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بحيرة تيجرن سي 
نصائح الكتشاف وسط 
المدينة ومنطقة المشاة

مçاهـــدة معالــم 
مدينــــة ميونـــخ

السالم عليكم 
من بافــــــاريا

تجربة ال تنسى تسوق ُبعد من االستثناء
في الهواء الطلق

êالــة بر¥يـــوم
VipWing فــــي 
مطـــار ميــونــخ

قريـــة إنغولçــتات 
و قرية فريتسهايـم

ميونخ التسوق

من 2022/5/2 إلى 2022/7/30

تميز وتسوق

التسوق الفاخرة!
والعالمات التجارية 

أحــــداث وفعاليـــات 
الموســــم

بطاقة التسوق 
للسائح العربي
بمدينة ميونخ
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قــريــــة إنــغـولشتــــات و قــريــة فيــرتهـــايـــم

شيــــئ ال ينـــسى
جتـربــــة تســوق فـــي اهلــــواء الطلـق

نمط للحياة

أخرى، تعتمد قرية إنغولشتات األنيقة على ثروتها من التأثيرات التاريخية 
المحلية، مدعومة بجمال الريف البافاري وأجواء ترحيبية شهيرة.

 Ingolstadt على بعد 40 دقيقة فقط بالسيارة من مطار ميونخ الدولي، تقدم
Village أكثر من 110 متجًرا محلًيا وعالمًيا تصطف في شارع المشاة 
مثل ba&sh و MCM و Puma و Samsonite و Wolford جميعها بسعر 
60٪ من األسعار األساسية.  أثناء التجوال في القرية في الهواء الطلق، 

يمكن للضيوف أيًضا تذوق أفضل المأكوالت المحلية والعالمية، كل ذلك 
اآلسيوي  إندوشين  مطعم  من  معروضة  متاحة،  حالل  طعام  قائمة  مع 
المشهور عالمًيا لالستمتاع بأجمل األماكن مثل كريب كوتور أو الدوري. 

قرية فيرتهايم | فرانكفورت
 ،Tauber المنطقة الخالبة بوادي تقع قرية  Wertheim Village في 
والتي يعتقد الشاعر األلماني جوته أنها األجمل في ألمانيا كلها، وتحيط 
بها األبراج القالع على خلفية 
والغابات  المشجرة  التالل 
القديمة. تتميز القرية بمزاجها 
بفرانكفورت  مقارنة  الهادئ 
المجاورة لها، وهي عبارة عن 
واحة هادئة في الهواء الطلق، 
على  موقعها  من  مستوحاة 
لتعكس  الرومانسي  الطريق 

تراثها الخيالي.

على   Wertheim Village تقع 
بعد 50 دقيقة فقط بالسيارة من 

ومدينة  فرانكفورت  من  واحدة  ساعة  أو  الدولي  فرانكفورت  مطار 
Nurenberg، وهي موطن ألكثر من 110 متجًرا تصطف على جانبي 
شارع المشاة ذات المناظر الطبيعية، وتقدم المحالت التجارية عروض 
تصل إلى 60٪ من األسعار األساسية على العالمات التجارية المحلية 
والعالمية بما في ذلك Bally وLongchamp وLululemon وTumi و

Villeroy & Boch وغيرها الكثير.

تفتخر Wertheim Village أيًضا بمجموعة مختارة لذيذة من المطاعم 
والمقاهي التي تقدم قوائم الطعام الحالل والوجبات الجاهزة لتناسب 
جميع ضيوفنا مثل الكريب اللذيذ من Mon Amour Bio Crepes إلى 

الخبز الطازج من Main Handbrot، وهو مخبز حرفي.

قرية إنغولشتات | ميونخ
والتي  ميونخ،  في  الثقافي  االنصهار  بوتقة  من  ساعة  غضون  في 
تضم اآلن المزيد من المسارح والمعارض أكثر من أي مدينة ألمانية 

قرية  من  كل  فإن  الترفيه،  أو  للعمل  مسافًرا  كنت  سواء 
ميونخ  في   Ingolstadt وقرية  فرانكفورت  في   Wertheim
وأفضل  الطلق،  الهواء  في  للتسوق  المثالية  الوجهات  هي 
ذلك  في  بما  الخدمات  مع   *5 الضيافة  وكرم  المأكوالت 
الضرائب،  من  المعفى  والتسوق  للسيارات،  مجانية  مواقف 
وكسب األميال مع تشمل برامج بطاقات شركائنا بما في ذلك 
سكاي وارد طيران اإلمارات وأميال االتحاد وخدمة التسوق 

الشخصية المخصصة لجعل زيارتك ممتعة قدر اإلمكان.

 Wertheim تضم قرية
وقرية Ingolstadt أكثر من 
110 متجًرا تصطف على 
جانبي شارع المشاة ذات 

المناظر الطبيعية

 لمزيد من المعلومات حول
 خدماتنا وعروضنا،

امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا.



ضيوفنا األعزاء

بداية  مع  العربي«  »السائح  مجلة  من  الجديد  العدد  إطاللة  تتزامن 
فصل الربيع. فصل تصفو فيه السماء وتبعث الشمس بأشعتها المشرقة 
والنشاط  المرح  النفس حب  في  وتبعث  وضياًء  دفئاً  الدنيا  تماًل  التي 
واإلنطالق، حيث تكتسي الطبيعة بثوب أخضر بعد فصل قارس البرد 
اكتست فيه األرض ببساط أبيض. وما أجمل الربيع في ميونخ، عاصمة 
العراقة والحداثة في آن واحد، عاصمة الموضة والشباب واإلنطالق، 
عاصمة التقدم والتكنولوجيا والمتاحف والمعالم األثرية الخالدة. فهواة 
السياحة والتجوال هم على موعد مع عشرة من أبرز المعالم السياحية 

في ميونخ.

أما عشاق التسوق والموضة واألناقة فميونخ تنتظرهم بما تشتهر به من 
محالت فخمة تضم أشهر ماركات الملبوسات والعطور العالمية وشارع 
ماكيسميليان شتراسه الشهير وحي برينر ومركز أوبرلنغر وكارشتات. 
أما المتشوقون لمعرفة أحدث ما توصلت إليه البحوث في مجال الطاقة 

المتجددة والتقنيات الحيوية فلهم نصيبهم أيضاً من المعرفة الخالصة.

التي  الساحرة سالزبوج.  المدينة  وال تترددوا في اإلطالع على مقالة 
تسحركم بنمط حياتها الفرنسي وحدائقها الرائعة وظاللها الوفيرة. إنها 

مدينة صغيرة لكنها كبيرة في ثرائها التاريخي والحضاري ونمط حياتها 
الفاخر. وال يسع إدارة تحرير المجلة في هذا المقام إال أن تتمنى لقرائها 
الكرام من السياح العرب قضاء وقٍت طيٍب وممتٍع في ربوع هذه البالد 
الخضراء ووسط هذا الزخم من الفعاليات التي نتمنى أن تبقى خالدة في 

الذكريات وتكون مدعاة للعودة من جديد. 

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

أسرة التحرير

 Foto: Sigi Mueller, Feldherrnhalle Muenchen
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Professional - Personal - Proficient

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

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

Our international team welcomes you in English, Arabic and German!
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مقدمة

Live the French way
BAYERSTRASSE 12 - 80335 MÜNCHEN - DEUTSCHLAND

TEL. +49 89 599 480 - H5413@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL-MUNICH.COM

MARHABA IN MUNICH - LIVE THE FRENCH WAY!

Enjoy your stay in the heart of Munich and truly live 
out your holidays in style!

Where bavarian charme meets french art de vivre, 
this is what visiting Munich should feel like!

Book your special stay now and set off on an 
unforgettable journey!

الحرفية – الرعاية الشخصية – المهارة

يرحب بكم فريقنا الدولي باللغات اإلنجليزية والعربية واأللمانية

نحن الشركة التي تقدم لكم الخدمات الشاملة في مقر إقامتكم 
في برلين وألمانيا وأوروبا حيث مقرنا الرئيسي في برلين ولنا 

مكاتب فرعية في ميونخ وهامبورج.
نرغب عبر مكتب إميسا للسياحة والسفر في أن نضيف إلى 
والمألوف.  المعتاد  تفوق  فريدة  سفر  خبرات  ضيوفنا  سجل 
برنامجنا  في  اإلنطالق  إلى  سنين  أربع  منذ  ذلك  دفعنا  وقد 
للبرامج  نتيجة  السريع  ونمونا  نجاحنا  كان  لقد  الخدماتي. 
السياحية المفصلة حسب رغبات العمالء والتي تبقى خالدة في 

سجل ذكرياتهم. إننا نلتزم بالخدمات الرائدة عبر اإلصغاء إلى 
حاجات ورغبات العمالء واكتشافها ثم تنفيذها.

اختيارهم  تم  شركاء  من  األداء  عالية  عالقات  شبكة  ولدينا 
بعناية فائقة من قطاعات الفنادق والرعاية الصحية وخدمات 
النقل وذلك لمساعدة عمالئنا لإلفادة من مكانتنا في السوق وكذا 

تعزيز ميزانيتكم.

مرحبا بكم في مكتب إميسا للسياحة والسفر!



leonardo-hotels.com

 و رو�ال میونیخ یوناردلالفندق 
 �أ�عاد جدیدة 

 

  الفاخر نجوماألر�ع  مستوى  رو�ال میونیخ فندق لیوناردو
عالم بي إم دبلیو ومجمع   �القرب من منطقةیرحب �كم و�قع 

 تعال واستمتع .من نوعها الفر�دة �أجواءه أولمبیامراكز تسوق 
التصمیمات  و  الحدیثة عمارة لمع اة  الحقیقی ةعا�شبتجر�ة المُ 

 .ينالتناغم اللو  ممفهو و الرائعة  الداخلیة
 

 تصمیم أنیقذات  أجنحةو  مكیفة الهواء رف�غیتمتع الفندق 
عن  فضال  عالیةال جودة ال   ذات سمات والمالمحوالعدید من ال 

  «90لیو  »و�ار «فیتروف»ومطعم  المشمسة ات الشرف
 نا. �مكنكوالساو  البدنیةاللیاقة ُمخصصة لممارسة منطقة و 

تقع  . من الطرق  العدیداالستمتاع �إقامتك لدینا قي میونیخ � 
مما   مباشرة الفندق أمام »Oberwiesenfeld«مترو  محطة
 .وال�ة �افار�االسیاحیة الرائعة ل  معالمال ىاللوصول اییسر 

 
  ونرغب العرب ضیوفنا  توقعاتاحتیاجات و ونعلم  ندرك نحن

نقدم حیث . «موطنه أجواء  عیدا عن� طناو »أن �ستمتعوا ب 
 م�ك االحتیاجات الخاصة تلبيمن الخدمات  مجموعة

 . والمتعة �الراحة�م وتشعر 
 

 

LEONARDO ROYAL MUNICH
Moosacher Straße 90 | 80809 Munich

T +49 (0)89 288 538 0 | info.royalmunich@leonardo-hotels.com

Business  تجارة وأعمال
44السوق العالمي للسياحة والسفر - دبي 2022

 OUTSIDE MUNICH    خارج مدينة ميونخ
46شتوتغارت و بادن-فيرتمبيرج

51مدينة زالسبورج وريفها
53تيرول النمسا - رحالت عائلية

Kids & Family  العائلة واألطفال
56أكثر مدن المالهي األلمانية إثارة وإمتاعاً

MUNICH BAVARIA   ميونخ بافاريا
24مطارميونخ - يحمل لكم خدمة مرافق التسوق العربي

28أليانز أرينا - ملعب كرة القدم
29احتفاليات مومسية بارزة

 ARROUND MUNICH    حول مدينة ميونخ
30متعة الجبال الكاملة

34قصر ليندر هوف – الفيال الملكية
38بحيرة شتارن بيرجر زي

5اإلفتتاحية 
8مقدمة كلمة عمدة ميونخ ديتر رايتر

9مقدمة مديرية السياحة            
أنبذة مختصرة عن المواضيع  INSIDERفي هذا العدد

LIFESTYLE MUNICH نمط الحياة اليومية بمدينة ميونخ
16تسوق في ميونخ

20برونينجر - التسوق الفاخر منذ عام 1881
22صالــة VipWing بريميـــوم فــي مطـــار ميونــــخ

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

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

التسوق في مطار ميونخ ص 27-24 أليانز أرينا - بايرن ميونخ ص 28

بوابة التسوق بمدينة ميونخ  - ص 16 - 19 أندونيسيا  جنة قضاء العطالت في شرق جنوب قارة آسيا ص 69-68

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

وبأسعار عادلة. ومن اختصاصاتنا:

ونحن نتطلع إلى زيارتكم في عيادتنا الخاصة بكم.

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

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

مركز سيتي دنت لألسنان
عيادة طبيب األسنان د. عدنان درويش

CityDent Munich Praxis für Zahnheilkunde 
Zahnarzt Msc Adnan Darwish 

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

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

www.citydent-munich.com

طبيب األسنان الدكتورعدنان درويش 

الدافع والكفاءة المهنية والجودة هي في المرتبة األولى

بحيرة شتارن بيرجر سي  ص 38

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

بيانات الناشر وغيرها.

مدينة زالسبورج ص 51 - 52
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أوروبا بارك أكثر مدن المالهي إثارة وإمتاعا -  ص56 - 61
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Schafskäse mit Walnüssen, dazu Fladenbrot

21  Masto-Khiar 2,90 € 
Landjoghurt mit feinen Gurkenstückchen
und persischen Kräutern (mit gehackten Dill)

22 Masto-Musir 2,90 € 
Landjoghurt mit wildem Knoblauch aus Persien

23 Khiarschur 3,50 € 
Delikate persische Salzgurken für Feinschmecker

24  Torschi-Liete 3,50 € 
Fein gehackte Gemüsemischung in Weinessig eingelegt

25 Torschi-Sir 3,50 € 
in Honigessig eingelegter Knoblauch 

26 Zeytune Parwarde 3,90 € 
eingelegte Oliven in Granatapfelsirup mit Walnüssen - pikant

27 Noon-o-Panir 2,90 € 

Gaumenfreuden

SHANDIZ - Persische Spezialitäten - Dachauer Str. 50, 80335 München - Tel.: +49 (89) 59 94 79 86  - www.shandiz.de

مطعم شانديز يرحب بكم ويقدم لكم أشهى  
وأطيب المأكوالت اإليرانية الشهيرة

تمتعوا بوجباتنا العديدة المختلفة سواء الباردة  
أو المطهية ووجبات اللحم المشوية

مطعم شانديز - للمأكوالت اإليرانية الشهية

خدمة توصيل إلى المنازل أو الفنادق
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السالم عليكم> 
كلمة رئيä بلدية ميونخ

مقدمة

ضيوف وأصدقاء ميونخ األعزاء،
الخاصة  الموزاييك  العالم  أنحاء  كافة  من  القادمون  ضيوفنا  يعشق 
المتسامح  العالمي  واإلنفتاح  النابضة  الحيوية  من  المكونة  ميونخ  في 
ورباطة الجأش الواثقة. فالمتاجر الفاخرة في موقعها الحيوي تجعل من 
ميونخ جنة للتسوق وفي متناول الجميع. أما المحالت الجديدة ومراكز 
التسوق فتقدم التشكيالت العصرية من مصممي األزياء العالميين وكذا 
المجوهرات واإلكسسوارات لذوي الرغبات الخاصة. ومن يرغب في 
اإلسترخاء قليال فما عليه إال أن يلبي نداء الحدائق الخضراء البديعة 

والجنائن الفسيحة التي تدعو إلى الراحة واإلستجمام والتجوال.

ريزيدنس  وفي  نيمفنبورج  قصر  في  والفسيحة  البديعة  الغرف  أما 
وهناك  وأناقتها.  فتسحربجاذبيتها  ألمانيا  في  للقصور  متحف  أضخم 
دبليو  أم  األلماني وعالم بي  المتحف  أمثال  معالم مخصصة لألطفال 

حيث تستفز الرغبة إلى المشاهدة واإلستمتاع. 

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

إننا سعداء بالترحيب بكم في مدينتنا الرائعة
 ونتمنى لكم إقامة هنيئة وممتعة.

