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سواء كنت مسافرً ا للعمل أو الترفيه ،فإن كل من قرية
 Wertheimفي فرانكفورت وقرية  Ingolstadtفي ميونخ
هي الوجهات المثالية للتسوق في الهواء الطلق ،وأفضل
المأكوالت وكرم الضيافة  *5مع الخدمات بما في ذلك
مواقف مجانية للسيارات ،والتسوق المعفى من الضرائب،
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.

قــريــــة إنــغـولشتــــات و قــريــة فيــرتهـــايـــم

شيــــئ ال ينـــسى
جتـربــــة تســوق فـــي اهلــــواء الطلـق
قرية فيرتهايم | فرانكفورت
تقع قرية  Wertheim Villageفي المنطقة الخالبة بوادي ،Tauber
والتي يعتقد الشاعر األلماني جوته أنها األجمل في ألمانيا كلها ،وتحيط
بها األبراج القالع على خلفية
التالل المشجرة والغابات
القديمة .تتميز القرية بمزاجها
الهادئ مقارنة بفرانكفورت
المجاورة لها ،وهي عبارة عن
واحة هادئة في الهواء الطلق،
مستوحاة من موقعها على
الطريق الرومانسي لتعكس
تراثها الخيالي.
تقع  Wertheim Villageعلى
بعد  50دقيقة فقط بالسيارة من

مطار فرانكفورت الدولي أو ساعة واحدة من فرانكفورت ومدينة
 ،Nurenbergوهي موطن ألكثر من  110متجرً ا تصطف على جانبي
شارع المشاة ذات المناظر الطبيعية ،وتقدم المحالت التجارية عروض
تصل إلى  ٪60من األسعار األساسية على العالمات التجارية المحلية
والعالمية بما في ذلك  Ballyو Longchampو Lululemonو Tumiو
 Villeroy & Bochوغيرها الكثير.
تفتخر ً Wertheim Village
أيضا بمجموعة مختارة لذيذة من المطاعم
والمقاهي التي تقدم قوائم الطعام الحالل والوجبات الجاهزة لتناسب
جميع ضيوفنا مثل الكريب اللذيذ من  Mon Amour Bio Crepesإلى
الخبز الطازج من  ،Main Handbrotوهو مخبز حرفي.
قرية إنغولشتات | ميونخ
في غضون ساعة من بوتقة االنصهار الثقافي في ميونخ ،والتي
تضم اآلن المزيد من المسارح والمعارض أكثر من أي مدينة ألمانية

أخرى ،تعتمد قرية إنغولشتات األنيقة على ثروتها من التأثيرات التاريخية
المحلية ،مدعومة بجمال الريف البافاري وأجواء ترحيبية شهيرة.
على بعد  40دقيقة فقط بالسيارة من مطار ميونخ الدولي ،تقدم Ingolstadt
 Villageأكثر من  110متجرً ا محليًا وعالميًا تصطف في شارع المشاة
مثل  ba&shو  MCMو  Pumaو  Samsoniteو  Wolfordجميعها بسعر
 ٪60من األسعار األساسية .أثناء التجوال في القرية في الهواء الطلق،

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

لمزيد من المعلومات حول
خدماتنا وعروضنا،
امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا.

تضم قرية Wertheim
وقرية  Ingolstadtأكثر من
 110متجرً ا تصطف على

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

ﻫﻞ ترﻏﺐ فﻲ اﻟﻤﺰيد من
اﻟتسوق اﻟﻔاﺧر؟

كما حرصنا في المجلة على أن ال نغفل أحباءنا الصغار فهناك دعوة
لزيارة مدينة المالهي الشهيرة سكايالند بارك .حدث ال يخلو من
اإلثارة للصغار والكبار على حد سواء.
هكــذا تضفــي اإلجــازات زيــاردة فــي
المتعــة! توفــر زيــارة األماكــن الرائعــة
إلها ًمــا جديــدًا يمكــن تحقيقــه عنــد زيــارة
المتاجــر فــي  Oberpollingerأو فــي شــارع
التســوق األنيــق فــي Maximilianstraße
بملحقاتهــم الجديــدة .ســواء كانــت قطعــة
مجوهــرات جديــدة أو أحذيــة أنيقــة أو
أحــدث حقيبــة يــد  -تقــدم مدينــة ميونــخ
العديــد مــن الفــرص لتضيــف للزائــر شــيئا
إضافيــا لمتعتــه.
ولهــاذا الســبب يقــدم مكتــب جلوبــال
بلــو تاكــس فــري شــوبينج ( Global Blue
 )Tax Free Shoppingخاصــة لضيوفنــا
الدولييــن هنــاك خصــم رائــع يصــل إلــى
 .٪14.5وســيتم دفــع هــذا المبلــغ فــي
المطــار عنــد المغــادرة عنــد تقديــم الفواتيــر
واالســتمارات المعفــاة مــن الضرائــب .مــا
الــذي يمكــن أن يكــون أجمــل مــن اســتعادة
شــيء مــا عندمــا تغــادر للرجــوع إلــى
وطنــك؟

جلوبــال بلــو تاكــس فــري
 (Tax Freeحيــث سيســاعدك الفريــق
الموجــود فــي المتجــر علــى الفــور.

)Global Blue

يرجــى مــلء النمــوذج ببياناتــك الشــخصية،
وإظهــار البضائــع للجمــارك عنــد مغــادرة
البــالد وختــم النمــوذج.

وألصحاب الذوق الرفيع من هواة التطور التكنولوجي تقدم المجلة
آخر ما توصلت إليه تقنية والسيارات في متحف بي أم دبليو.
كما تضع بين يدي قرائها األعزاء مجموعة من النصائح لمحبي
الموسيقى والغناء والترويح عن النفس.

