من الدرجة األولى106 .
لوج بسعة  1374مقعد.
المساحة المبنية  37600متر مربع.
في الملعب :مطعم أال كارته ،مطعمان ألنصار
الكره ،أكشاك ،مركز تسوق مع بوتيك لبايرن
ميونخ وآخر لنادي تي إس فاو  ،1860إضافة
لبوتيكات أخرى متعاقدة مع أليانس أرينا.
جوالت سياحية إلى أليانس أرينا ،هاتف
*
الحجوزات 01805555101
بتكلفة  14سنتا من الخط األرضي.
اإلثنين ـ الجمعة الساعة  8.30ـ 17.30

قمم شاهقة ،أجواء كأس العالم وضيافة
بافارية ،ماذا يبغي المرء فوق ذلك؟ رحلة
التزلج في ألمانيا أكثر من مجرد فرصة جديرة
باإلستغالل .تتوافر مناطق التزلج األلمانية في
شمال بافاريا ومنطقة ألقوي ،أي في جنوب
ألمانيا وعلى حدود النمسا .وهي مهمة وممتعة
رغم صغرها مقارنة مع المناطق األخرى في
جبال األلب.
ففي قارمش كيرشن تعقد بداية كل عام بطولة
القفز من المنصات.
وفي ألقوي تعقد سنويا مباريات عبور الحواجز.
أما كأس ألبين العالمي للتزلج فيعبر الحواجز
لتكون قارمش بارتين كيرشن محطته األخيرة.

إذن تتوافر شروط مناسبة لقضاء اإلجازة
الشتوية القادمة في ألمانيا ورصد أجواء أبطال
التزلج ثم تحسين مهارات التزلج الذاتية .ناهيك
عن اإلمكانات الجمة للمشي الطويل وجوالة
الشتاء .ويجدر بنا ههنا التنويه بمنطقة شفارتس
فالد( الغابة السوداء).
إذن خالل رحلة التزلج الشتوية ال مجال للملل
والضجر إطالقا .وفي المساء يعج المكان
بأماكن السهر والسمر.
وتشتهر أوبرست دورف بحفالتها الساحرة
عقب التزلج ومناطق تزلجها الشبيهة بمنطقة
إشقيل النمساوية .حفالت وسهرات البافاريين
– مناسبات ال تنسى!

قمة المتعة الثلجية في قمم الجبال

أصبحت أليانس أرينا مأوى لفريق كرة القدم البافاري:
فريق بايرن ميونخ.
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صحة ونقاهة
عيـــادة الدكتـــور إلفانجـــر
ألمــراض الجلديـــة والتجميــل وطـب الليــــزر
أجواء فاخرة في قلب مدينة ميونخ
تقع العيادة الخاصة الفاخرة في واحدة من
الضواحي الراقية في قلب مدينة ميونخ.
ومن دخل إليها سيجد في استقباله غرفا ذات
طراز مميز :فكلها مشرقة وفسيحة وجذابة.
"فالشعور باإلرتياح  -كونه طريقا ممهدا
نحو الصحة -ذو عالقة قديمة مع األجواء
والبيئة المحيطة" كما يعبر الدكتور إلفانجر
وهو أحد الخبراء البارزين في ألمانيا عندما
يتعلق األمر بجمال وصحة البشرة.
إنجازات تحققها الخبرات والمهارات
يذكر أن الدكتور إلفانجر عضو في العديد
من الجمعيات الطبية التخصصية .كما أنه
ألف الكثير من المنشورات في المجالت
التخصصية المحلية والعالمية إضافة لكونه
خبيرا محبوبا .وهو محاضر مرغوب

بشرة جميلة تعني حياة جميلة

عبر تخصصها المتجذر وخدمة العمالء
الموجهة رعاية طبية متوافقة مع حاجة الفرد
ووفق أعلى المستويات.

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

من التحسس وصوال للعمليات :طب وفق
مستويات عالية

الطرق الموصلة إلى بشرة ناعمة
وملساء ومتماسكة

يجري الدكتور إلفانجر وفريقه العامل
مداخالته الجراحية الجلدية بطريقة رفيقة
وتخدير موضعي ودون آالم تذكر.