مع خالص التحيات

 مرحبا بكم يف ميونخ 
كلمة مديرية السياحة

مقدمة

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة 

ميونخ

كليمنس باومغارتنر
رئيس قسم العمل 

واالقتصاد

األعزاء ضيوفنا 

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

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

األلب. جبال 

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

األخرى.

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

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

والمتعة. بالحياة  نابضة  حيوية 

ميونخ عمدة  تحيات  مع 
رايتر ديتر 

العربي للسائح  التسـوق  بطاقة 
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يمكنكم االستفادة من البطاقة عند كل »تسوق« تقومون به لدى 
شركائنا، وهو أمر ُمجٍد بالنسبة لك. 

وللتعرف على تنوع عروض وخدمات شركائنا يمكنكم االطالع على 
موقعنا على شبكة اإلنترنت، حيث تجدون على الموقع تفاصيل عن 
 VIP شركاء بطاقة »المسافر العربي« الخاصة بتسوق المشاهير

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 
www.vipshoppingcard.de :موقعنا على اإلنترنت
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ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية الفاخرة من 
األزياء واألحذية والبصريات واإلكسسوارات 

في عاصمة والية بافاريا ميونخ

19-16
التســــوق فـي أبعــاد‰ 

الراقيــة

26-24
تطورت مجموعة عالم بي ام دبليو وBMW Museum وBMW Plant لتصبح واحدة من 
أشهر وجهات الرحالت في بافاريا. في ميونخ بالقرب من الحديقة األولمبية، يمكن للزوار 

معرفة تاريخ وحاضر ومستقبل الشركة المصنعة للسيارات البافارية. 

مطار ميونخ - عا% للتسوق واملت√
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إحتفاليات مومسية

 The االحجار المتدحرجه يقوم
Stones بجولة في أوروبا مرة 

أخرى. في الخامس من يونيو، يمكن 
لعشاق فرقة رولينج ستونز الذهاب 

إلى الملعب األولمبي في ميونيخ 
واالستمتاع بأداء الفرقة

29

Pat Metheny, Philharmonie im Gasteig

Udo Lindenberg, Olympiahalle

Die Toten Hosen, Olympia stadion
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Rolling Stones, Olympiastadion

foto: Wolfgang Grabherr
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faszinierende Fußball-Abende in der Allianz Arena
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حبرية شتارن بريجر زي
42-38

للكبار  محبوب  سياحي  مقصد  إنها 
بخيارات  المرء  فيه  يستمتع  والصغار 

بل الفراغ  أوقات  لقضاء  متنوعة 
مميزة بافارية  وضيافة   

قصر ليندر هوف - الفيال 
امللكية

37-34

êالـة VipWing بر¥يوم فـي مطار ميونـخ
يعد انتظار ضوابط األمن وجوازات السفر وكذلك عند بوابة الصعود أمًرا من الماضي مع 

خدمات VIP المتميزة ، ألن عملية صعود ضيوفنا موجهة بالكامل نحو الراحة وأحدث 
وسائل التنقل

23-22

•طــة التســوق الفاخـــر
المرء  ويصلها  شتوتغارت  جنوبي  كم   30 بعد  على  الخيالية  متسينجن  منطقة  تقع 

أكثر مدن  تعتبر واحدة من  كما  فرنكفورت وزيورخ وميونخ.  خالل ساعتين من 
الفاخر. التسوق  لمتعة  محبوب  هدف  وهي  نجاحا  األوروبية  التصفيات 

15-14

3612_0112 18.Ausg. 03_2012 oT:3612_0112 18.Ausg. 03_2012  30.07.12  16:21  Seite 48

نادرا ما يجد  في مكان صغير كهذا 
الريف  طبيعة  بين  متينا  تناغما  المرء 

كما  والحداثة  والتقاليد  المعماري  والفن 
ليندر هوف. يجده في قصر 
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زالتسبورج – تسيل على بحيرة  كابرون – 
العالمية  األزياء  لتصفية  زالتسبورج  مدينة 
جروس   – رايشنهال  باد  زالينه  ألته   –

ألبن شتراسه جلوكنر هوخ 

52-51 مدينــــة زالسبورج 

جولة لعçاق أليانä أرينا
تعرف على الملعب الرياضى بعيدا عن ضوضاء 

مبارايت كرة القدم في الرحلة الكشفية إلى إليانس أرينا 

28 جبال تريول
شبيل  المثيرة  األحداث  جبل  على  من 
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. 

54-53

Die Behandlungsmöglichkeiten werden mit Ihnen besprochen.
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33-30

شتوتغارت 
و بادن-فريمتبريج

شتوتغارت  في  فيلهلما  الحيوانات  حديقة 
بورشه – متحف مرسيدس  – متحف 

الفلكية – مدينة  كارل سايز  قبة  بنز – 
للتصفيات ميستينجن 

49-46

متعة اجلبـال الçا¶ـة
من أروع المناظر المميزة الجميلة بانوراما األلب في الخريف عندما تلون أوراق الشجر 
المشهد  هذا  إن   - الزوايا  حاده  جبلية  تضاريس  على  الناعمة  إسقاطاته  الضوء  ويبدع 

الطبيعي ألعلى قمة في ألمانيا فريد من نوعه

دليلك السياحي 
 wمن §لة السائ

العربي

46-56

أماكن  البحث عن  في  تفيدك  عناوين 
مدينة  في  إقامتك  أثناء  زيارتها  يمكن 

ميونخ
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متqر بروينينqر  - يف قلب مدينة ميونخ

أوروبا بار‘  - مدينة املالهي 

في  الرئيسي  برونينجر  متجر  افتتاح  هو  إليها  التطلع  يمكنك  التي  األشياء  أبرز  من 
بالتزفي وسط  مارين  قلب ميونخ، على مقربة من  2022. في  ميونخ في سبتمبر 

لبلد ا

الجذابة في مدينة  التسلية واإلثارة والعروض  أكثر من 100 موضع من مواضع 
الحياة. مدى  تنسى على  ال  ولحظات  األنفاس  المتعة وحبس  تقدم  للمالهي  أوروبا 

21-20

61-56
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مرحـبا بكم  فـي 
أكبر مدينة للتسوق 

فـي أوروبــا*
outletcity.com

يقوم على الفور برد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع المستلمة. 
تعتبر رفاهية جميع الضيوف مهمة بشكل خاص لمتجر  Outletcity: لهذا 

السبب يعد إنشاء غرفة للصالة للزوار المسلمين أمًرا طبيعًيا.

أعلى  وتحت  ودود  جو  في  الحديثة  العالجات  نفسك:  تدلل  نفسك  دع 
إنزيان ميتسينجن  عيادة  إليه  النظافة والجودة - هذا ما ترمز  معايير 
التجميلية  الجراحة  مجال  في  الخبراء  من  فريق   .Enzian Clinic
لرغبات  بعناية  يستجيب  والفكين  والوجه  الفم  األسنان وجراحة  وزراعة 
واهتمامات ضيوفه، وبمساعدة أحدث التقنيات وبفضل طب الليزر المبتكر، 
ينفذ إجراءات طفيفة التوغل في وقت قصير. النتيجة: مظهر طبيعي جميل. 

المحيطة  المنطقة  توفر  التسوق،  فرص  من  العديد  إلى  باإلضافة 

أكثر  من  واحدة  بحق  وهي  بالتجربة  مطلًقا  شعوًرا  أيًضا  بميتسينجن 
المناطق السياحية جاذبية في ألمانيا. عند سفح منطقة المحيط الحيوي 
أيًضا  ولكن  طاقتك،  شحن  إعادة  فقط  اليمكنك   ،Swabian Alb في 

أصدقاء األنشطة الترفيهية الرياضية النشطة يأتون إلى هنا.

كن مصدر إلهام وقم بزيارة موقعنا وتعرف على Outletcity  ميتسينجن 
في جناح مدينة ميونخ )EU1425( في معرض السياحة العربي الملتقى 

والذي يقام في دولة اإلمارات بمدينة دبي.

الزائرين  قبلة  ميتسنجن  متجر  مدينة  إلى  رحلة 
للتسوق والسياحة ال تترك رغبات التسوق أو السفر 

دون تحقيق.

كيلومتر   30 حوالي  الساحرة  ميتسنجن  مدينة  تبعد 
ألمانيا وحوالي  جنوب مدينة شتوتغارت في جنوب 
ساعتين بالسيارة من فرانكفورت وميونخ وزيورخ. 
تعتبر متجر ميتسنجن للتسوق الوحيد في العالم الذي 
يسمح لزواره الشعور بالتواجد مع عظماء المصممين 
مثل  عالميا  المشهورة  للماركات  به من مصانع  لما 
أو   Prada أو   Gucci أو   Fendi أو   Burberry
Versace مما يطغى على المكان الشعور بالفخامة 
والفخر. كذلك التصميم الداخلي للمتاجر والتي تضم 
العثور  يمكن  عالمية.  تجارية  150 عالمة  حوالي 
ذات  الفسيحة  الرئيسية  المنافذ  متاجر  في  عليها 
الحائزة  المباني  وفي  األصيلة  الداخلية  التصميمات 
إال  المدينة  إحساس  يعلو  أن  يمكن  ال  جوائز.  على 
مزايا األسعار الرائعة. كل هذه المزايا تتضاءل أمام 
الى 70٪** مما  المنخفضة والتي قد تصل  األسعار 
يجعل مدينة التسوق قبلة للزوار المحليين والدوليين.

 Outletcity بصفتها أكبر متجر في أوروبا*، أوجدت

يحب،  من  لكل  أخرى  ميزة   Enzian Höfe مع 
مجموعات حصرية  قدمت  الموضة،  إلى  باإلضافة 
عن  فضاًل  والمعيشة،  المنزل  احتياجات  قسم  في 
مجموعة  فإن  وبالتالي،  والمجوهرات  التجميل  قسم 
العالمات التجارية للمنطقة الجديدة تلبي الطلب على 
التسوق عبر نمط الحياة وتقدم كل ما يجعل الزائرين 
الشوكوالتة  ذلك  في  بما   - سعداء  وكباًرا  صغاًرا 

واأللعاب الترفيهية.

أيًضا  ميتسنجن  متجر  يثبت   - جيد  ذوق 
إن  العالمية.  المطاعم  من  باختياره  أسلوبه 
بالنجاح: يتكبل  والطعام  الموضة  بين  التفاعل 
بالمطاعم  يلتقي   Almersi في  أنيق  متطور  شاليه 
أو   Starbucks مثل  عالمًيا  المشهورة  والمقاهي 
كانت  إذا   .Amorino أو   Marché Mövenpick
لديك شهية لتناول الطعام اآلسيوي ، فستكون سعيًدا 

.Champa بالسوشي واألطباق في مطعم

لتقديم  شيء  كل  في  التفكير  تم   ،Outletcity في 
 Kids Camp ينتظر  شاملة.  استرخاء  استراحة 
يمكن  بينما  األزياء،  صغار  لإلشراف  الخاضع 
للضيوف الدوليين التطلع إلى فرع Reisebank الذي 

* وفًقا لمنطقة المبيعات أوالحجم - تقرير السوق "Outlet Centers in Europe"، الصفحة 
ecostra GmbH:www.ecostra.de/studien_und_ 29 )مارس 2022( بواسطة

 marktberichte/outlet-centres-europe_2022-03.pdf
**بالمقارنة مع سعر التجزئة السابق الموصى به من قبل الشركات المصنعة  في حالة وجود ذلك.
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Oberpollinger، يضم اآلن أحد أفخم المتاجر 
في ألمانيا. في الطابق األرضي يوجد شارع 
للماركات  منفصلة  متاجر صغيرة  به  فاخر 
و   Dior و   Prada و   Gucci مثل  العالمية 
Burberry. إذا كنت ترغب في عالج للوجه 
أو الجسم، يمكنك أن تدلل نفسك في صاالت 
العالمات  أفضل  إلى  باإلضافة  التجميل. 
التجارية األخرى للنساء والرجال واألطفال، 
هناك مجموعة واسعة من األحذية واألدوات 
المنزلية والمعيشة واإلكسسوارات. نصيحة: 
يوفر التراس الموجود على السطح في مطعم 
LeBuffet إطاللة رائعة على المدينة القديمة.

www.oberpollinger.de

هيمر
Kaufingerstrasse 28

سواء أكان عماًل أم غير رسمي: يوفر متجر 
أزياء هيرمر الواقع في منطقة المشاة للرجال 
المالبس المناسبة لكل مناسبة. يحظى الطابق 
التجاري بالطابق الثالث بشعبية كبيرة حيث 
البدالت وقمصان  يضم مجموعة كبيرة من 
باإلضافة  الزفاف  وأزياء  والحفالت  العمل 
مثل  الحصرية  التجارية  العالمات  إلى 
 .Paul Smith أو   Armani أو   Burberry
في  المناسبة  األحذية  على  العثور  يمكن 
الطابق الثاني. يوجد في الطابق الرابع أكثر 
من 1500 متر مربع من األزياء الرجالية 
ذات األحجام الكبيرة. خدمات مثل المالبس 
المصنوعة حسب المقاس والتعديالت وخدمة 
الكي أو الحمالين تكمل تجربة التسوق. في 
بأخذ  نفسك  تدلل  أن  يمكنك  النهاري،  البار 
الخفيفة  الوجبات  مع  التسوق  من  استراحة 

الشهية أو كأس من النبيذ.
www.hirmer.de

ميونخ  ملهى  لفنان   Isartor في   Karlstadt
الشهيرة  وشريكته  فالنتين  كارل  الشهير 
Liesl Karlstadt. ساعة عاكسة معلقة على 
بها شخصية  تبرعت  والتي  نفسها،   Isartor

عبادة ميونخ بيترا بيرل.

Heilig- يوجد  للوادي  الغربي  المدخل  عند 
الكنائس  مباني  أقدم  أحد   ،Geist-Kirche

المحفوظة في ميونخ.

مساحة أكبر للمشاة: تم التخطيط إلجراءات 
التحويل هذه في الوادي

كجزء من التخطيط لـ "بلدة قديمة خالية من 
الوادي  في  تدابير  تنفيذ  سيتم  السيارات"، 

لتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

المدينة  مجلس  يريد  الطويل،  المدى  على 
إنشاء منطقة للمشاة أو منطقة شديدة الهدوء 
يظل  أن  يجب  الوادي.  في  المرور  بحركة 
استخدام حركة مرور الدراجات والنقل العام 
السكان  بمشاركة  لذلك  التخطيط  يتم  ممكًنا. 
يتم  أن  المحليين والتجار والجمعيات. يجب 
التنفيذ بعد االنتهاء من خط S-Bahn الرئيسي 
الثاني. بالنسبة للتدابير قصيرة األجل ، قدم 
في 27  التصميم  متغيًرا إلعادة  التنقل  قسم 

يوليو 2021.

متاجر كبيرة في وسط مدينة ميونخ
 

أوبربولينجر
Neuhauserstrasse 18

في  المشاة  منطقة  في  المبنى  بناء  تم 
مع  محمي.  مبنى  وهو   1905 عام 

يجب  ميونخ،  مدينة  وسط  زيارة  عند 
المشاة  مناطق  في  يتجول  أن  المرء  على 
 Neuhauser و   Kaufingerstrasse في 

.Strasse

مركز ميونخ الحيوي

ميونخ  في  المركزية  المشاة  منطقة  تتكون 
 Marienplatz من  كبيرين  شارعين  من 
و   Kaufingerstrasse و   Stachus إلى 
في  تندمج  والتي   ،Neuhauser Strasse
المنازل  إلى  باإلضافة  البعض.  بعضها 
التقليدية والسالسل الكبيرة، هناك العديد من 
المتاجر والمطاعم الصغيرة. باإلضافة إلى 
ذلك، يمكن العثور هنا على بعض أهم المعالم 
السياحية في المدينة مثل Frauenkirche أو 

St. Michael أو Neue Rathaus

بين  مزدحم  شارع   :Das Tal الوادي 
Isartor و Marienplatz

ميونخ  مدينة  وسط  في  الواقع  الوادي  يعد 
عنواًنا شهيًرا للسكان المحليين والسياح على 
حٍد سواء. يحتوي الشارع الذي يبلغ طوله 
القديم و  البلدية  تقريًبا بين مبنى  500 متر 
Isartor على عدد من المعالم السياحية - كما 
أن سوق Viktualienmarkt ليس بعيًدا أيًضا.
إذا كنت تمشي من Marienplatz عبر الممر 
فستجد  القديمة،  المدينة  قاعة  في  المقنطر 
منحدًرا  الطريق  يقود  الوادي.  أمامك: 
أخيًرا  ينتهي  حتى  كيلومتر  نصف  لمسافة 
تأكل  أن  يمكنك  ذلك  وبين   .Isartor عند 

وتشرب وتتسوق.