Foto: Björn Kindler; Feldherrnhalle Muenchen

إننا وبال شك نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في البحث عما
كل ما مفيد وجديد ومثير لنقدمه في قالب سهل وميسر يليق بسياحنا
العرب ،وكلنا أمل في أن نحقق هذا الهدف المنشود وأن نمد جسور
التالقي بين الحضارتين الشرقية والغربية.
وإلى أن نلقاكم في األعداد المقبلة نعدكم بالمزيد ،مع تمنياتنا بموسم
سياحي مشرق وحافل بالفعاليات واألنشطة المفيدة والمثيرة.
أسرة التحرير

ســتحصل بعــد ذلــك علــى أموالــك فــي
 Global Blue Recovery Pointمقابــل
النمــوذج المختــوم والفاتــورة األصليــة.
ضــا أن ندفــع لــك ضريبــة القيمــة
يســعدنا أي ً
المضافــة مقد ًمــا فــي نقطــة رد األمــوال فــي
أوبــر بولينجــر)Global Blue Recovery
. (Point
لذلــك يمكنــك اســتخدام المدخــرات مباشــرة
مقابــل مبلــغ إضافــي آخــر .نحــن فــي
 Global Blueنتمنــى لكــم إقامــة رائعــة فــي
ميونــخ.
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ﻓندق ﻟیوﻨﺎردو رو�ﺎل ﻤیوﻨیﺦ ﻤستوى اﻷر�ﻊ ﻨجوم اﻟﻔﺎﺨر

ﯿرﺤب �كم و�ﻘﻊ �ﺎﻟﻘرب ﻤن ﻤنطﻘﺔ ﻋﺎﻟم ﺒﻲ إم دﺒﻠیو وﻤجمﻊ

ﻤراﻛز ﺘسوق أوﻟمبیﺎ �ﺄﺠواءﻩ اﻟﻔر�دة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ .ﺘﻌﺎل واﺴتمتﻊ

اﻟمﻌﺎ�شﺔ اﻟحﻘیﻘیﺔ ﻤﻊ اﻟﻌمﺎرة اﻟحدﯿثﺔ واﻟتصمیمﺎت
ﺒتجر�ﺔ ُ
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ص - 58
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في

اﻟداﺨﻠیﺔ اﻟراﺌﻌﺔ وﻤﻔﻬوم اﻟتنﺎﻏم اﻟﻠوﻨﻲ.

ﯿتمتﻊ اﻟﻔندق �ﻐرف ﻤكیﻔﺔ اﻟﻬواء وأﺠنحﺔ ذات ﺘصمیم أﻨیق

واﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟسمﺎت واﻟمﻼﻤﺢ ذات اﻟجودة اﻟﻌﺎﻟیﺔ ﻓضﻼ ﻋن
اﻟشرﻓﺎت اﻟمشمسﺔ وﻤطﻌم «ﻓیتروف» و�ﺎر «ﻟیو »90

وﻤنطﻘﺔ ُﻤخصصﺔ ﻟممﺎرﺴﺔ اﻟﻠیﺎﻗﺔ اﻟبدﻨیﺔ واﻟسﺎوﻨﺎ� .مكنك
اﻻﺴتمتﺎع �ﺈﻗﺎﻤتك ﻟدﯿنﺎ ﻗﻲ ﻤیوﻨیﺦ �ﺎﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟطرق .ﺘﻘﻊ
ﻤحطﺔ ﻤترو« »Oberwiesenfeldأﻤﺎم اﻟﻔندق ﻤبﺎﺸرة ﻤمﺎ

ﯿیسر اﻟوﺼول اﻟﻰ اﻟمﻌﺎﻟم اﻟسیﺎﺤیﺔ اﻟراﺌﻌﺔ ﻟوﻻ�ﺔ �ﺎﻓﺎر�ﺎ.

ﻨحن ﻨدرك وﻨﻌﻠم اﺤتیﺎﺠﺎت وﺘوﻗﻌﺎت ﻀیوﻓنﺎ اﻟﻌرب وﻨرﻏب
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جبال  - Zugspitzeسمعة العمالق
وجهتك في بافاريا الرائعة
بيرتشسغادن  -أجمل الطرقات الجبلية في العالم
صحة ونقاهة

HEALTH & WELLNESS

أوبرفايد في سانت غالين سويسرا

54
56
58
60

حول مدينة ميونخ
لماذا يجب أن تخرج من وسط المدينة؟

28

الدليل السياحي لمدينة ميونخ

الرغبــة فـــي زيـــارة ميونــــخ

30

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

ARROUND MUNICH

أن �ستمتﻌوا ب «وطنﺎ �ﻌیدا ﻋن أﺠواء وطنﻬم» .ﺤیث ﻨﻘدم

ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟخدﻤﺎت ﺘﻠبﻲ اﻻﺤتیﺎﺠﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �كم

وﺘشﻌر�م �ﺎﻟراﺤﺔ واﻟمتﻌﺔ.