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

• الوقايــة مـن الســرطان
وعالجـــه
• طـب األمراض الجلديــة
الكـالسيكــي

• طب جــلدية األطفال
• طـب التحـسس
• الطـب المنـــاعي
• الطـب التجميلــــي

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

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

وتجري خاللها المعالجات المختلفة من
تحديد الجزيئات المسببة للتحسس وصوال
إلى العالج المناعي المحدد حسب كل حالة
بعينها.
العالج الناجح لالضطرابات الصباغية.
سواء تلون الداكن للجلد أو فقدان موضعي

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

• عالجات الليزر والضوء
• الطب التجميلــي ومقاومــة
الشيخوخــة
• العمليات النهارية

لدى العديد من المؤتمرات الطبية ويتولى
منذ سنين اإلدراة العلمية لدورات تدريبية
وتأهيلية عديدة في مجال طب الجلدية كما أنه
محاضر معتمد من الدولة في تدريب القوى
الطبية .يمتاز الدكتور إلفانجر بشهرة كبيرة
في مجاله التخصصي ويقصده المرضى من
كافة أنحاء المعمورة حيث يستثمرون ثقتهم
في خبراته ومهاراته الطويلة.
الفعالية والحماس والخدمة الشخصية
لتحقيق رعاية مثالية للمرضى
في العيادة الحديثة للدكتور إلفانجر يقف
إلى جانبكم فريق حميم ولطيف يهتم بكافة
المسائل المتعلقة بموضوع البشرة بشكل
تخصصي وعال الحرفية .تشتمل العيادة
على أحدث المعدات والتجهيزات كما تقدم
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تقنيات الليزر الحديثة
يعول الدكتور يورغن إلفانجر على
إنجازات تقنيات الليزر اإلبتكارية حيث
يقول" :نمتلك في عيادتنا أحدث األجهزة
بدرجات مختلفة التركيز ما يمكننا من
تقديم العالجات المثالية لمشاكل البشرة
على اختالف أصنافها .ومنها إزالة الوشم
(التاتو) غبر المرغوب به والشعر المزعج
وأورام الجلد والعروق العنكبوتية والبهاق
والندب أو تخفيف التجاعيد .ونقوم بعالج

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

Schöne Haut ist ein Zeichen für ein glückliches und zufriedenes Leben. Gesundheit zeigt sich auch unmittelbar
über unser größtes Organ - die Haut. Dr. Ellwanger ist Ihr kompetenter Partner bei allen Anliegen rund um Haut, Laser,
Ästhetik, Allergien, Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

إن البشـــرة الجميلــة هـي كنــز ثميــن

Allergologie
Venerologie
Immunologie

Ambulante Operationen
صحتكم
في خدمة
كل مهاراتي
Hautkrebsvorund Nachsorge
Kinderdermatologie

Klassische Dermatologie
Lasermedizin
Ästhetische Medizin

إن البشرة الجميلة دليل على الحياة السعيدة والهنيئة .فالصحة تنعكس مباشرة لتظهر عبر هذا الجزء األكبر من الجسم وهو
Privatpraxis
Dermatologie,
Dr. med. Jürgen
Ellwanger
يتعلقT: +49
كل29ما89 55
36 70
التجميلي
بالبشرة والليزر والطب
إلفانجر شريككم الخبير في
 fürالدكتور
يعتبر
 Ästhetikالبشرة.
und Lasermedizin
F: +49 89 55 29 36 729
العامFacharzt für Dermatologie, Venerologie und .
والتحسس والصحة والجمال واإلرتياح
)Ottostr. 11 (5. OG
80333 München

الدكتور يورجن إلفانجر
أخصائي أمــراض الجلديــة والتحـسس والطــب
التجميلــي للبشـرة وعــالج الليـزر والضوء الطبـي
والطب المناعي
T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

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

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de
العيادة الخاصة ألمراض الجلدية وطب الليزر
)Ottostr. 11 (5. OG
80333 München

الدكتــور يورجـن إلفانجـر شريـك فـي برنامـج اللوفتهانــزا للتنقــل

Allergologie, Medizinisch-Dermatologische Kos)metologie & Medizinische Lasertherapie (DDA

صحة ونقاهة

صحة ونقاهة

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 -الخميس:
12:30 - 08:30
18:00 - 14:00
الجمعه:
12:30 - 08:30
16:00 - 13:30

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
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Hofgarten
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Residenz
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Odeonsplatz
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دليل السائح العربي
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دليل السائح العربي