 Valentin تم بناء نصب تذكاري في متحف

وبين   Isartor و   Karlstor بين  الرئيسية 
طرق   Sendlinger Tor و   Odeonsplatz
التجارة القديمة. هناك الكثير مما يحدث في 
 Sendlinger Strasse و Kaufingerstrasse
و Neuhauser Strasse، خاصة في عطلة 
نهاية األسبوع. باإلضافة إلى ذلك، يوجد في 
وسط مدينة ميونخ العديد من أروقة التسوق.

ميونخ،  في  أبرشية  كنيسة  أقدم  سفح  عند 
Alter Peter ، تطور Viktualienmarkt إلى 
بافاريا  من  تخصصات  مع  للطهي  مركز 
وجميع أنحاء العالم. توفر العديد من النزل 
القديمة باإلضافة إلى  والمطاعم في المدينة 
عدد ال يحصى من البارات والمقاهي لسكان 
التخصصات  أنواع  ميونخ وضيوفهم جميع 

البافارية والعالمية.

و   Marienplatz بين  ميونخ  مدينة  وسط 
Stachus

- وشرحنا أجواء الشارع الخاصة.

الكتشاف  نصائح  ميونخ:  معالم  مشاهدة 
وسط المدينة ومنطقة المشاة

الحياة  مركز  القديمة  ميونخ  مدينة  تعد 
الثقافية في العاصمة البافارية. وسط المدينة 
التاريخي غني بالمناظر، ونقطة التقاء شهيرة 
لتناول الطعام بالخارج وجوالت التسوق في 
منطقة المشاة وبالطبع أيًضا عامل جذب مهم 
للسياح من جميع أنحاء العالم. سنعرض لك 

ما تقدمه مدينة ميونخ القديمة.

 Sendlinger Strasseو  Kaufingerstrasse
Viktualienmarkt و

القديمة  البلدة  إلى  الناس  من  الكثير  يأتي 
ومنطقة المشاة بشكل أساسي للتسوق وتناول 
التسوق  شوارع  تتبع  والشراب.  الطعام 

التسوق  أروقة  الشباب،  المصممين  أزياء 
متعددة  التقليدية  والمتاجر  الحصرية 
هناك  ميونخ  في  التسوق  عند  األقسام: 
وتتصفحه.  لتذوقه  وتجربه،  لتراه  الكثير 
األزياء  ماركات  على  العثور  يمكن 
الفاخرة  المصممين  وأزياء  العصرية 
في  التسوق  أروقة  في  البافارية  واألزياء 
وشوارع  األقسام  متعددة  والمتاجر  ميونخ 
المستدامة  المتاجر  إلى  باإلضافة  التسوق 
والمحالت الصغيرة مع المنتجات المختارة 
بعناية والمتاجر المستعملة المجهزة جيًدا. 
الممولين البافاريين الملكيين يقدمون تجربة 

تسوق خاصة.

ما هي أشهر شوارع التسوق في ميونخ؟

 Maximilianstraße عبر  المدينة  وسط  من 
أهم  بتلخيص  هنا  قمنا   :Schwabing إلى 
التسوق  وأميال  ميونخ  في  التسوق  شوارع 

مدينة التسوق في ميونخ

التسوق يف ميونخ
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الجدد  الوافدين  وعالمات  واإلكسسوارات، 
الذوق  ذات  السهرة  مالبس  أو  الشباب 
العالمي في سبعة طوابق. يعد قسم التجميل 
سوق  في  القادمة  لالتجاهات  بارزة  عالمة 
الذي  الموسيقى،  قسم  فريق  يقدم  التجميل. 
 ،ECHO جوائز  من  العديد  على  حصل 
المتعلقة  األسئلة  جميع  بشأن  المشورة 
بمجموعة من الموسيقى الكالسيكية والجاز 
والموسيقى العالمية والكتب الصوتية وترفيه 
والكتب  لألوبرا   DVD وأقراص  األطفال 
في  نوعها  من  فريدة  تعتبر  التي  الموسيقية 

أوروبا.
www.ludwigbeck.de

جاليريا كاوفوف مارينبالتز
Kaufingerstrasse 1-5

 Galeria Kaufhof at Marienplatz يقدم 
وأحدث  الحصرية  التجارية  العالمات 
منتجات  إلى  باإلضافة  الموضة.  اتجاهات 
من  واسعة  مجموعة  هناك  العطور، 
واإلكسسوارات  واألعمال  السفر  حقائب 
والقرطاسية والسلع المنزلية واإللكترونيات. 
جميع  من  التخصصات  على  العثور  يمكن 
الطابق  في  الذواقة  قسم  في  العالم  أنحاء 
السفلي. باإلضافة إلى التخصصات البافارية 
والعالمية، يوفر المطعم الموجود في الطابق 
مجلس  على  جميلة  إطاللة  أيًضا  الخامس 

.Frauenkirche مدينة ميونخ و
www.galeria-kaufhof.de

جًوا  األول  الطابق  في  الزجاجي"  "البيت 
خاًصا: منطقة يغمرها الضوء، والتي توفر 
إطاللة على أبراج Frauenkirche في ميونخ 

من خالل سقف زجاجي.
www.lodenfrey.com

كوسترمان
Rindermarkt 3-4 و Viktualienmarkt 8

منزل جميل: ألكثر من  أجل  كل شيء من 
مصدر   Kustermann كان  عاًما،   220
في  والتقليدية  النبيلة  للمنتجات  إلهام 
Viktualienmarkt. الشركة العائلية معروفة 
ميونخ.  من  أبعد  تجارية  كعالمة  ومحبوبة 
يقدم أكبر متجر ألماني متخصص من نوعه 
يدوًيا  المنتقاة  المنتجات  مجموعة كبيرة من 
واألدوات المنزلية العملية على مساحة تزيد 
عن 5000 متر مربع. ستجد هنا اتجاهات 
عالية: سواء  بجودة  وتقليدية  وأساسية  نبيلة 
منزلية  أو  مائدة  أدوات  أو  بورسلين  أكانت 
أو  سيراميك  أو  زجاج  أو  طهي  وأدوات 

إلكترونيات أو أدوات.
www.kustermann.de

لودفيج بيك
Marienplatz 11

متعدد  المتجر  احتفل  ميونخ:  في  مؤسسة 
بعيد  ميونخ  في   Marienplatz في  األقسام 
ستجد   .2011 عام  في   150 الـ  ميالده 
عروض  من  أزياء   Ludwig Beck في 
الفاخرة  الجلدية  والسلع  العالمية،  األزياء 

Konen - كونين
Sendlinger Strasse 3

في  الواقع   Konen أزياء  متجر  يقدم 
من  كبيرة  مجموعة   Sendlinger Strasse
أكثر من 500 عالمة تجارية مصممة ويقدم 
مجموعة  الشخصية.  والخدمات  المشورة 
للرجال  التجارية  العالمات  من  متنوعة 
والنساء موزعة على ستة طوابق: ماركات 
و   Essentiel و   Cambio مثل  األزياء 
 Belstaff للنساء و Max Mara و Drykorn
 Tiger و   Strellson و   Hugo و   !Joop و 
العالمات  والعديد من  للرجال   of Sweden
فاز  بالتسوق  ستسعد  األخرى  التجارية 
المجموعة  تكمل  أسرع.  بشكل  المشجعون 
الشمسية  والنظارات  واألحذية  الحقائب 

والمجوهرات عالية الجودة.
www.konen.de

لودنفري
Maffeistrasse 7

ميونخ  في  التقليدي   Lodenfrey متجر  يقدم 
في  مصممة  وأزياء  فاخرة  تقليدية  أزياء 
االتجاهات  أحدث  هنا  ستجد  طوابق.  ستة 
في عالم الموضة، وكذلك الموضة التقليدية 
مجموعة  عمرية.  فئة  لكل  والكالسيكيات 
التقليدية  والمالبس  األزياء  من  كبيرة 
معروفة في جميع أنحاء العالم. تتوفر أيًضا 
عالية  وسائد  جميل:  لمنزل  إكسسوارات 
الجودة وبطانيات وكتب وزخارف وعطور 
بـ  من مصممين مختارين. يخلق ما يسمى 

يمكن العثور على ماركات األزياء العصرية وأزياء المصممين الفاخرة واألزياء البافارية 
في أروقة التسوق في ميونخ والمتاجر متعددة األقسام وشوارع التسوق باإلضافة إلى المتاجر 
المستدامة والمحالت الصغيرة مع المنتجات المختارة بعناية والمتاجر المستعملة المجهزة جيًدا.
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الكبرى  المتاجر  أحد  برونينجر  شركه  وتعد 
تزيد عن 40.000  أوروبا علي مساحه  في 
متر مربع في المتجر الرئيسي في شتوتغارت 
وأكثر من 15000 متر مربع في دوسلدورف.
والجمال  واإلكسسوارات  األزياء  تجتمع 
ال  فريدة  تسوق  تجربة  لخلق  الحياة  ونمط 
اال  عمالئها  لدي  فيه  مرغوًبا  شيًئا  تترك 

ووفرته.

الفاخرة  العالمية  التجارية  العالمات  تقدم 
 Bottega Veneta و Chloé و Celine مثل
في  اإلكسسوارات  من  الشهيرة  مجموعاتها 
الحصرية.  الفاخرة  اإلكسسوارات  منطقة 
تشتمل المنطقة المتميزة من المنتجات الفاخرة 
مختارة  مجموعة  على  والرجال  للنساء 
رائعة من ماركات المصممين العالمية مثل 
 Ermenegildo و   Gucci و   Burberry

Zegna و Moncler وغيرها الكثير. 

الحصرية  النسائية  األحذية  منطقة  تقدم 
من  متنوعة  مجموعة  أكبر  شتوتغارت  في 
األحذية في ألمانيا في قطاع األزياء الراقية 

وعالية الجودة على مساحة تزيد عن 2000 
متر مربع.

االستمتاع  في  يرغبون  الذين  ألولئك  يمكن 
بتجربة التسوق في جو خاص ومع المشورة 
التسوق  عرض  من  االستفادة  الفردية 
الشخصي الحصري في الخدمة الخاصة في 

كال المنزلين. 

المدربون  واألناقة  األزياء  مستشارو  قام 
تدريباً خاصاً بتجميع مجموعة شخصية بناًء 
األسلوب  وتفضيالت  المالبس  حجم  على 

وتفضيالت األلوان الخاصة بالعميل.

مجموعة   Beauty World برونينجر  تقدم 
أكثر  مع  التجارية  العالمات  من  استثنائية 
متميزة  وخطوط  تجارية  عالمة   190 من 
 La Mer و Acqua di Parma حصرية مثل
و Tom Ford. يتم تقريب مجموعة المنتجات 
 .Beauty Rooms الشاملة من قبل برونينجر
الهدوء واالسترخاء  التجميل  يضمن خبراء 
الغرف  في  الحصرية  المنتجات  خالل  من 

شركة  وضعت  عاًما   140 من  ألكثر 
حيث  من  المعايير  أعلى  لألزياء  برونينجر 
مجموعة  مع  العمالء  وتوجيه  االتجاه  أمان 
الدولية  المصممين  عالمات  من  حصرية 
المرغوبة  الجديدة  التجارية  والعالمات 

والخدمات المتميزة. 

برونينqـــر - التســوق الفاخــــر منÉ عام 1881
هي   Shuttle Service برونينجر  خدمة 
حصرية ومجانية لك. هنا يمكنك أن تشعر 
في  المصنوع  "التسوق  يشبه  بما  قرب  عن 
ألمانيا". من أبرز األشياء التي يمكنك التطلع 
إليها هو افتتاح متجر برونينجر الرئيسي في 
ميونخ في سبتمبر 2022. في قلب ميونخ، 

على مقربة من مارين بالتزفي وسط البلد.

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

فردي  بشكل  المشورة  ويقدمون  الخاصة 
وعبر العالمات التجارية مجاًنا. 

 Shopping Shuttle تعمل خدمة برونينجر
إنهاء  على  بنجاح  بالسياره  التسوق  جوله 
أكثر  الشراء  عملية  وتجعل  التسوق  تجربة 

تميًزا وراحه. 

التسوق  حافلة  اختيار  لك حق  يترك  سوف 
أنت  شخصًيا  بورش  أو  بنز  مرسيدس  من 
الذي تريده  الموقع  إلى  وعائلتك وتعود بك 

بعد جولة تسوق واسعة النطاق. 

برونينجر شتوتجارت
Marktstr. 1-3, 70173 Stuttgart 

مواعيد العمل:
االثنين إلى السبت: 10إلى 8 مساء

برونينجر دوسلدورف
Kö-Bogen, Königsallee 2

40212 Düsseldorf
مواعيد العمل:

االثنين إلى السبت: 10إلى 8 مساء

الصورة أعاله:
مساحة فاخرة في دوسلدورف
الصور أدناه واليمين:

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

الشكل أدناه:
غرف فاخرة في متجر برونينجر الرئيسي

من أبرز األشياء التي يمكنك التطلع إليها هو افتتاح متجر برونينجر 
الرئيسي في ميونخ في سبتمبر 2022. في قلب ميونخ، على مقربة 

من مارين بالتزفي وسط البلد.
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التجول  الزوار  يستطيــع  اجنحـــه 
المفتوحـــة  الطعام  اجنحــــه  بين 
لطهــــي  حـي  عـــرض  مــع  والبـــار 
كما  لديهــم  المحبــب  الطعــــام 
لالسترخــــاء  مناطــــق  يتوفــر 
بأناقة  مصممـــه  خاصه  واجنحه 

. م ستحمـــا لال

ألداء  خاصه  غرفه  هنــاك  كذلك 
مع  للمدخنين  منفصل  وجناح  الصالة 
لغــات  بعده  عالميــه  قائمــه  توفر 
الزوار  تمكن  ومجالت  صحف  من 

بالقراءة. االستمتاع  من 

وبالطبع شبكه انترنت قوية تمكن الزوار 

عرضا  الدولي  ميونــخ  مطار  يقدم 
الشخصيات  كبـــار  لصـالــه  مميزا 
والمغادريــن  القادميــن  للركـــاب 
الجنوبـي  الجناح   1 رقم  المبني  فـي 
واألناقة  الرفيـــع  الذوق  بين  يجمع 
مساحة  على  اصيلـه  بافارية  بلمسات 
1700 متر مربع مقسمــه على اربعه 

ُبعد من االستثناء

êالــة VipWing بر¥يـــوم
 فــي مطـــار ميونــــخ

السفر  وجوازات  األمن  ضوابط  انتظار 
من  أمًرا  الصعود  بوابة  عند  وكذلك 
المتميزة، ألن   VIP الماضي مع خدمات 
بالكامل  موجهة  ضيوفنا  صعود  عملية 

نحو الراحة وأحدث وسائل التنقل. 

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

لمكافآت. ا

واصدقائهم. ذويهم  مع  التواصل  مع 

الدولي  ميونخ  مطار  يوفر  كذلك 
هذه  الراحة  وسائل  لجميع  باإلضافة 
للزوار  تتيح  التي  الخارجية  الحديقة 
تناول  اثناء  الطلق  بالهواء  االستمتاع 
من  االجراءات  تخليص  اثناء  وجبتهم 
واستالم  المغادرة  او  الوصول  تسجيل 
المضافة  الضريبة  استرداد  او  األمتعة 

من أحد موظفي المطار.

الزوار  كبار  بصاله  المطار  يوفر  كما 
الطائرة  الي  الصالة  من  التنقل  خدمه 
حافله  او  فاخره  سيارة  عبر  والعكس 
المزايا  هذه  كل  الشخصيات  كبار 
يعد  الدولي.  ميونخ  مطار  في  تنتظركم 

الدخول  الرجاء  المعلومات  من  لمزيد 
على هذا الرابط للتسجيل 

يعد انتظار ضوابط األمن وجوازات السفر وكذلك عند بوابة الصعود أمًرا من 
الماضي مع خدمات VIP المتميزة ، ألن عملية صعود ضيوفنا موجهة بالكامل نحو 

الراحة وأحدث وسائل التنقل
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تقـــدم مرشد التســـوق العربــي  للمسافـــرين مجــانــا وتساعـــد علــى 
قضـــاء تســوق ممتــع فــي مطــار ميونـــخ. 