TOURIST GUIDE

LEONARDO ROYAL MUNICH
Moosacher Straße 90 | 80809 Munich
T +49 (0)89 288 538 0 | info.royalmunich@leonardo-hotels.com

leonardo-hotels.com

6
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عزيزي الزائر،
األمر الذي سوف تشعر أنك معنا هو ما يقوم به فريقنا الطبي بالسهر على
راحتك ،وبناء عليه ،نحن نقوم بجهدنا أيضا من أجل توفير مناخ سلمي
ومتميزللوصول إلى هذا الهدف .نحن نضع أهمية كبيرة في اختيار وسائل
معداتنا الطبية و التجهيزات الحديثة واألدوات والمواد الفعالة ،وبالتالي نحرص
على توفير العمل عالي الجودة لمرضانا وبمنتهى المسؤولية في جميع أعمالنا
وبأسعار عادلة .ومن اختصاصاتنا:
»
»
»
»
»
»
»
»

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

»
»
»
»
»
»
»

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

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

2,90 €

مقدمة

21 Masto-Khiar
مقدمة
Landjoghurt mit feinen Gurkenstückchen

)und persischen Kräutern (mit gehackten Dill

بطاقة التسـوق للسائح العربي

2,90 €

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة
ميونخ

Masto-Musir

Landjoghurt mit wildem Knoblauch aus Persien

بكم يف ميونخ
مرحبا
3,50
€
كلمة مديرية السياحة Delikate persische Salzgurken für Feinschmecker
كليمنس باومغارتنر Khiarschur

رئيس قسم العمل
واالقتصاد

3,50 €

السالم عليكم<
كلمة رئي äبلدية ميونخ

<lb{{{{{q^À⁄<‡{⁄<‹“Ü{{{{øjﬂË<^{⁄<Ó{{◊¬<^ﬂ{{{‚<ÕÜ{{√j÷]<‹{”ﬂ”µ
¬<Ì{{ë^§]<DÍ{{{eÜ√÷]<Ü{{{ ^äπ]E<Ì{{{{Œ^�f÷<‹”{Ò^ﬂ{{{{jŒ]<Ç{{ﬂ
<JVIP<Ì⁄^7]<l^Èí~é÷]Ê<4‚^éπ]<—Áäje

Anzeige

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

ضيوفنا األعزاء
يسعدني كعمدة لمدينة ميونخ أن أرحب بكم أشد ترحيب في
عاصمة الوالية البافارية ميونخ.
ميونخ – إنه اسم شامخ أصبح يرمز لحسن الضيافة واإلنفتاح
العالمي .بل وأكثر من ذلك :إن ميونخ هي مدينة تمتاز بمجاالتها
المتعددة للتسوق واإلستمتاع واإلسترخاء مع منظومة رائعة
للعالج الطبي ناهيك عن العروض الثقافية والتراثية الجمة
والممتعة .إضافة لفيض هائل من المعالم السياحية والمناطق
الخالبة المحيطة بالمدينة أمثال الريف الساحر على مشارف
جبال األلب.
فليس من الغرابة بمكان أن يتقاطر الناس زرافات وأفرادا
لمدينة نهر اإلزار وأن تكون مدينة ميونخ من أكثر المدن
األوروبية استقطابا للسياح .كما تلقى المدينة إعجابا خاصا
لضيوفنا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي
األخرى.

Torschi-Liete

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

22
23
24
25
26
27

مﻄعﻢ ﺷانديز  -للمﺄكﻮﻻﺕ اﻹيرانية الﺸﻬية
مﻄعﻢ ﺷانديز يرﺣب ﺑﻜﻢ ويﻘدﻡ لﻜﻢ أﺷﻬﻰ
وأطيب المﺄكﻮﻻﺕ اﻹيرانية الﺸﻬيرة

وال توجد مدينة ألمانية أخرى تشهد إقباال شديدا من الزوار كما
هو حال مدينة ميونخ.
وبصرف النظر عن مدة زيارتكم لمدينتنا الزاهرة فإنني أود
أن أدعوكم لمعايشة أجواء غير اعتيادية ورعاية فائقة وليس
أخيرا اإلستمتاع بحسن الضيافة البافارية الحميمة وأرحب
بكم مجددا أشد ترحيب بين ربوعنا .تمتعوا باإلقامة في مدينة
حيوية نابضة بالحياة والمتعة.
مع تحيات عمدة ميونخ
ديتر رايتر

Anzeige
تمتعﻮا ﺑﻮﺟباتنا العديدة المﺨتلفة سﻮاء الباردة
أو المﻄﻬية ووﺟباﺕ اللﺤﻢ المﺸﻮية

7
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ﺧدمة تﻮﺻيﻞ ﺇلﻰ المناﺯل أو الفنادﻕ
SHANDIZ - Persische Spezialitäten - Dachauer Str. 50, 80335 München - Tel.: +49 (89) 59 94 79 86 - www.shandiz.de
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17-14

63-60

التســــوق فـي أبعــاد‰
الراقيــة

شعور مجيل  -أن تكون
يف أيد أمينة

ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية الفاخرة من
األزياء واألحذية والبصريات واإلكسسوارات
في عاصمة والية بافاريا ميونخ

في فندق أوبرفايد في سانت غالين،
تستمتعون بالضيافة الدافئة في
سويسرا مع الراحة من الدرجة األولى.

Copyright: Hotel Bayerischer Hof Terrasse Bird‘s Nest (C)DanielSchvarcz

13.07.22 08:45

 25-20نتمنى لك أكثر من إقامة ممتعة :وحلظات ال
تنتسى .يف فندق بايرشهوÃ
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الصيف في ميونخ ونحن في منتصفه .استمتع بالصيف في أحد أجنحتنا
البانورامية الحصرية فوق أسطح مدينة ميونخ واستمتع بلحظات من المتعة
على شرفات
Robbie Williams

19-18

Foto-Andrea Raffin:Shutterstock.com

Copyright images Wikipedia

بطاقة تسوق كبار
الش}ëيات للمسافرين
العرg
الخاصة العربي  VIPبطاقة تسوق
المسافر بك لميونيخ والمنطقة  -ما
الذي ينتظرك.