إحداثيات :فيروس كورو

إحداثيات :فيروس كورونا
مزيد من التخفيف من اإلجراءات في ميونخ
مددت حكومة والية بافاريا قواعد كورونا في
الوالية الحرة حتى  25أغسطس وقررت االسترخاء
في الحانات والبارات.
منذ  8/1يُسمح ً
أيضا بإقامة المعارض التجارية
في بافاريا مرة أخرى .تم توسيع نطاق االلتزام
باالختبار وتقديم األدلة عند الدخول.
يُسمح ً
أيضا باألحداث الكبيرة التي تضم ما يصل إلى
ً
 20000متفرج مرة أخرى ،وفقا لشروط معينة.
ستجد هنا جميع المعلومات حول القواعد الحالية
وتأثيرها على جهات االتصال والمدارس والمطاعم،
والثقافة والترفيه والرياضة.
جديد منذ  :.8/1قواعد الدخول  -سمح بالمعارض
التجارية مرة أخرى
منذ  8/1االلتزام باالختبار أو تقديم الدليل  -بغض
النظر عما إذا كان الدخول بالطائرة أو القطار أو
الحافلة أو السفينة أو السيارة .منذ  8/1يمكن ً
أيضا
إجراء أحداث المعرض التجارية في بافاريا مرة
أخرى .تستند المشاركة في المعرض التجاري
إلى مبدأ  ،3-Gلذلك يُسمح فقط لمن تم تطعيمهم
أو تعافيهم أو اختبارهم بالمشاركة في المعرض
التجاري.
جديد منذ  28يوليو :قواعد خاصة للبارات
والحانات
في  27يوليو ،قررت الحكومة البافارية تمديد
قانون حماية العدوى البافارية الثالث عشر حتى 25
أغسطس ،باإلضافة إلى بعض التعديالت .التغييرات
التالية سارية المفعول منذ  28يوليو :تنطبق
المتطلبات الخاصة التالية على تشغيل الحانات
النقية في الغرف المغلقة :يجب أن تتم الخدمة على
الطاولة ،وال يُسمح بتناول المشروبات في البار أو
الكاونتر.
يُسمح بالبقاء معًا في األماكن العامة والغرف
الخاصة بشكل خاص على النحو التالي ،اعتما ًدا
على حدوث  7أيام:
•إذا كانت اإلصابة أقل من  ،50يُسمح لـ 10
أشخاص من أي عدد من األسر بالبقاء معًا.
•مع معدل حدوث يتراوح بين  50و ،100يُسمح
لـ  10أشخاص من ثالث أسر كحد أقصى بالبقاء
معًا.
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•ال يتم احتساب األطفال الذين تقل أعمارهم عن
 14عامًا .األشخاص الملقحون بالكامل (الذين
حصلوا على التطعيم النهائي لمدة  14يومًا
على األقل) وأولئك الذين تعافوا (مع اختبار
 PCRالذي ال يقل عن  28يومًا وال يزيد عن 6
أشهر) معفون من قيود االتصال .في التجمعات
الخاصة التي يشارك فيها األشخاص الذين
تم تطعيمهم أو الذين تم شفاؤهم باإلضافة إلى
أشخاص آخرين ،ال يتم أخذ األشخاص الذين تم
تطعيمهم واستعادتهم في االعتبار عند تحديد عدد
المشاركين.
متطلبات القناع :حيث يجب ارتداء القناع
منذ  9يونيو  ،2021تم رفع متطلبات القناع عن
وسط مدينة ميونيخ في الهواء الطلق.
يوجد حاليًا التزام بارتداء قناع  FFP2في غرف
المبيعات في جميع المتاجر ،وكذلك في منطقة
المبيعات ،وفي المدخل ومناطق االنتظار أمام غرف
المبيعات وفي مواقف السيارات المرتبطة وعند
استالم الطعام " ،"To Goباإلضافة إلى البضائع
عبر""Click and Collect
عند زيارة حدائق البيرة والمطاعم في الداخل
والخارج يمكن إزالة القناع على الطاولة ،ويلزم
بارتداء القناع في األكشاك في األسواق ،لزوار
الخدمات الكنسية ،في وسائل النقل العام لمسافات
طويلة والمرافق المرتبطة بها للركاب والركاب،
وكذلك لموظفي المراقبة والخدمة ،بقدر ما يأتون
إلى االتصال بالركاب والركاب وسائل النقل العام
المحلية والمرافق المرتبطة بها ،عند زيارة مكاتب
األطباء ،في دور المسنين ودور رعاية المسنين ،في
مدارس الموسيقى ،ما لم يكن صنع الموسيقى النشط
ال يسمح بمتطلبات القناع ،لدروس مدرسة القيادة
النظرية والعملية والقيادة االمتحانات المدرسية،
لزوار المواقع الثقافية (مثل المتاحف والقالع
والمسارح ودور الحفالت الموسيقية ودور األوبرا
ودور السينما ودور السينما) ،في حديقة حيوانات
هيالبرون في سجالت النقد ،في الغرف المحولة
مثل المراحيض ومراكز الخدمة ،إلخ .أو في مرافق
الحيوانات التي يتردد عليها بكثافة حيث ال يمكن
مالحظة مسافات األمان ،.في منطقة الخروج من
الحديقة النباتية ،في األحداث الرياضية والثقافية
الكبرى  -األحداث الكبيرة ذات الطابع العابر للحدود
والتي يزيد عدد زوارها عن  1500زائر ،باستثناء
المقعد في الهواء الطلق.
بالنسبة لموظفي خدمات رعاية المرضى الخارجيين