ويمكن  الجمركية.  الشؤون  أو  المضافة 
التعرف على طاقم المرشدين العرب عبر 
والموسومة  يرتدونها  التي  الرسمية  البدلة 
 ."Arabic Shopping Assistant" ب 
وعند مراكز التخليص وبعد نقطة التفتيش 
أو شباك استرداد الضريبة سيقوم  األمني 
العرب  المسافرين  المرشدين بسؤال  طاقم 
أحيطت  وقد  عليهم.  مساعدتهم  وعرض 
 2 المبنى  في  والبوتيكات  المحالت  كافة 
علما بهذه الخدمة وسيبادرون عند الحاجة 
يحتاجونه  حيث  التسوق  مرشد  بطلب 

اللغوية. العقبات  لتذليل  وذلك 
 

يقدمها  الممتعة  العروض  من  مزيد 
مبنى  وكذا  التجزئة  وبيع  المطاعم  جناح 

الستااليت مع أجواء بافارية

العام  افتتح  الذي  الساتااليت  مبنى  يقدم 
الماضي في المبنى 2 مزيدا من عروض 
السوق  ميدان  ويشكل  والمطاعم.  التسوق 
فيكتووالين  سوق  من  استنسخ  الذي 
المنتوجات  )سوق  ميونخ  في  ماركت 
الرئيسية  البؤرة  للمزارعين(  الطازجة 
الجديد.  المبنى  هذا  في  والتجمع  للقاء 
تبيع  عرض  منصات  ههنا  المرء  ويجد 
المحمولة.  والمأكوالت  السريعة  الوجبات 

فيمكن  الوقت  من  مزيد  توفر  وإذا 
المطاعم  أحد  في  يستمتعوا  ان  للراغبين 
النجم  الطباخ  مثال  ومنهم  البارات  أو 
ألفونز شوبيك. وتكتمل تشكيلة المأكوالت 
بإطاللة مدهشة نحو الجناح الشرقي حيث 
 ."Sefood Bubbles & Wine Bar"
والعالمية  المحلية  الماركات  وإلى جانب 

أفضل مطار في أوروبا

الدرجة  من  مطارا  ميونخ  مطار  يعد 
فرصيده  الجوانب.  من  لكثير  الراقية 
مسافر  مليون   42 من  ألكثر  السنوي 
األولى  العشرة  المطارات  من  يجعله 
في أوروبا. ويتربع مطار ميونخ مكانة 
الخدمات  يخص  فيما  الصدارة  في 
والجودة. ففي إطار جوائز المطارات 
 Skytrax معهد  يقدمها  التي  العالمية 
ميونخ  مطار  لندن حصد  في  للطيران 
لقب  العاشرة  وللمرة  عاما   12 خالل 
كما  أوروبا".  في  مطار  "أفضل 
ميونخ  مطار  في   2 رقم  المبنى  نال 
مطار  مبنى  "أفضل  لقب  مرة  وألول 
منحت   2015 عام  ومنذ  العالم".  في 
أول  لقب  ميونخ  مطار  تراكس  سكاي 
أوروبا  في  نجوم  خمسة  ذي  مطار 

والوحيد حتى يومنا هذا. 

المطار  من  يوميا  يفيدون  فالمسافرون 
الفارهة  اإلنتظار  أجنحة  عبر  الممتاز 
والممرات  الواضحة  والشواخص 
إضافة  الشاملة  والخدمات  السهلة 
البوتيكات  من  ضخمة  لتشكيلة 
والمطاعم - فهو باختصار متعة السفر 

بال إرهاق.

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

كل إنسان ما يشتهيه!

الخدمة   – العربي  التسوق  مرشد 
العرب للمسافرين  الجديدة  المجانية 

الراقية  الخدمات  متعة  نواكب  حتى 
علينا  لزاما  كان  نجوم  الخمسة  ومكانة 
للمسافرين  الخدمات  عروض  نحسن  أن 
أشهر  في  وذلك   2 المبنى  في  العرب 
الصيف. فما بين 24 يوليو 2017 و10 
من  الراغبون  يستطيع   2017 سبتمبر 
يطلبوا  أن  بالعربية  الناطقين  المسافرين 
ليكونوا  العربي  التسوق  مساعد  خدمة 
الثقافية  الصعوبات  تذليل  في  جانبهم  إلى 
كما  والبائعين.  الركاب  بين  واللغوية 
المرشدين  يطلبوا  أن  المسافرون  يستطيع 
العرب في المبنى 2 لمرافقتهم وإطالعهم 

تفصيلي. بشكل  العروض  على 

تقدم هذه الخدمة للمسافرين مجانا وتساعد 
على قضاء تسوق ممتع في مطار ميونخ. 
في  أيضا  العرب  المرشدون  يساعد  كما 
الضريبة  باسترداد  المتعلقة  القضايا 

التسوق والتذوق في مطار ميونخ

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

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

األنيقة. الجلدية  والمنتوجات 

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

والترفيه. والمطاعم  التسوق 

مطار ميونخ – عالم للتسوق والمتع

حيمل لكم خدمة مرافق التسوق العربي
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مبنى  في  التسوق  معالم  أبرز  ومن 
للتسوق  فسيحة  ساحات  ثالث  الستااليت 
وقد   MyDutyfree الضرائب  المعفى من 
الميادين  يضاهي  رمزي  بشكل  رتبت 

والشوارع المعروفة في وسط ميونخ.

المناسبات  عالم  يقدم  العام  مدار  على 
المباني  بين  احتفاليات  ميونخ  مطار  في 

المختلفة. 

يفاجئ  أن  على  ميونخ  مطار  ويحرص 
المسافرين والعاملين والضيوف بكل جديد 

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

المطار تقدم شيئا منها على مدار العام.

www.munich-airport.com

الجديد  الستااليت  مبنى  يحتوي  الراقية 
المحلية  الماركات  من  العديد  على 
من  جذورها  ماركات  بينها  ومن  الفخمة 
تراثية  وأخرى   "Hallhuber" ك  ميونخ 
وماركات   "Picard" و   "Steiff" مثل 
و   "Victorais Secret" ك  رائدة  عالمية 
"Boggi Milano" و "Van Laack". ومن 
جوهرة  أو  نادرة  ساعة  عن  يبحث  كان 
 "Look" محالت  في  بغيته  فسيجد  ثمينة 
الجميلة  الهدايا  وتتوافر   ."Omega" و 
 "cedon" في محالت  التذكارية  واألخرى 

  ."cee’u" و
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Pat Metheny, Philharmonie im Gasteig

Udo Lindenberg, Olympiahalle

Die Toten Hosen, Olympia stadion
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Rolling Stones, Olympiastadion

foto: Wolfgang Grabherr
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faszinierende Fußball-Abende in der Allianz Arena
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ميونخ - بافارياميونخ - بافاريا

من 2 مايو 2022 إلى 30 يوليو 2022

احتفاليات مومسية بارزة
االحجار المتدحرجه

أوروبا  في  بجولة   The Rolling Stones يقوم 
يمكن  يونيو،  من  الخامس  في  أخرى.  مرة 
لعشاق فرقة رولينج ستونز الذهاب إلى الملعب 
األولمبي في ميونيخ واالستمتاع بأداء الفرقة 
المكونة من المغني ميك جاغر وعازفي الجيتار 
كيث ريتشاردز ورون وود. ستيف جوردان 

سيحل محل الراحل تشارلي واتس.
2022/6/5، 7:30 مساًء، 

الملعب األولمبي

Pat Metheny -بات ميثيني
مع Grammys 20 أحد أكثر موسيقيي الجاز 
العالم، كان أصغر عازف  تأثيًرا ونجاًحا في 
جيتار يتم إدخاله في Hall of Fame لمجلة الجاز 
األسطورية "Downbeat" جنًبا إلى جنب مع 

.Django Reinhart
2022/5/14، 8:00 مساًء، 
Philharmonie im Gasteig

Udo Lindenberg - أودو ليندنبرج
بدون Udo على خشبة  يوم  أكثر من 1000 
الرائعة في االستاد مع  بعد جوالته  المسرح! 
أكثر من مليون متفرج ، كان على المشجعين 
االستغناء عن أودو العيش لفترة طويلة. لكن 
االنتظار انتهى اآلن: ألن الصخرة قد نجت من 

سنوات الوباء المريرة الماضية.
2022/7/5، 8:00 مساًء، القاعة األولمبية

Die Toten Hosen - السراويل الميتة
 Die Toten Hosen في عام 2022، سيحتفل

بعيد ميالده. كجزء من عيد الميالد الكبير، يأتي 
Die Toten Hosen أيًضا إلى ميونيخ، ألول مرة 

لهذا العرض في االستاد األولمبي.
الملعب  مساًء،   4:00  ،2022/6/18

األولمبي

Céline Dion - سيلين ديون
في  ديون  سيلين  أغاني  أحدث  سماع  سيتم 
أولمبياهال في ميونيخ، وستثير أفضل أغانيها 
الذين  المخلصين  المشجعين  أخرى  مرة 
يحضرون هذه الليلة الرائعة المليئة بالمفاجآت 

والموسيقى الجيدة.
2022/7/3 18:00 القاعة األولمبية

أجنبي + ملحمة + الورود الجديدة
Foreigner + Saga + The New Roses

سيعزف   ،"2022 نايت  روك  "ميونيخ  في 
على  األجنبي  الكالسيكي  الروك  أسطورة 
تعد  بميونيخ!  هال  أولمبيا  في  مباشرة  الهواء 
الفرق  أنجح  من  واحدة  األجنبية  المجموعات 
على  حاسم  تأثير  لها  وكان  اإلطالق  على 

موسيقى الروك الكالسيكية.
2022/6/11، 6:30 مساًء، القاعة األولمبية

Iggy Pop - إيجي بوب
فرقة  لكل  به  يحتذى  ونموذج  حية  أسطورة 
بانك. يعرف أي شخص رآه حًيا أن عبارة "أنا 
متوحش حقيقي" ليست بأي حال من األحوال 

كذبة.
إيسار  قاعة  مساًء   7:00  ،2022/7/31

الفيلهارمونية

لفريق  أو  للنادي  مشجع  أو  سائح  سواًء 
أقل  في  االستاد  مشهد  يعمل  الضيف: 

الحاالت على تهدئة األجواء. 

الوسائد  تتأرجح  الظه،  بعد  ما  فترة  في 
الغالف  من  كيس   2800 لـ  الهوائية 
يضيء  المساء،  في  للشمس.  الخارجي 
القرص المستدير مثل جسم غامض بفضل 
أن  يمكن  والتي  المدمجة،   LED مصابيح 

تتوهج في 16 مليون لون. 

من  القليل  الحديثة   LED إضاءة  تستهلك 
الطاقة بشكل مذهل، ومع ذلك تظل الساحة 
قمم  من  حتى  الصافية  الليالي  في  مرئية 
تنافس  يوجد  ال  وعندما  النمساوية،  الجبال 
من أجل الحصول على الجوائز والكؤوس 

والدروع، 

من  واسعة  مجموعة  ميونيخ  عالمة  توفر 
تنسى: سواء كانت جولة  التي ال  اللحظات 
في األليانز أو اإلستمتاع بعالم فريق بايرن 
أبواب  تبقى   - حدًثا  أو  للمغامرات  ميونيخ 

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

سبيل المثال باللون األحمر الفاتح.

أليانز أرينا مفتوحة يوميا تقريًبا من العام.

القدم،  لكرة  معبدا  أرينا  أليانز  يعتبر 
لفريق  وموطن  رئيسي  جذاب  وموقع 
بايرن ميونيخ. في جولة ميدانية مع مرشد 
الملعب  على  الكواليس  وراء  نظرة  تلقون 
مثل  الخفية  المناطق  وتكتشفون  المهيب 

حجرة الطاقم أو نفق الالعبين.

يظهر  المثير،  ميونيخ  بايرن  عالم  في 
تأسيسه  منذ  األلماني  األلقاب  حامل  تاريخ 
االنتصارات  ولغاية   1900 عام  في 

الحالية. 

اكتشفو عروضاً خاصة من عصور مختلفة، 
بايرن  فريق  أساطير  جميع  على  تعرفو 
  Hall Of Fame المشاهير قاعة  في  ميونيخ 
البطوالت  ألقاب  من  العديد  من  وأنبهرو 
والكؤوس في قاعة Via Triumphalis – ال 

يوجد غير البايرن 

تجربة رائعة لكرة القدم في حزمة مزدوجة!

موطن نادي بايرن ميونيخ

أليانز أرينا - ملعب كرة القدم

The Rolling Stones - االحجار المتدحرجه
2022/6/5، 7:30 مساًء،  الملعب األولمبي

Pat Metheny -بات ميثيني
Philharmonie im Gasteig ،2022/5/14، 8:00 مساًء

Udo Lindenberg - أودو ليندنبرج
2022/7/5، 8:00 مساًء، القاعة األولمبية

Die Toten Hosen - السراويل الميتة
2022/6/18، 4:00 مساًء، الملعب األولمبي

Céline Dion - سيلين ديون
2022/7/3 18:00 القاعة األولمبية

أجنبي + ملحمة + الورود الجديدة
Foreigner + Saga + The New Roses

2022/6/11، 6:30 مساًء، القاعة األولمبية

Iggy Pop - إيجي بوب
2022/7/31، 7:00 مساًء قاعة إيسار الفيلهارمونية
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األلب  من  وأجواء  لألنفاس  حابس  ومشهد  المغامرة 
– في رحلتكم إلى تسوج شبيتسه تشهدون أعلى قمة 
واحد  يوم  في  تمتعوا  مختلفة.  زوايا  من  ألمانيا  في 

بحدث الجبال المتكامل.

قطار  ويقودكم  الركوب”-  “الرجاء  أحدهم  ينادي 
جارمش  من  عناء  ودون  مباشرة  المسننة  العجالت 
كيرشن أو جرايناو أو من آيب زيه نحو القمة البعيدة 
دائرية  طرق  وعبر  الجليد.  على  بالتزلج  المشهورة 
عديدة يستطيع المرء من ههنا أن يستكشف أعالي عالم 

األلب في تسوج شبيتسه. 

إلى  الجعة  وحديقة  ألبين  زون  مطعم  يدعوكم  كما 
قليلة  دقائق  بعد  المنوعة.  بالمأكوالت  غنية  استراحة 
يأخذكم القطار مباشرة نحو القمة على ارتفاع 2962 

مترا. 

تمتعوا ببانورما نادرة في أفق 360 درجة مع إطاللة 
وسويسرا  وإيطاليا  النمسا  في  قمة   400 قرابة  على 
وألمانيا ثم واكبوا التاريخ: فمعرض “السياحة والتقنية 
التاريخ  عرض  يعيد  شبيتسه”  تسوج  في  والطبيعة 
عروض  عبر  هذا  يومنا  وحتى   1820 منذ  المثير 

وأفالم مثيرة لإلعجاب. 

أما في حديقة “ألم جارتن” للجعة األلمانية الراقية وفي 
لإلسترخاء  فتستسلمون  البانورامية   2962 استراحة 
بقطار  مقفلين  تعودون  ثم  رائعة.  جبلية  أجواء  في 
المشهد  ذلك  ناظريكم  أمام  ويمثل  المعلق.  زيه  آيب 
الرومانسي العنيف لبحيرة آيب زيه في أسافل منحدر 
تسوج شبيتسه إضافة للمشهد الرائع البعيد إلى مشارف 
العجالت  قطار  ينطلق  زيه  آيب  ومن  األلب.  منطقة 
وجارمش  جرايناو  إلى  أريحية  بكل  عائدا  المسننة 

بارتن كيرشن.

جليتشر جارتن
في   2007 في صيف  جارتن  جليتشر  حديقة  بناء  تم 

فارغ  بناء مبنى  التحدي  أشهر. واستلزم هذا  خالل 6 
 5 تصنيع  تم  الغرض  ولهذا  األلب.  منطقة  أعالي  في 
أطنان من الزجاج الحراري لتناسب شروط هذا البناء. 