إحتفاليات مومسية 27
روبي ويليامز  -حفلة موسيقية حية
لمرة واحدة للنجم البريطاني 2022
في ميونخ .عروضه الحية أسطورية:
في صيف عام ،2022

Images: Copyright Munich Tourism Board

ً
ً
عمالقا
عرضا
سيقدم روبي ويليامز
في أرض المعارض ميونخ

02.12.19 12:21

Elton John, Olympiahalle

ابتكارات يف معايشة العالمة التجارية يف
عامل بي أم دبليو
ABBA Night

37-34

Lang Lang, Herkulessaal der Residenz

يفتح عالم بي أم دبليو لزواره نافذة إلى المستقبل عبر المعارض الخاصة واإلستعراضات
الحية ووسائل اإلتصال المبتكرة .فالفئة السابعة من بي أم دبليو مثال تتحول بواسطة
تخطيط اإلسقاط إلى شاشة تعرض تاريخ نشوئها.
Helene Fischer

04.08.21

Simply Red, Olympiahalle
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29.06.22 15:57

مرح ًبا بكم يف أكرب حديقة ترفيهية يف
بافاريا

45-42

المرح واإلثارة واألدرينالين والكثير من النعيم .حددت عائلة  ،Löwenthalالمالكة لها،
مهمة جعل  Skyline Parkأجمل وأروع مدينة مالهي في بافاريا.

ARAB TRAVELER 2/2022

11

في هذا العدد

في هذا العدد

فندق قمـة إملــــاو 53-46
جرب صوت الصمت والجداول المتدفقة
في واد مرتفع واسع ومحمي بين جبال
 Zugspitzeو  Karwendelشعور بالحرية
واألمان الالمحدود في الغرف واألجنحة
الفسيحة.

3-2

شيئ ال ينسى جتربة تسوق يف اهلواء الطلق

وجهتـــك فـــي
بافاريا الرائعـــة

في غضون ساعة من بوتقة االنصهار الثقافي في ميونخ ،والتي تضم اآلن المزيد
من المسارح والمعارض أكثر من أي مدينة ألمانية أخرى ،تعتمد قرية إنغولشتات
األنيقة على ثروتها من التأثيرات التاريخية المحلية.

في فندق The Westin Grand Munich
تم ّكنك برامج الصحة المميزة لدينا من
تناول الطعام والنوم والحركة والشعور
والعمل واللعب بشكل جيد ،حتى تكون في
أفضل حاالتك أثناء رحلتك.
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57-56
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Robbie Williams

12.07.22 09:44

Foto-Andrea Raffin:Shutterstock.com

متعة اجلبـال الشاخمـة Zugspitze -

دليلك السياحي
من جملة السائح
العربي

55-54

من أروع المناظر المميزة الجميلة بانوراما األلب في الخريف عندما تلون أوراق الشجر
ويبدع الضوء إسقاطاته الناعمة على تضاريس جبلية حاده الزوايا  -إن هذا المشهد
الطبيعي ألعلى قمة في ألمانيا فريد من نوعه

عرض أندرياس
جابالييه

20.04.22 09:22

ABBA Night

البحريات يف منطقة ميونخ

59-58

foto Wikipedia
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Helene Fischer

40-38

استمتع بأوقات الفراغ مع كافة أفراد العائلة  -التنوع الثري في الطبيعة يقدم
لكل هاو ما يتوق إليه ،سواء كنت في نزهة على ضفاف البحيرة أو رغبت
الجلوس بمجرد االسترخاء.
ARAB TRAVELER 2/2022

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

26

تتمثل فكرة أكبر اتحاد للمعجبين
في تاريخ موسيقى الروك أند رول
الفولكلورية في الجمع بين المعجبين
من ألمانيا والنمسا وسويسرا ودول
أخرى إلقامة حفل موسيقي فريد
بأبعاد جديدة تمامًا وخلق تجربة حفلة
موسيقية ال ُتنسى.

72-64

بريتشسغادن أمجل الطرقات اجلبلية
«البانورامية » يف العامل

في جبال األلب البافارية .تقع بالقرب من الحدود مع النمسا على بعد حوالي 30
كم إلى جنوب سالزبورغ و  180كم جنوب شرق ميونخ.
ARAB TRAVELER 2/2022
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عند زيارة وسط مدينة ميونخ ،يجب على
المرء أن يتجول في مناطق المشاة في
 Kaufingerstrasseو .Neuhauser Strasse

 Karlstadtفي  Isartorلفنان ملهى ميونخ
الشهير كارل فالنتين وشريكته الشهيرة
 .Liesl Karlstadtساعة عاكسة معلقة على
 Isartorنفسها ،والتي تبرعت بها شخصية
عبادة ميونخ بيترا بيرل.

تتكون منطقة المشاة المركزية في ميونخ
من شارعين كبيرين من
إلى  Stachusو  Kaufingerstrasseو
 ،Neuhauser Strasseوالتي تندمج في
بعضها البعض .باإلضافة إلى المنازل
التقليدية والسالسل الكبيرة ،هناك العديد من
المتاجر والمطاعم الصغيرة .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكن العثور هنا على بعض أهم المعالم
السياحية في المدينة مثل  Frauenkircheأو
 Neue Rathausأو St. Michael

عند المدخل الغربي للوادي يوجد
 ،Geist-Kircheأحد أقدم مباني الكنائس
المحفوظة في ميونخ.