ومنشآت الرعاية شبه للمرضى الداخليين ،طالما
أنهم على اتصال بأشخاص يحتاجون إلى رعاية،
فإن غرامة المخالفة األولى المتعمدة هي  250يورو.
المباني العامة :تغطية الفم واألنف مطلوبة ً
أيضا
في مناطق االجتماعات والمرور ،بما في ذلك
المصاعد ،في المباني العامة.
العمل :يوجد في ميونخ ً
أيضا متطلبات قناع في
أماكن االجتماعات وحركة المرور في مكان
العمل ،خاصة في المصاعد والممرات والمقاصف
والمداخل ،الشيء نفسه بالنسبة ل لمكان العمل إذا
كان الحد األدنى للمسافة البالغ  1.5متر ال يمكن
االعتماد عليه .بالنسبة للتجمعات الكبيرة في الهواء
الطلق ،مثل المظاهرات ،يلزم ارتداء قناع.

شخصا بالداخل إذا تمكن
وما يصل إلى 25
ً
المشاركون من إثبات اختبار سلبي .ال يحتاج
الملقحون أو النقاهة إلى شهادة اختبار.
الثقافة :ينطبق هذا على المتاحف ودور السينما
والمسارح والقالع والمناسبات
إذا تم تصنيف الحدوث "أقل من  ،"50يمكن فتح
المتاحف والمعارض وحدائق الحيوان والنباتات
والنصب التذكارية للزوار مع التسجيل لمتابعة
االتصال .من خالل تصنيف حدوث "بين 50
و ،"100يمكن فتح المتاحف والمعارض وحدائق
الحيوان والنبات والنصب التذكارية للزوار الذين
لديهم موعد مسبق وتسجيل لمتابعة جهات االتصال.
في مجال األحداث الثقافية ،تعتبر أقنعة
إلزامية للمتفرجين واألقنعة إلزامية للمشاركين
والموظفين ،على الرغم من أنه يمكن إزالة القناع
في مكان ثابت في الهواء الطلق .بالنسبة للمتاحف
والمعارض والنصب التذكارية والمواقع الثقافية
المماثلة وكذلك للحدائق الحيوانية والنباتية ،يجب
على الزوار ارتداء أقنعة  FFP2في غرف مغلقة.
وينطبق الشيء نفسه في الهواء الطلق إذا كان
ال يمكن الحفاظ على الحد األدنى للمسافة بشكل
موثوق .قد تفتح المسارح ودور السينما ً
أيضا بمفهوم
النظافة المناسب .يُسمح حاليًا بحد أقصى 1500
متفرج للفعاليات الثقافية في الهواء الطلق.
يسري الدخول إلى األماكن المغلقة اعتما ًدا على
سعة الغرفة ،ولكن ليس أكثر من  1000شخص.
FFP2