وباإلشتراك مع مواد البناء األخرى من الحديد والخشب 
واأللواح نشأت في حديقة جليتشر جارتن أجواء مميزة 

جدا. 

والجدير بالذكر هو هيكل سقف الحديقة إذ ال تتمكنون 
في أي مكان آخر من اإلستمتاع بالطعام أثناء النظر إلى 

فضاء السماء كما هو الحال أثناء فتح سقف الحديقة.

وفي جلسة تحيط بها قمة هولن تال شبيتسه للتزلج وكذا 
 400 تبعد  حيث  ألمانيا  في  قمة  أعلى  شبيتسه  تسوج 
متر من هنا، نمتعكم بأطايب القهوة والكيكات المنوعة 
أو  محلية  منتوجات  من  طازجة  لكم  إعدادها  تم  التي 
في  فتجدونها  النباتية  الوجبات  أما  الجودة.  معروفة 

“الركن النباتي” في مطعم زون ألبين.

وفي الصيف يحيط بكم متسلقوا الجبال وعبدة الشمس 
الشتاء  في  أما  المتناثرة.  مقاعدنا  يرتاحون على  الذين 

فصخب المتزلجين على الجليد.

استراحة بانوراما لونش
مشاهد بانورامية: تحظون من ههنا بمناظر بديعة تجاه 
األلب وتشاهدون بحيرة آيب زيه وخلف ذلك مشارف 
مشاهدة  يمكنكم  الرؤية  وضوح  وعند  األلب.  منطقة 
أضواء  فسترون  كثيرا  الطقس  حالفكم  ما  وإذا  ميونخ 

ستاد أليانس أرينا في ميونخ عند وجود مباراة. 

بتثبيت  قمنا  المختلفة  المقاصد  تحديد  لكم  نسهل  وحتى 
نوافذ  على  بالكيلومترات  وبعدها  المناطق  أسماء 
اإلستراحة. استمتعوا بمشاهد بانورامية من جبال البالد 

األربعة ألمانيا والنمسا وإيطاليا وسويسرا.

أي  مترا   2952 ارتفاع  على  اآلن  تتواجدون  إنكم 

في الصيف يحيط بكم 
متسلقوا الجبال وعبدة 

الشمس الذين يرتاحون 
على مقاعدنا المتناثرة. 
أما في الشتاء فصخب 
المتزلجين على الجليد

رحالت سياحية
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من  أخرى  مشاهد  مناظير  تسع  توفر  كما 
نوع فريد: فكنيسة النساء في ميونخ تظهر 
أفق المشهد وإذا ما انحرف المشهد باتجاه 
على  شمسية  مظلة  الزائر  رأى  إيطاليا 

الشاطئ.

تسوج  في  الجديد  ستوب  فوتو  ركن  أما 
في  أخرى  إضافية  رغبة  فيحقق  شبيتسه 
المرء  قضاها  فريدة  للحظة  دائم  توثيق 
في  التصوير  فماكينة  ألمانيا.  قمة  على 
الزائر  وتمكن  الخدمة  سهلة  القمة  شرفة 
لنفسه  يخلد  أن  من  الذاتي  التصوير  بآلية 
على  شبيتسه  تسوق  قمة  أمام  من  صورة 
القمة  ارتفاع 2962 مترا. ويشكل صليب 

عالمة فارقة لتحديد المكان. 

وعبر كبسة زر تنشأ صورة شخصية ألعلى 
إرسالها  يمكن  ذلك  ألمانيا وعقب  في  جبل 
أو  ألمانيا  في  بريد  صندوق  أعلى  من 
كبريد اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني 
عبر  إرسالها  أو   www.zugspitze.de

الفيسبوك لألصدقاء واألقارب.

أو  القمة  عمارة  من  األرضي  الطابق  في 
إلكترونية  كبطاقة  مجانا  الصورة  ترسلون 

لإلصدقاء واألقرباء.

معلومات إضافية
من أروع المناظر المميزة الجميلة بانوراما 
أوراق  تتلون  عندما  الخريف  في  األلب 
الناعمة  إسقاطاته  الضوء  ويبدع  الشجر 
إن   – الزوايا  حادة  جبلية  تضاريس  على 
هذا المشهد الطبيعي ألعلى قمة في ألمانيا 

فريد من نوعه. 

مختلف  تصنيف  من  المرء  يتمكن  وحتى 
 23 شبيتسه  تسوج  شرفة  في  يجد  الجبال 
للجبال موزعة على تسع  بانوارميا  ملصقا 
الطبيعة  تقريب  في  تساهم  حيث  مناطق 
الصغار  من  الجبال  لعشاق  المجاورة 

والكبار. 

كاشفات  أربع  لإلعجاب  المثير  ومن 
إلكترونية جديدة تظهر عند تحريكها أسماء 
بحيث  الرقمية  الشاشة  على  المختلفة  القمم 
ال تقتصر متعة الضيوف على هذه المشاهد 
الذي  الجبل  اسم  أيضا  يعلمون  بل  المذهلة 

يشاهدون. 

منطقة  أعلى  من  أمتار  عشرة  بعد  على 
ألمانيا. ويستند اسم لونش 2962 إلى  في 
المنظر الذي تلتقطونه للقمة من ههنا وكل 
ذلك يحدث في ظل أجواء مسترخية جدا. 

بالحيوية  يتمتع  ينتظركم فريق خدمة  وهنا 
تستهويكم  فريدة  أجواء  في  واللطافة 
 2962 لونش  وفي  واإلسترخاء.  لإلقامة 
سنقوم بإمتاعكم بقهوة طازجة من دالماير 
وأخرى من تسوج شبيتس حيث قمة المتعة 
لتشكيلة  إضافة  والشاي  بالقهوة  األلمانية 

واسعة من الكيك والتورتة.

تسعدنا زيارتكم!

فوتو ستوب تسوج شبيتسه
من  لكم  خاصة  صورة  في  ترغبون  هل 
فوتو  ركن  إن  ألمانيا؟  في  جبل  أعلى 
ستوب في شرفة القمة يمكن عشاق الجبال 
ذكرياتهم  تخليد  من  والكبار  الصغار 
ماكينة  عبر  شبيتسه  تسوج  قمة  أمام  من 

تصوير ذاتية. 

في  إما  الصورة  طباعة  يمكنكم  بعدها 
ألبين  شوب  محل  في  بريدية  بطاقة  شكل 

إنكم تتواجدون اآلن على ارتفاع 2962 مترا. حيث المغامرة ومشاهد تحبس األنفاس 

وأجواء مناطق األلب – في رحلة تسوج شبيتسه تستمتعون بأعلى قمة في ألمانيا من 

مختلفة. بانورامية  زوايا 
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قصر ليندر هوف – الفيال امللكية
الثاني لودفيغ  لودفيغ الملك  الملك  أوعز  ذلك  عن  وعوضا 

ليندر  في  الملكية  الفيال  بتشييد  الثاني 
متفوقا  بنائها  طراز  ظل  والتي  هوف 
طرق  ورغم  الملكية.  القصور  بقية  على 
الوصول  وصعوبة  البسيطة  المواصالت 
عام  في  البناء  من  الفراغ  تم  المكان  إلى 
وفق  الداخلية  الغرف  وإنجاز   1878
حديقة  أما  الثاني.  الباروكي  الطراز 
 1880-1870 بين  ما  شيدت  فقد  القصر 
الثاني  لودفيغ  وقام  إفنر  تصميم  وفق 

إضافية. بأبنية  بتزيينها 

األلب  لجبال  األمامية  الواجهة  أواسط  في 
البافارية يسحرك القصر والفيال الملكية ليندر 
والشرفة  الفسيحة  الريفية  بحدائقة  هوف 
الثاني  لودفيغ  الملك  زيارة  وكانت  الخالبة. 
تشييد  على  حفزته  قد  فرساي  قصر  إلى 
قصر ساحر شبيه له في بافاريا. وفي عامي 
المعماري  المهندس  صمم   69-1968
دولمان سبع مخططات لقصر فرساي الجديد 
في ليندر هوف، لكن أحدا منها لم يجد طريقه 
للتنفيذ. وفي عام 1870 تم اختيار جزيرة 
هيرن شيم زي كموقع نهائي لتشييد القصر. 

في مكان صغير كهذا نادرا ما يجد المرء تناغما متينا بين طبيعة الريف 
والفن المعماري والتقاليد والحداثة كما يجده في قصر ليندر هوف.
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تحول حلم الملك لودفيغ الثاني من 
منزل في الغابة في األلب إلى فيال 

ملكية في أجواء ساحرة

زيارة الملك لودفيغ الثاني إلى 
قصر فرساي دفعت به إلى تشييد 
قصر ساحر شبيه له في بافاريا.

يمينا: غرفة النوم والسرير ومنظر داخلي للبيت المغربي

بنيت خصيصا للموسيقار ريشارد فاجنر: كهف الزهرة – كهف صناعي  من الحجار الكلسية

غرفة  لكونها  النوم  غرفة  تعريض  تم  فقد 
)مرحلة  الشمال  باتجاه  وامتدت  مركزية 

البناء 6(. 

بناء  لتغيير  كبيرة  عمليات  ذلك  تطلب  وقد 
سقف  فيها  بما  الوسط  في  وإسنادا  القصر 

جديد لهذا القسم. 

 1886 عام  الثاني  لودفيغ  الملك  وبوفاة 
توقفت أعمال بناء القصر بأبعاده الحالية 30 

مترا /27 مترا. 

أما الفراغ من غرفة النوم الجديدة فلم يحظ 
الملك برؤيتها.

يوحي  فال  البسيط  الخارجي  مظهره  أما 
بشيء من فخامة وروعة الغرف الداخلية. 

المتقطعة  البناء  مراحل  اقتضت  وقد 
فبراير  وفي  تطبيقية.  معمارية  ابتكارحلول 
1873 أجاز الملك لودفيغ الثاني خطة تحدد 

بشكل قطعي الشكل النهائي للقصر.

اإلنضمام إلى الحديقة الريفية
لقد كان لتحويل منزل الغابة إلى فيال ملكية 
آثار حاسمة على المنطقة المحيطة بالقصر. 

بناء  خطة  من  الفراغ  تم   1874 عام  ففي 
الملكية  الحدائق  مدير  جهزها  التي  الحديقة 

كارل جوزف فون إيفنر.

توسعة غرفة النوم
المرحلة   86/1885 عام  في  ذلك  وتبع 

النهائية من أعمال إعادة البناء في القصر.

لكن كال المخططين سواء بناء قصر يحاكي 
قصر  تشييد  خطط  أو  الوادي  في  فرساي 
كان  بل  النور.  تبصر  لم  كبير  بيزنطي 
جوهر أعمال البناء منزل الغابة القديم ألبيه 
في  كان حاضرا  والذي  الثاني  ماكسيميليان 
اعتاد  حيث  الحالي  القصر  مكان  الماضي 
الملك الحالي استعماله مع أبيه يوم كان ولي 

العهد أثناء رحالت الصيد. 

وكان قصر ليندر هوف الذي نتج عن ذلك بعد 
عملية بناء وتعديالت طويلة هو القصر الوحيد 

الذي شهد الملك لودفيغ الثاني الفراغ منه.

من منزل الغابة إلى منزل الملك 

 1869 عام  في  الثاني  لودفيغ  الملك  قام 
وتزيينه  الغابة  منزل  بناء  بإعادة  باإليعاز 
ليصبح منزال ملكيا صغيرا. أما أعمال البناء 
من  المتبقي  الجوهر  فتشكل  ذلك  تلت  التي 

القصر. 

من  المركب  العلوي  الطابق  تضمنت  وقد 
رفوف معزولة صوتيا باأللواح وفوق طابق 
المراعي  بناء  جداري وقد كان يطلق عليه 

بسبب استخدام الخشب في بناءه. 

تاريخ النشأة

األحالم والتنفيذ العملي

اعتلى الملك لودفيغ الثاني سدة العرش عام 
البناء في  بأعمال  بالشروع  1864 وأوعز 
بتصميم  ابتدأو  حيث   68-1867 عامي 
ووضع  ميونخ  في  إقامته  مقر  في  غرفه 
حجر األساس لقصر نوي شفان شتاين. وفي 
المشاريع  الثاني  لودفيغ  طور   1868 عام 

األولية لقصر ليندر هوف. 

خصائص جذابة للزيارة:

من  صناعي  كهف   – الزهرة  كهف   •
الحجارة الكلسية

• بئر متدفق بنافورة ترتفع 30 مترا
• ألعاب مائية في الصيف على رأس كل 

ساعة من 9 – 17 
• كهف من مدينة هوندينج 

• كشك بربري
• البيت المغربي

المسافة عن ميونخ قرابة 100 كم
قصر ليندر هوف ، إتال 82488

 

أوقات الدوام : يوميا
أبريل – سبتمبر، 9 صبحا – 6 مساءا

بعد   4  – صباحا   10 مارس،   – أكتوبر 
الظهر



مرحبا بكم في بحيرة شتارن بيرجر زي – في المدينة المنفتحة والمتسامحة

حبرية شتارن بريجر زي
تقدم بحيرة شتارن بيرجر زي 
وضواحيها الكثير من اإلمكانات 
الجذابة للسياح والمواطنين

إنها مقصد سياحي محبوب للكبار والصغار يستمتع 
فيه المرء بخيارات متنوعة لقضاء أوقات الفراغ بل

 وضيافة بافارية مميزة

على أبواب ميونخ تقع بحيرة شتارن بيرجر زي 
الرومانسية مع إطاللة على جبال األلب
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استخرج منها ميتا بتاريخ 13 يونيو 1886. 
وحاليا تمثل فيها كنيسة صغيرة مع صليب 

لتذكر بذلك الملك األسطوري. 

كما عبر األشراف والفنانون عن إعجابهم 
أن  للعامة  يطيب  كما  األميرية  بالبحيرة 
تقضي  سوزي  القيصر  وكانت  ينعتوها. 

إجازتها الصيفية هنا. 

في  بغيتهم  واألدب  الثقافة  عشاق  ويجد 
القيصر  كمتحف  اإلمكانات  من  العديد 
متحف  أو  والقصور  والكنائس  إليزابيت 

بحيرة شتارن بيرجر زي.

مناطق في شتارن بيرجر زي
ستخطربباله  بيرج  شتارن  عن  يتكلم  من 
في  الواقعة  المدينة  لكن  تلقائيا.  البحيرة 
أيضا  تمتاز  البحيرة  من  الشمالية  الضفة 
فهنا  الجذابة.  السياحية  المعالم  من  بالعديد 

وهو  ألمانيا  في  موجي  حمام  أول  انطلق 
حمام أندوزا الخرافي. 

وقد كان ذلك الملهم لتسمية مطعم البحيرة 
استقطاب  مركز  زال  ال  الذي  المحبوب 
في  بيرج  شتارن  يقصدون  الذين  للزوار 
الشمالية  الضفة  نهاية األسبوع. ومن على 
مشهد  على  تطل  أن  يمكنك  البحيرة  من 
بانورامي فريد: فعلى امتداد البحيرة يجول 
الخضراوين  الضفتين  فوق  من  النظر  بك 

ويتابع مسيره حتى يعلق بجبال األلب.

الجبل في بحيرة شتارن بيرجر زي
بافاريا  لملك  الغامض  الموت  كان  لقد 
للتعريف  دافعا  الثاني  لودفيج  األسطوري 
بالجبل الواقع على الضفة الشرقية للبحيرة 
للصيادين  قرية  السابق  في  كان  والذي 
السياحية  المعالم  جانب  وإلى  والفالحين. 
الكنائس  من  العديد  الزوار  يجد  الملكية 
والمعابد ومن بينها كنيسة المزار المعروفة 

تقع بحيرة شتارن بيرجر زي على البوابة 
على  وتطل  ميونخ  من  الغربية  الجنوبية 

جبال األلب. 

وسواءا ركبت البحيرة في رحلة شاملة أو 
طرق  إحدى  عبر  استكشافية  بجولة  قمت 
للبحيرات  بيرج  شتارن  بالد  فإن  الجوالة 
الخمس تقدم للسياح والمواطنين الكثير من 

النشاطات الجذابة. 