مركز ميونخ الحيوي

Marienplatz

مدينة التسوق في ميونخ

التسوق يف ميونخ
أزياء المصممين الشباب ،أروقة التسوق
الحصرية والمتاجر التقليدية متعددة
األقسام :عند التسوق في ميونخ هناك
الكثير لتراه وتجربه ،لتذوقه وتتصفحه.
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 جي ًدا.
الممولين البافاريين الملكيين يقدمون تجربة
تسوق خاصة.
ما هي أشهر شوارع التسوق في ميونخ؟
من وسط المدينة عبر
إلى  :Schwabingقمنا هنا بتلخيص أهم
شوارع التسوق في ميونخ وأميال التسوق

Maximilianstraße
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 وشرحنا أجواء الشارع الخاصة.مشاهدة معالم ميونخ :نصائح الكتشاف
وسط المدينة ومنطقة المشاة
تعد مدينة ميونخ القديمة مركز الحياة
الثقافية في العاصمة البافارية .وسط المدينة
التاريخي غني بالمناظر ،ونقطة التقاء شهيرة
لتناول الطعام بالخارج وجوالت التسوق في
منطقة المشاة وبالطبع ً
أيضا عامل جذب مهم
للسياح من جميع أنحاء العالم .سنعرض لك
ما تقدمه مدينة ميونخ القديمة.
 Kaufingerstrasseو Sendlinger Strasseو
Viktualienmarkt

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

الرئيسية بين  Karlstorو  Isartorوبين
 Odeonsplatzو  Sendlinger Torطرق
التجارة القديمة .هناك الكثير مما يحدث في
 Kaufingerstrasseو Sendlinger Strasse
و  ،Neuhauser Strasseخاصة في عطلة
نهاية األسبوع .باإلضافة إلى ذلك ،يوجد في
وسط مدينة ميونخ العديد من أروقة التسوق.
عند سفح أقدم كنيسة أبرشية في ميونخ،
 ، Alter Peterتطور Viktualienmarkt
إلى مركز للطهي مع تخصصات من بافاريا
وجميع أنحاء العالم .توفر العديد من النزل
والمطاعم في المدينة القديمة باإلضافة إلى
عدد ال يحصى من البارات والمقاهي لسكان
ميونخ وضيوفهم جميع أنواع التخصصات
البافارية والعالمية.
وسط مدينة ميونخ بين  Marienplatzو
Stachus

الوادي  :Das Talشارع مزدحم بين
 Marienplatzو Isartor
يعد الوادي الواقع في وسط مدينة ميونخ
عنوا ًنا شهيرً ا للسكان المحليين والسياح على
ح ٍد سواء .يحتوي الشارع الذي يبلغ طوله
 500متر تقريبًا بين مبنى البلدية القديم و
 Isartorعلى عدد من المعالم السياحية -
كما أن سوق  Viktualienmarktليس بعي ًدا
ً
أيضا.
إذا كنت تمشي من  Marienplatzعبر الممر
المقنطر في قاعة المدينة القديمة ،فستجد
أمامك :الوادي .يقود الطريق منحدرً ا
لمسافة نصف كيلومتر حتى ينتهي أخيرً ا
عند  .Isartorوبين ذلك يمكنك أن تأكل
وتشرب وتتسوق.
تم بناء نصب تذكاري في متحف

Valentin

Heilig-

مساحة أكبر للمشاة :تم التخطيط إلجراءات
التحويل هذه في الوادي

 ،Oberpollingerيضم اآلن أحد أفخم المتاجر
في ألمانيا .في الطابق األرضي يوجد شارع
فاخر به متاجر صغيرة منفصلة للماركات
العالمية مثل  Gucciو  Pradaو  Diorو
 .Burberryإذا كنت ترغب في عالج للوجه
أو الجسم ،يمكنك أن تدلل نفسك في صاالت
التجميل .باإلضافة إلى أفضل العالمات
التجارية األخرى للنساء والرجال واألطفال،
هناك مجموعة واسعة من األحذية واألدوات
المنزلية والمعيشة واإلكسسوارات .نصيحة:
يوفر التراس الموجود على السطح في مطعم
 LeBuffetإطاللة رائعة على المدينة القديمة.
www.oberpollinger.de

كجزء من التخطيط لـ "بلدة قديمة خالية من
السيارات" ،سيتم تنفيذ تدابير في الوادي
لتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
على المدى الطويل ،يريد مجلس المدينة
إنشاء منطقة للمشاة أو منطقة شديدة الهدوء
بحركة المرور في الوادي .يجب أن يظل
استخدام حركة مرور الدراجات والنقل العام
ممك ًنا .يتم التخطيط لذلك بمشاركة السكان
المحليين والتجار والجمعيات .يجب أن يتم
التنفيذ بعد االنتهاء من خط  S-Bahnالرئيسي
الثاني .بالنسبة للتدابير قصيرة األجل  ،قدم
قسم التنقل متغيرً ا إلعادة التصميم في 27
يوليو .2021
متاجر كبيرة في وسط مدينة ميونخ
أوبربولينجر
Neuhauserstrasse 18

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

هيمر
Kaufingerstrasse 28

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

ARAB TRAVELER 2/2022

15

نمط للحياة

نمط للحياة

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 جي ًدا.
كونين -

Konen

Sendlinger Strasse 3

يقدم متجر أزياء  Konenالواقع في
 Sendlinger Strasseمجموعة كبيرة من
أكثر من  500عالمة تجارية مصممة ويقدم
المشورة والخدمات الشخصية .مجموعة
متنوعة من العالمات التجارية للرجال
والنساء موزعة على ستة طوابق :ماركات
األزياء مثل  Cambioو  Essentielو
 Drykornو  Max Maraللنساء و Belstaff
و  !Joopو  Hugoو  Strellsonو Tiger
 of Swedenللرجال والعديد من العالمات
التجارية األخرى ستسعد بالتسوق فاز
المشجعون بشكل أسرع .تكمل المجموعة
الحقائب واألحذية والنظارات الشمسية
والمجوهرات عالية الجودة.
www.konen.de