يجب على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6و 15عامًا فقط ارتداء غطاء الفم واألنف ً
بدال
من أقنعة  .FFP2يُعفى األطفال حتى عيد ميالدهم
السادس من واجب الحمل.
المطاعم والحانات :قواعد خاصة للحانات
يُسمح بفتح خدمة تقديم الطعام في األماكن المغلقة
ويمكن أن تظل المطاعم مفتوحة في الداخل
والخارج إذا كان معدل اإلصابة أقل من  100حتى
الساعة  1صباحً ا .ال ينطبق هذا إذا تم النص على
اإلغالق المبكر للنشاط التجاري في تصريح المطعم
أو تصريح االستخدام الخاص أو ً
وفقا لقانون إغالق
المتجر.
ً
وفقا للوائح االتصال الحالية ،يمكن لعشرة أشخاص
كحد أقصى من أي عدد من األسر الجلوس على
طاولة واحدة (باستثناء أولئك الذين تم تطعيمهم
وتعافيهم ،وكذلك األطفال دون سن  14عامًا).
تنطبق المتطلبات الخاصة التالية على تشغيل
الحانات النقية في الغرف المغلقة :يجب أن تتم
الخدمة على الطاولة .ال يُسمح بتسليم واستهالك
المشروبات في الكاونتر أو في المنضدة.
االحتفاالت العامة والخاصة ممكنة مرة أخرى
أعياد الميالد والزفاف واحتفاالت التعميد والجنازات
واجتماعات النادي وما إلى ذلك ممكنة مرة أخرى.
إذا كان الحدوث أقل من  ،50يُسمح بالفعاليات
المخطط لها مع ما يصل إلى  100شخص بالخارج
شخصا بالداخل.
وما يصل إلى 50
ً
مع حدوث ما بين  50و ،100يُسمح لألحداث
شخصا بالخارج
المخطط لها مع ما يصل إلى 50
ً

بالنسبة لألحداث الثقافية واسعة النطاق ذات الطابع
العابر للحدود ،يُسمح بما يصل إلى  20000متفرج
في ظل الشروط التالية ،بشرط أال يتجاوز الحدوث
لمدة  7أيام :35
•يُسمح بحد أقصى  35بالمائة من السعة
اإلجمالية .أماكن الوقوف غير مسموح بها.
يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن 1.5
متر بين المقاعد .يعتبر ارتداء قناع FFP2
إلزاميًا ،باستثناء المقعد في الهواء الطلق.
التسوق والخدمات :المتاجر تفتح دون حجز موعد
إذا كان معدل الحدوث أقل من  ،100فإن التجارة
مفتوحة بشكل عام .ليست هناك حاجة لتحديد
المواعيد .تظل متطلبات جميع المحالت التجارية
(مفهوم النظافة ،تحديد العميل لعميل واحد لكل
 10أمتار مربعة ألول  800متر مربع من منطقة
المبيعات وعميل إضافي لكل  20مترً ا مربعًا لجزء
من منطقة المبيعات التي تزيد مساحتها عن 800
متر مربع) سارية.