وعندما شيد خط السكة الحديدية بين ميونخ 
العشرين  القرن  منتصف  وشتارنبيرج 
كما  زي"  "فورم  بحيرة  أهمية  ازدادت 
الشمالية  الضفة  وفي  سابقا.  تسمى  كانت 
منها منطقة ذات مساحات خضراء شاسعة 

وإطاللة ملكية على جبال األلب.

الملك  بسبب  أيضا  البحيرة  اشتهرت  كما 
البافاري الشهير لودفيج الثاني وذلك عندما 

إلى الشمال: أشهر قصر  
في بحيرة شتارن بيرجر 
زي. وهنا في المقر 
العائلي قضت قيصر 
النمسا إليزابيت)يدعونها 
سيزي( أيام شبابها.

آف  الشرقي  القسم  في  العروج  بماريا 
الحجاج  تستقطب  كانت  والتي  كيرشن 

المسيحيين في القرن السادس عشر.

ومن رغب في حمام مثالي ومنعش فما عليه 
كمبن  في  اإلستجمام  منطقة  يقصد  أن  إال 
هاوزن. وهنا تستهوي األيام الحارة السياح 
تأخذك  ثم  سواء.  حد  على  والمواطنين 
األنظار إلى الكثير من الخلجان الرومانسية 
ههنا  فمن  البحيرة.  ضفاف  امتداد  على 
تسحبك الطبيعة في أمسيات الصيف الفاترة 
غروب  وتعرض  إبداعاتها  كل  لك  لتقدم 
الشمس في صوره اإلبداعية، بينما ترتسم 
عنان  لتعانق  الجنوب  في  األلب  ظالل 

السماء.
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والحصى  الرمل  شواطئ  تستهوي  وهنا 
ألخذ  الهوائية  الدراجات  وراكبي  الجوالة 
إلى  المتعطشين  وكذا  منعشة  استراحة 
الشمس لإلسترخاء قليال. وعلى مسافة بعيدة 
هوهن  من جسر  انطالقا  الضفة  من  نسبيا 
مشارف  على  فريدة  إطاللة  تجد  بروكن 
جبال األلب وصوال إلى قمم األلب. إضافة 
لذلك تشتهر مناطق أمباخ وأمر الند وسانت 
عاش  فهنا  للفنانين.  كمستعمرات  هاينرش 
ويعيش فرانس جراف فون بوكي؛ فالديمار 
بونسلز؛ باتريك زيسكند؛ فيكو فون بيلوف؛ 
إلياس لوريوت أو الممثل هاينر الوترباخ.

بوكنج
تعتاش بوكنج من أضدادها: أشرنج ومايزنج 
كقرى زراعية قديمة للفالحين؛ نيدر بوكنج 
مع فللها وعلى ضفة البحيرة حيث القصر 
السابق للقيصر سيزي مع حديقته الفسيحة. 
تظلل بوزنهوفن القصر الشهير في بحيرة 
شتارن بيرجر زي. وهنا في المقر العائلي 
إليزابيت)يدعونها  النمسا  قيصر  قضت 
حاليا  القصر  وزيارة  شبابها.  أيام  سيزي( 
ممكنة من الخارج. وغير بعيد من هنا يجد 
سيزي  لقصر  السابقة  الحديقة  في  المرء 
"إن باراديسي" وهي مسابح مشهورة على 

بحيرة شتارن بيجر زي.

مونزينج 
هي جهة الشمس في بحيرة شتارن بيرجر 
زي وتقع في الطرف الشمالي الغربي من 
بالد تولسر على ضفة "بانيو ميونخ". وهي 
مثالية لعشاق رياضة المياه وأنصار الثقافة 

والباحثين عن اإلستجمام.

تمتد  بالخضرة  ملئية  مروج  هي  مونزينج 
عبر الهضاب الناعمة والكنائس الخالبة مع 
الفالحين  المعهودة ومزارع  البصلية  قببها 
البحيرة  تجذبك  السنين.  مئات  إلى  العائدة 
رياضة  أو  اإلستحمام  منها  كثيرة  ألشياء 
المياه أو لجولة على متن مركب بخاري. 
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تجارة وأعمالتجارة وأعمال

هيئة السياحة لمدينة ميونخ - عاصمة والية بافاريا تشارك لهذا العام 2019

السوق العاملي للسياحة والسفر - دبي 2022

حقائق ومعلومات

سوق السياحة العربي

معرض السياحة الدولي

البلد: اإلمارات العربية المتحدة

المدينة: دبي

ساحة العرض: مركز المعارض الدولي 

الموعد: 9 مايو – 12 مايو 2022 

طبيعة المعرض:  دولي

التأسيس: 1994 

دورة اإلنعقاد: سنويا

ويفتح  المتخصصون  الزوار  المشاركون: 
أبوابه للجمهور في اليوم األخير

السياحة  وزارات  المشاركة:  القطاعات 
السياحة  شركات  واإلقليمية،  المحلية 
الطيران،  شركات  الفنادق،  والسفر، 
شركات تأجير السيارات السياحية، شركات 
السفريات عبر البحار، معالم جذابة للسياح، 

تكنولوجيا وخدمات

القطاع: السياحة

غفير  جمهور  يحضر  المعارض  ساحة 
على  ليطلعوا  والمستثمرين  الزوار  من 
هذا  في  والسفر  السياحة  قطاع  مستجدات 
البلد. وستقوم مجلة السائح العربي )ميديا 
مع  بالتعاون  المحدوده(  بيرفورمانس 
دائرة السياحة في ميونخ وشركاء آخرون 
العربي  السياحة  معرض  في  بالمشاركة 
على  الثالثه  للسنه  لميونخ  خاص  بجناح 

التوالي.  

يعتبر معرض السياحة العربي أكبر وأهم 
منطقة  في  للسياحة  تخصصي  معرض 
نفسه  الوقت  في  ويشكل  العربي  الخليج 
حدثا مركزيا للتواصل مع قطاع السياحة 

والسفر العربي. 

السوق  سجل  األخيرة  السنوات  وفي 
ميونخ،  مدينة  في  ملموسا  تطورا  العربي 
فقد نجحنا مع شركائنا في عرض وتقديم 
بافاريا  لمقاطعة  الجذابة  السياحية  المعالم 
عدد  فيه  تزايد  الذي  الوقت  في  وميونخ 
مع  الوطيدة  العالقات  وتعمقت  السياح 

القطاع اإلعالمي والسياحي في المنطقة.

أهمية الخليج العربي كبؤرة سياحية:
قدم المعرض لنا ولشركائنا خطة وتصورا 
لتقديم برامج مخصصة للعائالت والشباب 
الخبرات  من  مفيدين  العربي  الخليج  من 

ينتظر أن يكون معرض السياحة العربي 
هذا العام حافال حيث سيشارك في العرض 

2500 شركة قدموا من 87 دولة

يعتبر معرض السياحة العربي سوقا عالميا 
مساعدة  إلى  ويهدف  والسفر  للسياحة 
القطاع التجاري في الشرق األوسط على 
صعيد  على  تواجهه  التي  العقبات  تذليل 
السياحة الداخلية والخارجية. إن معرض 
للسياحة  بارز  هو حدث  العربي  السياحة 
يفتح  وعندما  المنطقة.  هذه  في  والسفر 
المعارض  مركز  في  اإلثنين  يوم  أبوابه 
الدولي في دبي ينتظر المراقبون أن يكون 
ظل  في  العام  هذا  في  مميزا  حدثا  ذلك 
استيعاب كبير لقطاع الصناعة السياحية.

وفي العام2019 كانت دائرة السياحة في 
ميونخ حاضرة  البافارية  الوالية  عاصمة 
المعارض  مركز  في  مايو  من   9-6 بين 
العالمي في دبي وكان لها مشاركة ناجحة 
بامتياز. في معرض السياحة العربي في 
و  مايو   9 بين   ما  الزوار  يستطيع  دبي 
يتعلق  12 مايو أن يحصلوا على كل ما 
دولة  في  والسفر  السياحة  بموضوع 
يعتبر  كما  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
واحدا  دبي  في  العربي  السياحة  معرض 
من أكبر المعارض السياحية التخصصية 
في  أربعة  طوابق  متن  فعلى  العالم.  في 

معرض السياحة العربي في دبي

المالحظات  عبر  وصلتهم  التي  السابقة 
أن  فيه  شك  ال  ومما  السابقة.  والتعليقات 
فئاتهم  اختالف  على  العرب  الزوار  كافة 
العمرية سيذهلون بالطبيعة الخالبة للمدن 
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تحتية ممتازة.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتل 
في  الخليج  دول  بين  من  الصدارة  مركز 

عدد الرحالت إلى إلمانيا، كما يزداد عدد 
السياح الشباب )من منطقة الخليج العربي( 
ويستمتعون  ألمانيا  إلى  يسافرون  الذين 
محطة  في  المختلفة  الجذابة  بالعروض 
أو  لوحدهم  كانو  سواءا  واللهو  الفرح 
جماعات مع أفراد عائالتهم أو أصدقائهم.

إن ألمانيا ال تقدم المدن الساحرة واألرياف 
من  العديد  أيضا  بل  وحسب،  الخالبة 
والمجاالت  الجذابة  التسوق  مجاالت 
وطراز  الفن  بين  ما  تجمع  التي  المبدعة 
الحياة الراقية إضافة للحياة الليلية النابضة. 
مع  ميونخ  في  السياحة  دائرة  تتعاون  كما 
الرئيسيين  والالعبين  السياحية  الشركات 
في ألمانيا والخليج العربي مما يعزز مكانة 
من  للمسافرين  سياحي  كمقصد  المقاطعة 

هذه المنطقة.

السياحة  في  بازدياد  الخليج  دول  وتساهم 
الداخلية في ألمانيا. ففي عام 2012 سجلت 
دائرة السياحة 1.3 مليون مبيت للمسافرين 
من منطقة الخليج العربي مما شكل تعزيزا 
قطاع  أي  أيضا  وفاق  بل  السوق،  لهذا 
اقتصادي آخر حيث حقق نسبة نمو بلغت 

.٪27.5

لدائرة  الجديدة  اإلحصائيات  على  وبناءا 
مبيت  عدد  بلغ  فقد  اإلتحادية  اإلحصاء 
يناير  بين  ما  الخليج  دول  من  السياح 
 174132 قرابة   2019 عام  وفبراير 
ألفا. ويشكل هذا العدد ازديادا ملفتا بنسبة 
العام  ذاتها من  الفتره  مقارنة مع   ٪18.4

الماضي.



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

القصوى.  حدودها  في  التسوق  جنة 

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

جذورها  تضرب  التي  العريقة  النبيذ  فتقاليد 
المميزة  المطاعم  وعروض  السنين  مئات 

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

شتوتغارت 
- من 

المناطق 
السياحية 
العالمية 

المفضلة. فهي 
محطة ضرورية لعشاق التسوق الممتع!

www.outletcity.com

التسوق 
الخارجي 

الفاخر
وفاخرة راقية  ماركات 

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

إلى 70% من السعر األصلي.

المحطة الفاخرة للماركات العالمية

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

التصميم  الفخامة، 
فن  العصري، 

الحياة

ميتسنجن – مدينة التسوق 
الخارجي: عنوان التسوق 

الخارجي الفاخر

محبوبة  قطعة 
في شكل أفعى

الصحبة المثالية

قبعات أنيقة

قطعة كالسيكية

تجهيزات لأليام
 الباردة

تعليقات جميلة

العنوان األول ملتعة  التسوق اخلارجي
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متحف مرسيدس بنز

متحف مرسيدس بنز ميتوس7 

التسوق في شتوتجارت

متحف بورشه
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رحــــالت قصيــرة ونـــزهــات

شتوتغارت و بادن-فريمتبريج

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

المتحف المثير.
Porsche Museum, Porscheplatz 1 

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

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

سيارة في تسعة طوابق.
Mercedesstraße 102, 70372 Stuttgart 

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

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

المتنوعة.
Willy-Brandt-Straße 25 

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

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

للتصفيات

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

صنف من النباتات.

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

www.wilhelma.de

مدينة ميتسينجن للتسوق 
تقدم العديد من ماركات المصممين العالميين

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

مدينة ميتسينجن للتصفيات عبر الكثير من األلعاب والمرح.

رحــــالت ونزهـــاترحــــالت ونزهـــات
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مبنى بورشه



ال تقتصر شهرة فرايبورج في بريلزجاو 
على كونها أكبر مدينة في أقصى جنوب ألمانيا، 

بل يستطيع المرء أن يكتشف ههنا عدة أماكن سياحية
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إمرأة الغابة السوداء بزيها التراثي المشهور

أوروبا باركسباق الخيول في بادن بادن

شالالت فوجتباورن في الغابة السوداءركوب العجالت الجبلية في الغابة السوداء

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

يمكن الوصول إلى كل هدف بسهولة.

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

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

Tel.: 07221-30 24 0 

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

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

األلعاب لألطفال الصغار.
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn)

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

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

شالل جوتاخ 163 مترا.

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

حديقة شتيلن فازن

أوروبا بارك
تشتهر أوروبا بارك بأنها أضخم حديق تنزه 

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

Tel.: 01805-776688 
www.europapark.de

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

Robert-Gerwig-Platz 1
78120 Furtwangen im Schwarzwald

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

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

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

وغيره الكثير.
www.steinwasen-park.de

Rathausplatz 2–4 
79098 Freiburg im Breisgau

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

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

www.triberg.de

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

نموذج من الساعات.

رحالت سياحية



Die Mountainbike Touren im Schwarzwald sind eine SensationWasserfall im Schwarzwald
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خالل  وفي  زالتسبورج.  هوهن  قلعة  عليه 
مراكز  إلى  المرء  يصل  معدودة  دقائق 
إنه  المدينة.  جبال  في  البانورامية  المشاهد 

لزالتسبورج. بريد  ببطاقة  يكافئ  صعود 

بحيرة كابرون – تسيل أم زي
جزءا  المتعددة  صورها  في  المياه  تعتبر 
مهما من مدينة تسيل على بحيرة كابرون. 
المنعشة  بالمياه  اإلبتالل  من  وتتفاوت 
الشرب  مياه  جودة  في  البراقة  للبحيرة 
شتاين  كيتس  قمة  على  والثلج  بالجليد  أو 
الصيفية  الرياضة  فنون  أما  هورن. 
البلورية  البحيرة  مياه  إغراء  عبر  فتتجلى 
المكوث.  أو  اإلبتالل  أو  لإلستحمام 
ويمكنكم اإلستحمام في مياه البحيرة الدافئة 
ذلك  23 درجة واإلستمتاع خالل  بحرارة 
األلب  جبال  نحو  البانورامية  بالمشاهد 
في  المياه  متعة  تتكدر  ال  وحتى  المحيطة. 
تقدم ثالث مسابح  الصيف والخريف  بداية 
تحيط  دافئة  بركا  البحيرة  شاطئ  على 
للصغار  ممتعة  لمغامرات  إضافة  بالبحيرة 
بحيرة  عروض  تنحصر  وال  والكبار. 
الراقية،  السباحة  متعة  في  البلورية  تسيلر 
القوارب  لرياضة  أيضا  مهيئة  إنها  بل 
والتزلق  والتجديف  الشراعية  والقوارب 
وإذا  الماء.  على  التزلج  أو  الرياح  مع 
البحيرة  في  الصيفية  السباحة  قصدتم  ما 

قمة  في  الجليد  على  التزلج  أيضا  فيمكنكم 
بمكان  الروعة  ومن  هورن.  شتاين  كيتس 
الجمع بين قمة الجبل الجليدية والبحيرة في 
تتميز بحيرة كابرون بمياهها  مكان واحد. 
فيها  بالسباحة  وتغريك  للشرب  الصالحة 
متعة  أما  السفن.  وركوب  الماء  ورياضة 
الحركة فتتجلى بشكل رئيسي عبر ركوب 
كابرون.  ضفاف  على  الهوائية  الدراجات 
طرق  في  عنه  تبحثون  ما  تجدون  حيث 
كنتم  سواءا  الهوائية  للدراجات  متنوعة 
قصدتم  أو  المحترفين  الرياضيين  فئة  من 
وتتفاوت  والراحة.  المتعة  لمجرد  ذلك 
ومستوية  قصيرة  طرق  من  الخيارات 
وصوال إلى طرق جبلية صاعدة. ويمكنكم 
بالدراجات  الخالبة  الطبيعة  اكتشاف 

العادية. أو  الجبلية 

األزياء  لتصفية  زالتسبورج  مدينة 
العالمية

عبر  التنزيالت  من  بالمزيد  ستحظون 
الخاص.  للتسوق  ترافيلر  أراب  بطاقة 
مدينة  في  بالمزيد!  يطمح  لمن  التسوق  إنه 
تشكيلة  تنتظر  للتصفيات  زالتسبورج 
واسعة من األزياء العصرية من يكتشفها. 
طرازي  وتصميم  رائعة  أجواء  ظل  ففي 
واألطفال  والنساء  الرجال  أزياء  تعرض 

والمالبس  واألحذية واإلكسسوارات 

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

جروس جلوكنر هوخ ألبن شتراسه

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

مدينة زالسبورج وريفها
رحــــالت ونزهـــات

• Studiosus is the market leader for cultural 
tours in Europe.