لودنفري
Maffeistrasse 7

يقدم متجر  Lodenfreyالتقليدي في ميونخ
أزياء تقليدية فاخرة وأزياء مصممة في
ستة طوابق .ستجد هنا أحدث االتجاهات
في عالم الموضة ،وكذلك الموضة التقليدية
والكالسيكيات لكل فئة عمرية .مجموعة
كبيرة من األزياء والمالبس التقليدية
معروفة في جميع أنحاء العالم .تتوفر ً
أيضا
إكسسوارات لمنزل جميل :وسائد عالية
الجودة وبطانيات وكتب وزخارف وعطور
من مصممين مختارين .يخلق ما يسمى بـ
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"البيت الزجاجي" في الطابق األول جوًا
خاصا :منطقة يغمرها الضوء ،والتي توفر
ً
إطاللة على أبراج  Frauenkircheفي ميونخ
من خالل سقف زجاجي.
www.lodenfrey.com

كوسترمان

 Viktualienmarkt 8و Rindermarkt 3-4

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

لودفيج بيك
Marienplatz 11

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

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

جاليريا كاوفوف مارينبالتز
Kaufingerstrasse 1-5

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

Galeria Kaufhof at Marienplatz

www.galeria-kaufhof.de
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بطاقة المسافر العربي  VIPللتسوق الخاصة بك!

لقد حصل شركاؤنا على مفاجأة رائعة لك!

Some of our wonderful Partners

بطاقة تسوق كبار الشخصيات للمسافرين العرب

السالم عليكم  -بطاقة التسوق للسيا{ العرg
بطاقة تسوق المسافر العربي  VIPالخاصة
بك لميونيخ والمنطقة  -ما الذي ينتظرك.
بصفتك ً
مالكا لبطاقة تسوق المسافر العربي
 ،VIPيمكنك استخدام البطاقة مع كل عملية
شراء من شركائنا  -وهذا مفيد لك .يمكنك
معرفة مدى تنوع شركائنا هنا وعلى موقعنا
اإللكتروني ،والعثور على وصف موجز
وعناوين شركاء VIP Shopping Card
على هذا الموقع - vipshoppingcard.de -
أو امسح رمز االستجابة السريعة الموجود

على هذه الصفحة .ستجد هنا شركاؤنا األكثر
جاذبية من مختلف المجاالت .من سيفاجئك
بالعديد من العروض الرائعة والخصومات
ألق نظرة على الفور لترى أين
العديدةِ .
يمكنك توفير المال الحقيقي .جنة التسوق،
والمقاالت الفاخرة ،وأخصائيو البصريات،
والمطاعم ،ووكالء السفر ،والمجوهرات،
ألقي مجرد نظرة.
ً
والنصيحة األهم أوال :من األفضل أن تأخذ
معك بطاقة تسوق المسافر العربي  VIPفي
كل مكان واستخدمها!

 3خطوات للنجاح :اطلب بطاقة تسوق
المسافر العربي  VIPنظرً ا ألنه متعدد
االستخدامات ،جرب التسوق وتناول الطعام
والسفر والثقافة .ال تساعد بطاقة التسوق
 Arab Traveler VIPعلى توفير المال
فحسب ،بل توفر لك ً
أيضا الكثير من المزايا
األخرى.
المشاركة سهلة للغاية!
لم تحصل بعد على بطاقة تسوق المسافر
العربي VIP؟

ببساطة تقدم للحصول على واحد هنا.
 www.vipshoppingcard.deأو امسح رمز
االستجابة السريعة.
ستتمكن بعد ذلك من االستفادة من بطاقة
تسوق المسافر العربي العديد من المزايا
وابدأ في جمع الهدايا أو الخصومات
المجانية.
اآلن ببساطة ابدأ واستفيد من المزايا العديدة
مع بطاقة تسوق المسافر العربي .يمكنك
قراءة معلومات حول التقديم واالستخدام
األمثل لبطاقة تسوق المسافر العربي VIP

هنا  .www.vipshoppingcard.deما عليك
سوى ملء النموذج ،وستكون البطاقة
مجانية تمامًا بالنسبة لك  -بدون تكلفة على
اإلطالق  -ومن ثم فلنبدأ.
إذا بقيت أي أسئلة بدون إجابة ،فما عليك
سوى االتصال بنا.
كيف تستفيد مع شركائنا:
قدم بطاقة المسافر العربي للتسوق  VIPقبل
الدفع .سوف تحصل على خصم أو هدية
رائعة مع كل عملية شراء.

BMW Welt www.bmw-welt.com
Am Olympiapark 1, 80809 Munich
special offer
Casino Garmisch Partenkirchen
www.spielbanken-bayern.de
Am Kurpark 10, 82467 Garmisch
Partenkirchen
special offer
Juwelier Hilscher
www.juwelier-hilscher.de
Terminal Flughafen München
special offer
Outletcity Metzingen
www.outletcity.com
Maienwaldstraße 2, 72555 Metzingen
10% Discount & special offer
Ingolstadt Village
www.ingolstadtvillage.com
Otto-Hahn-Straße 1, 85055 Ingolstadt
10% Discount & special offer
Swarovski Kristallwelten
www.kristallwelten.swarovski.com
Kristallweltenstraße 1, Wattens, Austria
10% Discount
Wertheim Village
www.WertheimVillage.com
Almosenberg 1, 97877 Wertheim,
10% Discount & special offer
Hotel Bayerischer Hof
www.bayerischerhof.de
Promenadepl. 2-6, 80333 München

l

l

l

l

l

l

l

l

Check all
information
Scan QR-Code
احصل على بطاقة  VIPالخاصة
بك كبطاقة حقيقية
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فندق بايريشرهوف ميونخ Bayerischer Hof -

نتمنى لك أكثر من إقامة ممتعة:
وحلظات ال تنتسى.
الصيف في ميونخ ونحن في منتصفه .استمتع بالصيف في أحد
أجنحتنا البانورامية الحصرية فوق أسطح مدينة ميونخ واستمتع
بلحظات من المتعة على شرفات مطعمنا.