في غرف المبيعات ،في منطقة المبيعات ،في
المدخل ومناطق االنتظار أمام غرف المبيعات
وفي مواقف السيارات المرتبطة ،يلزم وجود قناع
للموظفين وقناع  FFP2للعمالء.
يُسمح بمصففي الشعر والعناية بالقدم وغير ذلك من
خدمات معانقة الجسم.
تظل العالجات الضرورية عند الطبيب وطبيب
األسنان والممارسات األخرى مسموحً ا بها.
منذ  7يونيو ،تمكنت األسواق من بيع جميع أنواع
البضائع في الهواء الطلق مرة أخرى .منذ األول من
يوليو ،يمكن الموافقة على األسواق فوق اإلقليمية
بمفاهيم الحماية والنظافة المناسبة.
يسري ما يلي على جميع اللوائح :يستثنى من دليل
االختبار األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد
كورونا والمتماثلون للشفاء وكذلك األطفال دون سن
 6سنوات.
الرياضة :االسترخاء للرياضات الداخلية والخارجية
مع وجود قيمة أقل من  ،50يُسمح عمومًا بأي
نوع من الرياضة ولم يعد هناك أي تمييز بين
رياضة عدم االحتكاك والرياضات االحتكاكية
وبين الرياضة الترفيهية والرياضات االحترافية
أو التنافسية .لم يعد إثبات االختبار ضروريًا بشكل
عام إذا كانت قيمة الحدوث أقل من  .50ومع ذلك،
في جميع المرافق الرياضية (الخارجية والداخلية)،
يجب ارتداء أقنعة  - FFP2باستثناء الرياضات
المباشرة .في الرياضات الخارجية ،إذا كانت قيمة
الحدوث أقل من  ،50فال يوجد حد لعدد األشخاص.
في المناطق الداخلية للمنشآت الرياضية ،يتم تحديد
العدد المسموح به من األشخاص الحاضرين من
خالل أحكام مفهوم إطار الرياضة.
يُسمح حاليًا بحد أقصى  1500متفرج لألحداث
الرياضية في الهواء الطلق .من بين هؤالء ،يمكن
تخصيص  200كحد أقصى بدون مقاعد ثابتة
(كالوقوف) مع حد أدنى من التباعد ،والباقي فقط
كمقاعد ثابتة .في المرافق الرياضية ،يكون عدد
المشاركين في مفهوم اإلطار محدو ًدا بشكل مناسب
ً
وفقا لحجم المنشأة الرياضية.
وقت الفراغ :حمامات سباحة في الهواء الطلق
بدون اختبار إجباري ،ولكن تفتح بحجز موعد
فتح المسابح الخارجية مسموح به مرة أخرى.
المتطلبات األساسية هي مراعاة مفهوم النظافة

العامة المقابل (الحفاظ على المسافة ،والحد من عدد
األشخاص لكل متر مربع ،وما إلى ذلك) باإلضافة
إلى حجز موعد ً
مسبقا.
يُسمح مرة أخرى بافتتاح حمامات السباحة الداخلية
والساونا .تم السماح بالحمامات الحرارية الطبية منذ
.5/21
يُسمح بتشغيل المتنزهات والمرافق الترفيهية الثابتة
المماثلة.
المالعب في الهواء الطلق مفتوحة لألطفال فقط
عندما يكونون برفقة شخص بالغ .يُسمح بجوالت
في المدينة والضيوف وكهوف عرض ومناجم
للزوار وجوالت جبلية وثقافية وطبيعة في الهواء
الطلق .يُسمح بتشغيل التلفريك والمالحة النهرية
والبحيرة في حركة الرحالت ،وكذلك حركة السكك
الحديدية السياحية وحركة الحافالت السياحية.
يُسمح بفتح أروقة التسلية والكازينوهات ومكاتب
الرهان.
وال تزال بيوت الدعارة والنوادي والمراقص وأماكن
الترفيه األخرى والمرافق الترفيهية المماثلة مغلقة.
نظرً ا لتصنيف اإلصابة الساري حاليًا في ميونخ ،ال
يوجد اختبار إلزامي في المرافق الترفيهية المذكورة.
الفنادق :إقامة سياحية
تم السماح بالعروض السياحية مرة أخرى منذ 21
مايو .وهذا يشمل اإلقامة الليلية في الفنادق وشقق
العطالت والمنازل وبيوت الشباب ومواقع التخييم.
إذا كانت اإلصابة أقل من  ،50فكل ضيف يحتاج
فقط إلى تقديم اختبار سلبي عند الوصول (ليس كل
 48ساعة كما كان من قبل) .يمكن منح الغرف ألي
شخص يُسمح له بالبقاء معًا بموجب قيود االتصال
العامة الجديدة ( 10أشخاص ،مع نسبة تتراوح بين
 50و 100من ثالث أسر كحد أقصى).
بالنسبة لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل (بعد
التطعيم الثاني وفترة انتظار مدتها  14يومًا)
وبالنسبة ألولئك الذين تعافوا تمامًا ،ال يوجد التزام
بإجراء االختبار في الفنادق .يُسمح للضيوف
باستخدام عروض السبا والعالج والعافية من الفنادق
مثل حمامات السباحة.
حظر التجول الليلي لم يعد ساريًا
ال يوجد حظر تجول يصل معدل حدوثه إلى أكثر
من  .100في هذه الحالة ،يمكن للسلطة اإلدارية
المختصة في المنطقة أن تصدر تدابير مناسبة
للوقاية من العدوى عن طريق مرسوم عام.
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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
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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
Central Apart-Hotel
Josephsburgstraße 26,
81673 Munich
Tel: 435 49 30 - 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
DEHBASCHI
Dachauer Str. 36, 80335 Munich
Tel: 089 55 02 96 30
JAZZCLUB UNTERFAHRT
Einsteinstrasse 42, 81675 Munich
Tel: 089 57 00 49 59
LAHARI
Schillerstr. 3a
80336 München
Tel 089 35856754
LA FIESTA
Schwanthalerstr. 3, 80336 Munich
Tel: 089 726 090 32
MILLINNIUM SHISHA PALAST
Schwanthalerstr. 12, 80336 Munich
Tel: 089 32 49 52 67
MYRA
Thalkirchner Str. 145, 81371 Munich
Tel: 089 26018384
ORIENT LOUNGE
Landsbergerstr. 449, 81241 Munich
Tel: 0178 53 62 07 8
SANGAM
Franz-Joseph-Str. 28, 80801 Munich
Tel: 089 34 02 32 15
SANGEET
Brienner Str., 80333 Munich
Tel: 089 28 67 45 57
SHANDIZ
Dachauer Str. 50, 80335 München
Tel. 089 59 94 79 86