• We provide over 65 years of experience as a 
high class tour operator.

• Our high purchasing power in all European 
markets ensures best available rates & 
conditions. 

• More than 350 employees at our 
headquarters in Munich guarantee efficient 
handling and excellent quality.

• Our working processes are certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001.

• Your group is in safe hands  -  due to our 
insurance coverage and a certified safety & 

security management system.
• We provide an around the clock support 

service with a 24/7 emergency number. 
• All Europe out of one hand - we are the 

experts for all European destinations. 
• Size does not matter – we take care of 

customized leisure trips for small groups or 
MICE trips for 1000 participants. 

• An exclusive fleet of LDCs guarantees high 
standards in transportation.

• Our pool of continuously trained guides all 
over Europe ensures best travel services and 
experiences.

Europe out of one Hand!

Studiosus Reisen Munich Riesstrasse 80992 ,25 Munich
marco.saviano@studiosus.com www.incoming.studiosus.com

Visit us 
at stand EU1425 
EUROPE HALL
Stand of city 
of Munich

DMC Europe

• Europe out fone Hand
• Multdestination Tours
• MICE and Leisure
• Over 60 Years of Experiene



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

عن كل هذه األسئلة.

حديقة تسيربن بارك هوخ تسايجر- وادي 
بيتس تال

والمرح  المتعة  تسايجر  هوخ  برنامج  يقدم 
واللعب والمعلومات القيمة في كل ما يتعلق 
بتسيربه. وال زالت تنسب لملكة جبال األلب 
- كما تسمي تسيربه أيضا- الكثير من اآلثار 
اإليجابية على الراحة النفسية. وتقدم حديقة 
العائلة  أفراد  لكافة  المتعة  بارك  تسيربن 
أو  القش  فوق  القفز  أو  التجول  عبر  سواءا 

عبر زيارة حديقة الحيوانات األليفة.

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

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

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

والتنوع في يوميات الجبل.

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

الصغار على حد سواء.

قرية ألبينو فيستن دورف
في قرية ألبينو فيستن دورف يتعرف الصغار 
والمكتشفون الحيويون على الطبيعة بطريقة 
االحيوانات  كقوارض  اإلختباء  عبر  مثيرة 

والتسابق كاألرانب أو تسلق القمة عبر 

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

عالم سواروفسكي  – بالته  شتاين 

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

والكبار.  

كما أن الكثير من سكك األلعاب الصيفية 
الجبال  في  متخصصة  تيرول  في 
عائلية  بمغامرة  رغبتم  وسواءا  العائلية. 
مشترك  وصعود  سريعة  منحدرات  عبر 
في  ومريح  هادئ  يوم  قضاء  فضلتم  أو 
العائلية  المتعة  عالم  لكم  فسيقدم  الجبل، 
في سكك الصيف الرائعة ما تصبون إليه 

وصغارا. كبارا 

مركز  المرء  يبلغ  بينما  التصفيات  مدينة 
خطوط  أما  دقيقة.   20 خالل  المدينة 
بين  فتصل   27 و   ،10  ،  2 الباصات 
في  التصفيات  ومدينة  زالتسبورج  مدينة 
كل  دورية  حركة  في  رايش  هيمل  فالز 

دقائق. ثالث 
Kasernenstraße 1

5073 Wals-Siezenheim
Tel.+43662 2544

 
رايشنهال باد   زالينه  ألته  مالحة 

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

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

Alte Saline 9
83435 Bad Reichenhall
Tel.+498651 7002146

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

جلوكنر.
5671 Bruck

Tel. +43662 873673 0

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

تريول النمسا - رحالت عائلية
رحــــالت ونزهـــات
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الحيوانات  من  نادرة  أصناف  على  المعبدة 
والنباتات.

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

فكفيلة بإحياء األساطير.

عالم إلمي الساحر في إلماو
إنه واحد من ست محطات ممتعة في عالم 
والطبيعة  تال.  بريكسن  كايزر  في  التزلج 
مشاهد  تهبك  حيث  نوعها  من  فريدة  ههنا 
بنباتاته  المدهش  الجبال  عالم  على  خالبة 
المرحين  األطفال  تنتظر  كما  الملونة. 
المفاجئات  من  الكثير  والمكتشفين 

الساحرة.

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 
جوالة  طرق  ثمانية  على  تحتوي  المثيرة 
تذهل كافة أفراد العائلة. ومن أبرز محطاتها 

طريق الطيران على امتداد 500 متر.

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

الحيوانات المنقرضة.

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

يدويا. ثم زوروا حديقة العمالق البديعة.
والنصف  الثامنة  من  يوميا  الدوام:  مواعيد 

صباحا وحتى السابعة والنصف مساءا
آخر دخول الساعة السادسة والنصف مساءا

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

دخول التاسعة ليال.

آدلر هورست. كما تقدم الجوالت اإلرشادية 
اإلستكشافية  للرحالت  فرصا  لألطفال 

للطبيعة.

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

والكبار للتدبر في معجزات الطبيعة.

بحيرة فلتس ألم زي في وادي بريكسن
تأخذ بحيرة فلتس ألم زي ومحيطها الخالب 
والكبار  الصغار  متر   1300 ارتفاع  على 
يكتشف  الطبيعة. حيث  في رحلة الكتشاف 
تحت  ما  أسرار  األلعاب  بطريقة  األطفال 
البانورامية  الطرق  عبر  ويتعرفون  المياه 

/ Your best journey ever
starts at Munich Airport

Living ideas – Connecting lives

It has never been easier to travel to Munich with numerous non-stop services from Abu Dhabi, 
Dubai, Jeddah, Riyadh, Kuwait City, Doha and Muscat. munich-airport.com

Welcome to one of the best countries for travelling in Europe

Munich is the perfect place to start your trip through 
Germany, Bavaria and Austria. Romantic towns, castles 
and fi rst class shopping facilities are on your doorstep. 
And from the moment you arrive at the airport, 
you experience our warm Bavarian hospitality.
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مدينة أوروبا للمالهي

أكثـــر مـدن املـالهــي األملانيــة 
إثــــــــارة وإمـــتاعــــــًا

موسم 2022
10 أفعوانيات وعروض مغامرات ال تنتهي

أكبر مدينة مالهي في ألمانيا
اليورو الماوس-  أوروبا بارك

خالل افتتاح صيف عام 1975 وقد قام بزيارته أكثر من  250.000  
زائر، يعتبر هو اآلن الوجهة السياحية األكثر زيارة في ألمانيا بعد 
كاتدرائية كولونيا.  مع أكثر من خمسة ماليين زائر العام الماضي 
ألمانيا  أكبر مدينة مالهي في  بعيد  إلى حد  بارك هو  فإن أوروبا 

والحديقة الموسمية األكثر زيارة في العالم.
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بدءاً من العام 2016 ستكون مفاجأة الموسم الجديد تحت تصرفكم مزيد من المتعة واإلثارة

اكتشف أوروبا بأسرها
يتجول الضيوف في مدينة أوروبا للمالهي على مساحة تبلغ 85 هكتاراً 

في أكثر من 13 قسماً موزعة تبًعا للتمايز في األسلوب
المعماري والنباتات والوجبات

المعماري والنباتات والوجبات.

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

الخالدة. اللحظات  من 

لألسرة  مرح   2022 العام  في  جديد 
مرح بعده  ما  بأكملها 

الخالصة  واإلثارة  المتعة  من  مزيد 

برنامجها  خالل  من  المدينة  تقدمها 
مائية.  2022: مغامرات  الجديد في عام 
حر  وطأة  تخفيف  أنفسكم  على  تفوتوا  ال 
يتناثر  الماء  برذاذ  واالستمتاع  الصيف 
اإليسلندي.  القسم  في  وجناتكم  على 
في  الموجودة  المياه  الضيوف  يجوب 
ركوبهم  خالل  من  البركان  جزيرة 
حيث  أشخاص،  لثمانية  تتسع  مراكب 
والكائنات  الحيتان  بمناظر  يستمتعون 

األخرى.  البحرية 

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

الماء.  لرش  بمدفع  مزود 

»الطاقة«  مغامرة 

مما هو جديد أيضاً للموسم 2022 هو عالم 
إلى »المزلجة  »غازبرزم« باإلضافة 

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

.Adventures Splash Tours

بأسرها: أوروبا  اكتشف 

يتجول الضيوف في مدينة أوروبا للمالهي 
أكثر من  في  تبلغ 85 هكتاراً  على مساحة 
13 قسماً موزعة تبًعا للتمايز في األسلوب 
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بعد يوم حافل باإلثارة تتيح لكم مدينة أوروبا للمالهي لحظات هادئة وهانئة من خالل 
المبيت ضمن أجواء حميمية

 Castillo”و  ”Santa Isabel”و   Colosseo„ : أربعة نجوم هي 
بأسرة  التنعم  الفنادق  لكم هذه  وتتيح   .Al Andaluz”و  ”Alcazar
وثيرة وبأجواء إيطالية وإسبانية وبرتغالية دافئة وحميمية وعائلية.

موعد االفتتاح للموسم 2022:

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

الرئيسي( العمل في الموسم  )يتم تمديد فترات 
01805/776688 للمعلومات: 

www.europapark.de

من  مثيرة  رحلة  مع  موعد  على  أنتم  حيث  الزرقاء«،  النار  وسط 
أن  المعرفة  إلى  للمتشوقين  ويمكن  الطاقة.  عالم  في  المغامرات 
الطاقة.  واستخدام  ونقل  انتاج  كيفية  بكل حواسهم  ويدركوا  يفهموا 
كما يتسنى للزوار االستزادة في معرفتهم حول كيفية تزويد »غاز 
بروم« إحدى الشركات الرائدة عالمياً الغاز أللمانيا منذ 40 عاماً 

. تقريباً

حالم مبيت 

أجواء  في  المبيت  لكم  للمالهي  أوروبا  مدينة  ومنتجع  فندق  ويتيح 
تحمل  فنادق  أربع  هناك  باإلثارة.  حافل  يوم  بعد  الدافئة،  الجنوب 



الدليل السياحي 
وعناوين تهمك 
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1. Isar River
2. Frauenkirche (Marienplatz)
3. Olympic Parc
4. Botanic Garden
5. Hofgarden
6. Walking Man (Leopoldstr)
7. Residence
8. BMW World 
9. Allianz Arena
10. Castle Blutenburg
11. Monopteros English Garden 
12. Odeonsplace 
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شروط الدخول إلى ألمانيا ودول شينغين
يحتاج المسافر إلى ألمانيا/ ميونخ إلى تأشيرة 
وتمنح  الزيارة.  النظر عن غرض  بصرف 
دول  تأشيرة  العامة  القنصلية  أو  السفارة 
شينغين التي تسمح حاليا بالسفر إلى ألمانيا 
النمسا  التالية:  األوروبية  شينغين  ودول 
وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا واليونان 
وهولندا  ولوكسمبورغ  وإيطاليا  وأيسلندا 
يقدم  والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد. 
أو  األلمانية  السفارة  لدى  التأشيرة  طلب 

قنصليتها العامة في البلد المعني.
بخصوص رجال األعمال العرب

1. جواز سفر صالح مدة تزيد 6 أشهر على 
مدة التأشيرة المطلوبة

أو خطاب دعوة من شركة  تذكرة سفر   .2
ألمانية

3. خطاب من صاحب الشركة أو المؤسسة 
حال  وفي  لديها.  الطلب  مقدم  يعمل  التي 

عدم العمل يجب تقديم ضمان مالي
بخصوص المواطن العربي المسافر لغرض 

السياحة
1. جواز سفر صالح مدة تزيد 6 أشهر على 

مدة التأشيرة المطلوبة
2. تذكرة سفر وحجز فندقي أو شهادة ملكية 

عقار في ألمانيا
3. خطاب من الشركة الموظفة لمقدم الطلب 

أو ضمان مالي
4. تأمين عن حوادث السفر طيلة مدة اإلقامة 
الصراف  كرت  ويغني  شينغين.  دول  في 

الذهبي عن التأمين المطلوب. 

شروط الدخول إلى ألمانيا

الحديث المواعيد وصراحة 

القيادة في ألمانيا

ربما يترتب على ذلك تبعا ألحكام الوالية التي 
يعيش فيها أن يجتاز اختبار قيادة السيارات. أما 
السفر  السيارة كثيرا في حال  قيادة  ينوي  من 
إلى عدة دول أوروبية فينبغي عليه أن يستخرج 
نوادي  وتصدر  دولية.  قيادة  بلده رخصة  من 
السيارات في الدول العربية هذه الرخصة مقابل 
رسوم رمزية. وتصدر الرخصة الدولية باللغات 
تفرض  كما  والفرنسية.  واإلنجليزية  العربية 
قوانين السير األلمانية على الجميع أن يضعوا 
المالية.  للغرامة  تعرضوا  وإال  األمان  أحزمة 
ألمانيا أن  السيارات في  وعلى من يريد قيادة 
يدرك الخطر الناجم عن ذلك، وأن يكون حائزا 
على  تأمين ساري المفعول خارج بالده أيضا.

والمساعدة عند  ألمانيا  في  السيارات  قيادة 
الحاجة

السيارات  يقود  أن  األجنبي  للسائح  يحق 
العادية دون الحافالت أو الشاحنات برخصة 
هذه  وتكون  بلده.  من  له  الصادرة  القيادة 
عن  تزيد  ال  محدودة  مدة  المفعول  سارية 
تكون  أن  يستحسن  للتعقيدات  وتفاديا  سنة. 
رخصة القيادة مترجمة إلى اللغة األلمانية أو 
وعلى  رسمية.  جهة  من  وموثقة  اإلنجليزية 
أن  طويلة  مدة  ألمانيا  في  اإلقامة  يتخذ  من 
ألمانية.  برخصة  الوطنية  الرخصة  يستبدل 

كثيرا  وينزعجون  بالمواعيد  األلمان  يتقيد 
أهمية  يعلقون  وألنهم  احترامها.  عدم  من 
القائل  بالمثل  يستشهدون  عليها  كبيرة 
الملوك„  خصال  من  المواعيد  في  „الدقة 
وإذا ما تعاملت مع األلمان في بلدهم بوحه 
وتتقيد  حذوهم  تحذو  أن  فعليك  خاص، 
بالمواعيد. فعدم احترام المواعيد يدل على 

ينتظرك. الذي  بالشخص  عدم اإلهتمام 

المالبس

بعض  غريبة  العربية  المالبس  أن  اعلم 
يعتبر  فقد  الغربية.  المجتمعات  عن  الشيء 
والحجاب  الرأس  وغطاء  العربي  الثوب 
الناس  ويعتقد  والفضول.  لإلهتمام  مثيرا 
أن  بد  ال  ثوبا عربيا  يلبس  من  أن  البسطاء 
يكون رجال ثريا. فإذا أزعجتك تلك النظرات 

بادر إلى استبدالها بالزي الغربي.

األكل الحالل في المطاعم

المطاعم  في  األكل  الحيطة  باب  من  يمكن 
الذي  الفندق  ويرشدك  التركية.  أو  العربية 
لم  وإن  وموقعها.  عناوينها  إلى  فيه  تسكن 
المطاعم فما عليك  إلى هذه  الذهاب  تستطع 

إال أن تطلب طبقا من السمك.