Copyright: Hotel Bayerischer Hof Terrasse Bird‘s Nest (C)DanielSchvarcz

20

ARAB TRAVELER 2/2022

ARAB TRAVELER 2/2022

21

نمط للحياة

نمط للحياة
فندق بايريشهوف  -يعني الشعور بال حدود
جو يبعث على الشعور بالراحة واألمن في الغرف واألجنحة الفسيحة.
الهدوء والصفاء في المنتجعات الصحية والمسابح للكبار والعائالت.
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صورة أعلى وأسفل :الجناح هو أكثر من مجرد غرفة كبيرة

بدأ فصل الصيف في ميونخ ونحن في
منتصفه .ندعوك باستمتاع بالصيف في أحد
أجنحتنا البانورامية الحصرية فوق أسطح
الفندق المطل على مدينة ميونخ ،استمتع
بلحظات من المتعة على شرفات مطعمنا في
مكان مرتفع مطل على المدينة أو في ردهة
المنتجع الصحي ()Spa Blue Summer
الخاصة بنا مع إطاللة على كنيسة النساء
 ،Frauenkircheأو عند تناول اإلفطار في
حديقة السطح أو في الفناء الداخلي ذو
الهواء الطلق التابع لمطعم جاردن (Garden
 ،)Restaurantنتطلع إلى الترحيب بكم في
أجواء فريدة من نوعها.

مجموعة بنتهاوس جاردن ويوفر لك مساحة استثنائية تبلغ  575مترًا مربعًا.

Bayerischer

تحت اإلدارة الخاصة نظرً ا ألجوائه الفاخرة
ً
وأيضا أو بشكل خاص
بالتميز الفريد،
بسبب خدمته الممتازة .استمتع عند زيارتك
ألحد األجنحة الـمتكونة من  74جناحا في
قلب مدينة ميونخ بمزيج رائع من التاريخ
والراحة الحديثة.

بمجرد دخولك إلى غرف فندقنا ،ستشعر
بجو منزل تقليدي يتم إدارته بعناية فردية
حسب الحاجة .نحن نتطلع إلى زيارتكم هنا،
فـأنت على الرحب والسعة.

منذ عام  ،1841تم تقدير فندقنا عالميا

يحتوي فندق  Bayerischer Hofعلى العديد
من األجنحة المختلفة بما يميزه عن غيره
ً
فندقا فريدا من نوعه
من الفنادق وتجده
تقريبًا .تتوفر مجموعات غرف حصرية
وواسعة بأنماط مختلفة لنزالئنا حسب
رغباتهم.

لحسن الحظ يعتبر فندق
 Hofفندقا غير المعتاد عليه ،فإن فندق
 Bayerischer Hofليس ً
فندقا عاديًا والجناح
هو أكثر من مجرد غرفة كبيرة بالنسبة
لنا فهو بمثابة منزلك والراحة التامة أثناء
إقامتك في ميونخ.

الغرف الفردية مختلفة ج ًدا بحيث
ال يمكن وصفها بشكل كامل فعلى
سبيل المثال تم تصميم جناح بنتهاوس
جاردن بمساحة  350مترً ا مربعًا
بواسطة "أكسل فيرفوردت" ويلبي أكثر
ً
تميزا .باإلضافة إلى
مستويات المعيشة
ذلك ،يمكن توصيل الجناح بالطابق
السابع بأكمله من الجناح الجنوبي
والشمالي لتشكيل مجموعة بنتهاوس
جاردن ويوفر لك مساحة استثنائية تبلغ
 575مترً ا مربعًا.
يوفر لك الطابق "البانورامي" بإطاللته
الشاملة على أسطح المنازل في المدينة
ً
ً
وخاصا .البنتهاوس الفاخر
جميل
مالذا
ً
الخاص بنا مع مدفأة خاصة به ودوامة
وتراس على السطح بمساحة  80متر
مربع هو رمز للتفاعل األنيق بين
الفخامة والحداثة والهدوء.

باختصار ،ستجد الكثير من الفرص
لالستمتاع بالصيف في ميونخ في فندق
Bayerischer Hof
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الصيف في ميونخ ونحن في منتصفه.
استمتع بالصيف في أحد أجنحتنا
البانورامية الحصرية فوق أسطح
مدينة ميونخ واستمتع بلحظات من
المتعة على شرفات مطعمنا.

مع مطعم  Atelierالذواقة ،الحائز على
نجمتين في دليل ميشالن و 3توك في
"غولت وميلو" ،ال تترك خمسة مطاعم
وستة بارات أي شيء مرغوب فيه.
قاعة االحتفاالت و 40غرفة مناسبات
حديثة أو تاريخية تتسع لما يصل إلى
 2500شخص في انتظار أحداثك
الخاصة .ينتظرك منتجع صحي فريد
من نوعه فوق أسطح المنازل في ميونخ
في  Blue Spaعلى مساحة  1300متر
مربع.
النادي الليلي الترفيهي الشهير في
المدينة هو أسطوري ،الكوميديا في
 Bayerischer Hofتمثل أفضل مسرح
بوليفارد وفي صالة Aster@Cinema
 Loungeيمكنك االستمتاع بالسينما في
فصل خاص به .كما ينتمي متجر النبيذ
 Volkhardts Weinفي ميونخ باسينغ
ً Pasing
أيضا إلى مجموعة الشركات.

Copyright: all images Hotel Bayerischer Hof

هل مازلت تريد المزيد؟ جناحنا المكون
من ست غرف نوم ،مثل األجنحة
الفسيحة في  ، Palais Montgelasيترك
مساحة كافية للعائالت الكبيرة.