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
CARDAMOM
Gabelsbergerstr. 50, 80333 Munich
Tel: 089 97897075
CEDAR LOUNGE
Rosenkavalierplaty 12, 81925 Munich
Tel: 089 92 98 99 99
DERYA
Schillerstr. 34, 80336 Munich
Tel: 089 54 54 18 22
Fauanees Bagdad
Schillerstr. 21, 80336 München
Tel: 089 55879806
KSARA
Haimhauser Str. 7, 80802 Munich
Tel: 089 33 08 82 97
LEONROD
Leonrodstrasse 45, 80636 Munich
Tel: 089 12 35 66 1
ORIENTAL PALACE MUNICH
Landwehrstr. 16, 80336 Munich
Tel: 089 54344222
SABABA IMBISS
Westenriederstr. 9, 80331 Munich
Tel: 089 23237881
SINDBAD
Schwanthalerstr. 2, 80336 Munich
Tel: 089 54349908
ZAITOONE
Schwanthalerstr. 7, 80336 Munich
Tel: 089 598363
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المعارض التجارية
Internet World
21.02.2022 - 25.02.2022

TrendSet
08.01.2022 - 10.01.2022

Handwerk & Design
09.03.2022 - 13.03.2022

Hochzeitstage München
15.01.2022 - 16.01.2022

CCE International
15.03.2022 - 17.03.2022

ISPO MUNICH
23.01.2022 - 26.01.2022

InPrint
15.03.2022 - 17.03.2022

INHORGENTA MUNICH
11.02.2022 - 14.02.2022

LOPEC München
22.03.2022 - 24.03.2022

f.re.e
16.02.2022 - 20.02.2022

Laser World of Photonics
26.04.2022 - 29.04.2022

MÜNCHNER AUTOTAGE
16.02.2022 - 20.02.2022

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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حقبـة جديـــدة مــن
العجائـــب
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Austria
www.swarovski.com/kristallwelten

مرحبا بكم في عالم الكريستال من سواروفسكي
عندما تقدمون هذا اإلعالن لدى صندوق المحاسبة في المداخل  5و 6ستحصلون على تذكرة بسعر تفضيلي يبلغ  17يورو
(بدال من  19يورو) ،منذ عام  1995بدأ عالم الكريستال من سواروفسكي في مدينة فاتنس في استهواء الماليين لكونه واحدا
من أكثر المعالم السياحية النمساوية استقطابا للزوار.
ما الذي ينتظركم في هذا المعرض المدهش:
•اكتشفوا كريستال سواروفسكي في كافة أشكالها الممكنة
•زوروا أضخم مستودع من سواروفسكي عبر العالم
•دعوا األطفال يمرحون ويلعبون في برج األلعاب والملعب
•استمتعوا بسحابة الكريستال وما تحويه من  800000قطعة كريستالية رصعت يدويا
•قوموا بزيارة الحديقة الرائعة
مواعيد الدوام الجديدة
يوميا من الساعة  8.30صباحا وحتى  7.30مساءا ،ساعة الدخول األخيرة  6.30مساءا
في تموز وآب يوميا من  8.30صباحا وحتى  10مساءا ،ساعة الدخول األخيرة  9مساءا