الهوية وبطاقة التعريف

أو  الشخصية  بطاقتك  دوما  اصطحب 
صورة منها أو جواز سفرك. وسجل اسمك 
من  بلدك  سفارة  في  سفرك  جواز  وبيانات 
باب الحيطة. خاصة إذا كانت إقامتك طويلة 
رخصة  تنس  فال  السيارة  قدت  وإذا  األمد. 

القيادة.

الصدقة والنقود

محفظة  بفتح  المتسولين  على  تتصدق  ال 
ويخطفها.  أحد  فيها  يطمع  ال  كي  نقودك، 
النقود  بعض  ضع  األغراض،  هذه  لمثل 
المعدنية في جيبك، وال تصرف عملة ورقية 
وربما  مزورة،  الورقة  تكون  فقد  ألحد. 
التعرف  إلى  ذلك  وراء  من  السائل  يهدف 
يلزمك  ما  ضع  نقود.  من  تحمل  ما  على 
بدال  واستخدم  سكنك  مكان  في  آمن  بشكل 
الدولي.  الصراف  كرت  الورقية  النقود  من 
واعلم أن المحالت التجارية تطلب أن يكون 
كرت الصراف موقعا من قبلك، كي يقارنوا 
عند الشراء بين توقيعك وتوقيع الكرت منعا 
األحيان  بعض  في  يطلبون  كما  للتزوير. 

إبراز الهوية الشخصية.

فتح حساب مصرفي في ميونخ

يحق لكل مواطن ألماني أو أجنبي مقيم في 
ألمانيا أن يفتح حسابا أو حسابات مصرفية 
من أي نوع كانت. وهذا ما يجوز أيضا ألي 
أجنبي غير مقيم في ألمانيا. وال يتطلب هذا 
الغرض سوى إثبات هويته عبر جواز السفر 
وإثبات مكان اإلقامة خارج ألمانيا، لكي يتم 
إعفاؤه من ضريبة الدخل المستحقة وغيرها 
المواطنين  على  المفروضة  الضرائب  من 
في ألمانيا الذين يحققون دخال من الحسابات 
على  يفرض  ال  أنه  بالذكر  الجدير  البنكية. 
على  ضرائب  دفع  المقيمين  غير  األجانب 

األرباح التي تحققها ودائعهم البنكية.
من أكبر وأشهر البنوك األلمانية

Deutsche Bank     دويتشه بنك
Dresdner Bank    دريسدنر بنك

HypoVereinsbank  هيبوفرآينس بنك
  Commerzbank   كوميرتس بنك

األحكام الخاصة بإدخال العمالت

العادات والتقاليد

التعامل مع النساء

 شراء العقارات واستغاللها في ألمانيا

 السكك الحديدية

األحكام الخاصة بإدخال العمالت وتحركاتها
إلى  الداعية  الدول  أهم  من  ألمانيا  تعتبر 
موانع  توجد  ال  عليه  وبناء  الحر.  اإلقتصاد 
في تحركات رؤوس األموال من بلد إلى بلد، 
ومن بنك إلى آخر بالطرق الشرعية. أما إذا 
حمل المسافر مبالغ كبيرة بحقيبة اليد، فهو غير 
ممنوع مبدئيا، لكنه يثير الريبة ويعرض نفسه 
للمسائلة. يترتب عليه عندئذ إعطاء األسباب 
عند  المرء  سيسأل  كما  المقنعة.  والتبريرات 
إيداع هذه المبالغ الكبيرة عن هويته ومصدر 
حوزته  في  تكون  أن  ويستحسن  األموال. 

إثباتات عن مصدرها.

على من يذهب إلى بلد أجنبي أن يكون مطلعا 
على عاداته وتقاليده. خاصة إذا أراد اإلختالط 
أو التعامل مع المجتمع المضيف. يالحظ المرء 
عند وصوله إلى المطار أو الفندق بأن الجو 
هاديء وعملي. ويتعامل المسؤولون مع الزائر 
بأدب واحترام دون نظر إلى جنسه وجنسيته، 
لونه أو شكله. وهم يتعاملون مع جميع األفراد 
شابه  وما  واألوراق  األمر  واقع  من  انطالقا 
أو  بعين اإلعتبار مركز  يأخذون  ذلك. وقلما 

مقام الشخص المعنوي.

وأوروبا  أللمانيا  العربي  الزائر  يظن  قد 
يرمي  لباسهن  في  السيدات  احتشام  أن عدم 
يدل  ال  اللباس  أن  تأكد  الغير.  إثارة  إلى 
اإلثارة،  يستهدف  أو  خلقي  انحطاط  على 
لمتطلبات  أعمى  اتباع  على  دليل  هو  بل 
لطافة وبشاشة  الزائر  الموضة. كما يالحظ 
في  معهم  يتعاملن  اللواتي  والسيدات  البنات 
ينبغي  فال  التجارية.  المحالت  أو  الفندق 
على األجنبي أن يقوم باستنتاجات متسرعة 
لكال  في تصرفات محرجة  فيتهور  خاطئة، 
منذ  معتادات  الغربيات  فالسيدات  الطرفين. 
الصغر على مخالطة األوالد والرجال، وال 
الكالم  بين  وشتان  ذلك.  في  حرجا  يجدن 
يدور  قد  ما  وبين  والمداعبة،  واإلبتسامة 
تقبلها  ال  عالقات  من  البعض  أذهان  في 
المرأة الغربية إال بعد الحب والقناعة، طبعا 

باستثناء بائعات الهوى.

بتملك  لألجانب  تسمح  ال  كثيرة  دول  هناك 
العقارات فيها. ومنها غالبية الدول العربية. 
كغالبية  فهي  اإلتحادية  ألمانيا  أما جمهورية 
أن  في  تمانع  ال  األخرى  الغربية  الدول 
يمتلك األجنبي المقيم وغير المقيم عقارا في 
الشرعية  بالطرق  ذلك  يتم  أن  على  ألمانيا، 
أن  وقبل  التي سيجري شرحها.  والضوابط 
أو  البائع  أو  المشتري  على  البيع  ينجزعقد 
وكيله أن يستصدر من مجلس المدينة أو من 
إدارة البلدية حق األولوية في شراء العقار. 
أو  للبلدية  أن  مكان  في كل  المعروف  ومن 
المعروض  العقار  في  الشريك  أو  الجار 
للبيع حق األولوية في الشراء )الشفعة(. في 
حال الشراء يعامل األجنبي معاملة المواطن 
يتعلق  فيما  والواجبات  الحقوق  في  األلماني 

بشؤون العقار.

الضوابط وإجراءات التملك
سبق  كما  ألمانيا،  في  العقارات  تملك  إن 
وأشير، ليس حصرا على األلمان أو األجانب 
المقيمين في ألمانيا، بل  يجوز ألي شخص 
الشركات  أما  ألمانيا.  يمتلك عقارات في  أن 
أن تكون مسجلة وفقا  األحنبية فيجب عليها 
بتملك  لها  السماح  قبل  بلدها  في  لألصول 
األلماني  للقانون  وفقا  ألمانيا.  في  العقارات 
يجب أن توقع اتفاقية البيع أمام كاتب العدل 
في ألمانيا. وإن كان المشتري شركة أجنبية، 
الممثل  العقد  توقيع  عند  يمثلها  أن  يجب 
القانوني. ويترتب على الممثل القانوني إبراز 
جواز سفر ساري المفعول وتفويض له من 

الشركة بشراء العقار. 
عادة ما يتم توقيع البيع من قبل كاتب العدل 
ودفع  العقد  توقيع  بعد  فقط.  األلمانية  باللغة 
الثمن، يقدم كاتب العدل إلى السجل العقاري 
بضعة  التسجيل  عملية  تستغرق  لتسجيله. 
للعقار  مالكا  المشتري  يصبح  وال  شهور. 
إال منذ تاريخ تسجيل العقد نهائيا في السجل 
والمشتري  البائع  يتفق  أن  ويجوز  العقاري. 
إتمام عملية  قبل  للعقار  المشتري  على تسلم 
التسجيل وانتقال الملكية إليه نهائيا. كما يحق 
للمشتري وضع مالحظة في الصحيفة العينية 
للعقار مثل كشف الحساب أو وثيقة سحب هذه 

المبالغ من حساب مصرفي.

يفضل استخدام القطار عند السفر إلى النمسا 
أو سويسرا، إذ أن شبكة السكك الحديدية تربط 

معظم المدن الهامة بعضها البعض. 
السفر في ألمانيا و أوروبا

القطار  القطارات ومنها  تربط شبكة خطوط 
السريع إي سي إيه )قطار كل ساعة(، تربط 
الكبرى،  المدن األلمانية  مدينة ميونخ بجميع 
كما توفر هيئة السكك الحديدية إمكانية السفر 
بالقطار من مدينة ميونخ إلى معظم العواصم 
فيينا  إلى  مباشرة  رحالت  ومنها  األوروبية 

وبودابست وباريس وأمستردام وروما. ويمكن 
الحصول على تذاكر السفر: 

أما مباشرة من منافذ بيع التذاكر بمحطة 
القطار الرئيسية  أو الحجز من خارج ألمانيا 

باالتصال على: 996633 1805 +49 
 )سعر الدقيقة 12 سنتا( 

كما يمكن الحجز من داخل ألمانيا باالتصال 
 على: 16 8 11 )الخط غير مجاني(

أو عن طريق اإلنترنت: 
 www.bahn.de
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معلومات عامة

مفتاح خط ألمانيا وميونخ: 89(0( 0049
اللغة الرسمية: اللغة األلمانية

الجهد الكهربائي: 230 فولت 50 هرتز
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

i

المنتزهات

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

الشاي الياباني.

الحديقة الغربية:
بشواء  ويسمح  عائلية  برحالت  القيام  يمكن 
اللحم على هضاب البحيرة كما يمكن اللعب 

بكرة الطائرة وتنس الطاولة.

المنتزه ريمر:
يمكن  كما  فيها  السباحة  يمكن  بحيرة  هناك 
الحذية  وحلبة  الدراجة  وركوب  اللعب 

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 9 حتى 6,30

رسوم الدخول: 3 يورو والصغار 2 يورو

مهرجان تول وود
The Tollwood Festival
Waisenhausenstrasse 20, 80637 
Munich
Tel 089 38 38 50 0
www.tollwood.de
يقام المهرجان مرتين في العام لمدة 24 يوما ، 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
KIKS
Children Cultural Summer Festival
Couberlinplatz, 80809 Munich
Tel: 089 34 16 76
www.kiks-muenchen.de

الدخول مجانا

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

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

 3,50 يورو 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 6 مساء

لألطفال من سن 6-12 الدخول 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 10 صباحا - 7 مساء
البعد عن ميونخ: 112 كيلومتر

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

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

75 يورو

حمامات السباحة في ميونخ

مزاولة  الرياضة  هواة  األطفال  يستطيع 
المغلقة  السباحة  حمامات  داخل  السباحة 
مدينة  في  والمتوفرة  العديدة  والمفتوحة 
ميونخ واالستمتاع بالمنزلقات المائية وأبراج 

القفز وأحواض األمواج.  

الشعبي“ من أهم حمامات  يُعد حمام ”مولر 
القرن  بدايات  في  بناؤها  تم  التي  السباحة 
هناك  جميل  يوم  قضاء  ويمكن  العشرين. 
أثري  مبنى  في  باالستحمام  واالستمتاع 
الفنية  والنقوش  بالرسومات  مزخرف 
مشاهدة  فرصة  يفوتكم  أال  ويجب  الجميلة. 
هذه الزخارف الهندسية الفريدة. وال يقتصر 
يضم  أنه  بل  فقط،  مسبح  على  مولر  حمام 
الرومانية-األيرلندية  الحمامات  أحد  كذلك 
البخار  وحمامات  العرق  من  للتخلص 

والجاكوزي وحمامات الشمس. 

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

العمالت
1 Euro = 1,07 US Dollar
1 Euro = 100 Cent

أرقام الطوارئ

اإلطفاء: 112 الشرطة: 110 
التسمم:  19240 اإلسعاف: 112 

أستعالمات المطار: 97521313
مكتب المفقودات: 2330258

مكتب المفقودات: 13085859
خدمة السياح: 41424344

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 12 نجمة للمجموعة 

األوروبية.

القطع النقدية
لليورو ثمان فئات معدنية: 2 يورو،1 يورو، 
50 سنتا، 20 سنتا، 10 سنتات، 5 سنتات، 
سنتان، سنتا واحدا. ألوان وحدة 1 و 2 يورو 

فضية وذهبية. أما فئة 50 و 20 و10 سنتا فهي 
ذهبية. وفئة 5 و2 و1 سنت برونزية.

1 يورو

2 يورو

1 سنت

2 سنت

5 سنت

10 سنت

20 سنت

50 سنت

خمسة يورو

عشرة يورو

عشرون يورو

خمسون يورو

مئة يورو

مئتان يورو

العمالت مفتاح خط الهواتف الخارجية ألوروبا

Belgien   0032
Bulgarien  00359
Dänemark 0045
Deutschland 0049
Estland  00372
Finnland  00358
Frankreich 0033
Griechenland 0030
Irland  00353
Italien  0039
Lettland  00371
Litauen  00370
Luxemburg 00352
Malta  00356
Niederlande 0031
Österreich 0043
Polen  0048
Portugal  00351
Rumänien  0040
Schweden 0046
Slowakei  00421
Slowenien 00386
Spanien  0034
Tschechienien 00420
Ungarn  0036
GB  0044 
Zypern  00357
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الفنادق

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

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

Concept Living
Pfälzer-Wald-Str. 2 
81539 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

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

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

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

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

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

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

Arabest Apartment Hotel
   Schwanthalerstraße 45

80336 Munich
Tel: 089-189250

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

Vier Jahreszeiten Starnberg
Münchner Straße 17
82319 Starnberg near Munich
Tel: 08151 / 4470-0

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

ARAB TRAVELER 1/2022

المطعم الشرقي:
SHANDIZ
Dachauer Str.  50, 80335 München
Tel. 089 59 94 79 86
DEHBASCHI
Dachauer Str. 36, 80335 Munich
Tel: 089 55 02 96 30
JLAHARI
Schillerstr. 3a
80336 München
Tel  089 35856754
LA FIESTA
Schwanthalerstr. 3, 80336 Munich
Tel: 089 726 090 32
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

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

زيارتها واالستمتاع بها.

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

ألف متر مربع. 

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

والية بافاريا. 

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

والثقافات المختلفة.

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

واألوروبي.
وإليك بعض العناوين:

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

المالطفة
رجاء:  بيته

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

ارجوك!    إيش بيته زي
كما تحب!    في زي فولين 

المعذرة ،يؤسفني ذلك!   
توت مير اليد
يا للخسارة!  

في شاده 

في الصيدلية
أحتاج مسكنا لآلالم! إيش براوخه 

شميرتس ميتيل
شيئا ضد اإلمساك:   إتفاص كيكن 

فيرشتوبفونج
ضد اإلسهال: إتفاص كيكن دورش فال

منوما !    شالف ميتيل

في المقهى والمطعم
أرغب في شرب القهوة!  إش موشتيه 

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

سكر!!   تسوكر
صحتين وعافية!! كوتن أبيتيت

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

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

دليل الكلمات

المراسيم
صباح الخير: كوتن مورجين

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

فورشتيلين
سعدت بالتعرف عليك: إش بن إيرفرويت

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

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

بكل سروّر: كيرنه ! جيم مصرية
كال: ناين

الحالة
كيف حالك؟  في كيتس إينين 

بخير، شكرا: كوت  دانكه،

اللقاء والوداع
أرغب في الرحيل: إش موشته جيهين

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

هل يمكننا أن نلتقي غدا؟  كونين فير 
أونس مورجن زيهن 

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

اليوم:  هويته
غدا:  مورجن

ees Europe 2022
part of The smarter E Europe 2022
11.-13. MAI
Messe München

Intersolar Europe 2022
part of The smarter E Europe 2022
11.-13. MAI
Messe München

EM-Power Europe 2022
11.-13. MAI
Messe München

IFAT 2022
30. MAI.- 03. JUN.
Messe München

analytica 2022
21.-24. JUN.
Messe München

automatica 2022
The Leading Exhibition for Smart 
Automation and Robotics
21.-24. JUN.
Messe München

OutDoor by ISPO 2022
12.-14. JUN.
Messe München

simply-munich.com
@simplymunich

simply  
enlightened
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