شركتنا التقليدية الحائزة على العديد من
الجوائز ،والتي تقع في مكان مثالي في
وسط المدينة القديمة ،مملوكة لعائلة
 Volkhardtلمدة خمسة أجيال وهي
واحدة من الفنادق األلمانية الرائدة
باإلضافة إلى "الفنادق الرائدة في
العالم".
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Robbie Williams

عرض أندرياس جابالييه
السبت 8:00 ،2022/6/8 ،مسا ًء
منطقة حرة خاصة في معرض ميونيخ التجاري
مايكل جاكسون لألبد
الثالثاء 8:00 ،22/09/08 ،مسا ًء
ميونخBrunnenhof of the Residenz ،
أبا نايت
السبت 8:00 ،22/08/20 ،مسا ًء
ميونخBrunnenhof of the Residenz ،

foto Big-fan-festival–Andreas-Gabalier-Pressebilder-Universal

Foto-Andrea Raffin:Shutterstock.com

هيلين فيشر
السبت 8:00 ،22/08/20 ،مسا ًء
أرض المعارض ريم 81829 ،ميونخ
روبي ويليامز
السبت 8:00 ،22/8/27 ،مسا ًء
منطقة حرة خاصة في معرض ميونخ التجاري

من  23يوليو  2022إلى  15سبتمبر 2022

احتفاليات مومسية بارزة
مايكل جاكسون لألبد

مهرجان فولك روك ان رولر للمشجعين

عرض أندرياس جابالييه
تتمثل فكرة أكبر اتحاد للمعجبين في تاريخ
موسيقى الروك أند رول الفولكلورية في
الجمع بين المعجبين من ألمانيا والنمسا
وسويسرا ودول أخرى إلقامة حفل
موسيقي فريد بأبعاد جديدة تمامًا وخلق
تجربة حفلة موسيقية ال ُتنسى.

عرض أندرياس جابالييه برنامج ميونخ
منطقة ريم
26

ARAB TRAVELER 2/2022

تشمل االستعدادات المفاهيمية لهذا الحدث
غير المسبوق على األراضي الحديثة
لمركز ميونيخ للمعارض أعمال تخطيط
واسعة ومفصلة فيما يتعلق بالعملية
والتنفيذ ،والتي يتم تنفيذها بالتنسيق
والتعاون الوثيقين مع مدينة ميونيخ
ومركز ميونيخ للمعارض.
سيكون هناك أكبر اتحاد لجميع وسائل
اإلعالم الناقلة من التلفزيون والمطبوعات
والراديو في البلدان الرئيسية ألمانيا
والنمسا وسويسرا للترويج لهذا الحدث
الفريد.

أبا نايت -
" "Dancing Queenأو
 "Moneyأو " "SOSأو "- "Fernando
األلحان خالدة وتنتمي إلى ذخيرة إحساس
جيد لجيل كامل.
لقد جعلت " "ABBA Nightمهمتها هي سد
هذه الفجوة.
إن المزيج الذي ال لبس فيه من اإليقاعات
الفريدة والمفعمة بالحيوية واأللحان
الشعبية لفرقة العبادة السويدية يعيش
وينتقل مزاج السبعينيات العاصف بشكل
مثالي.
ABBA Night

كليمنس بومغارتنر" :أنا سعيد للغاية
ألنني تمكنت من إحضار هذا الحدث إلى
ميونيخ .في أي مكان آخر يمكن أن يكون
أفضل من مدينتنا؟ نحن نتطلع الستقبال
الضيوف من قريب وبعيد ".
يعد مهرجان
أحد أكبر الحفالت الموسيقية في الهواء
الطلق في تاريخ األحداث الناطقين
باأللمانية
Volks-Rock'n'Roll Fan

السبت 8:00 ،2022/6/8 ،مساءً
منطقة حرة خاصة في معرض ميونخ
التجاري

"Money Money

السبت 8:00 ،2022/8/20 ،مساءً
ميونخBrunnenhof der Residenz ،

روبي ويليامز
حفلة موسيقية حية لمرة واحدة للنجم
البريطاني  2022في ميونخ .عروضه
الحية أسطورية :في صيف عام ،2022
ً
ً
عمالقا في
عرضا
سيقدم روبي ويليامز
موقع ميسي ميونيخ في الهواء الطلق.
ستتاح الفرصة للمعجبين لرؤية المغنية
المشهورة عالميًا في هذا الحدث الفريد.

Helene Fischer

foto Wikipedia

هذا يكمل تمامًا عرض أندرياس جابالييه
 Volks-Rock´n´Rollerلعام 2022
كترفيه من الدرجة األولى ويمنح هذا
الحدث لمسة طفيفة لمهرجان شعبي
يجمع الناس معًا.

يهدف هذا العرض الفريد من إنتاج
 ANDREAS GABALIERإلى إعادة
تحديد مجاالت ما هو ممكن في قطاع
األحداث تمامًا ويمثل ً
أيضا عالمة فارقة
في مسيرة الفنان غير المسبوقة حتى اآلن،
حيث يمثل مهرجان فولكس روك أند
رولر للمشجعين بداية المرحلة التالية عقد
من النجاح يرمز إليه أندرياس غابالييه.

جاء الحدث الذي أقامه أندرياس غابالييه
في مركز ميونيخ للمعارض إلى عاصمة
الوالية بفضل االلتزام الشخصي لكليمنس
بومغارتنر ،المستشار المسؤول عن العمل
واألعمال في  ،Messe Münchenوالمدير
العام لشركة  ،Messe Münchenكالوس
ديتريش.

النجمة هيلين يقدم فيشر الحفلة الموسيقية
األلمانية الحصرية والوحيدة في ميونيخ.
يمكن رؤية الفنان االستثنائي في 20
أغسطس .2022
السبت 8:00 ،2022/8/20 ،مساءً
أرض المعارض ريم 81829 ،ميونخ

foto Wikipedia

يرافق هذا الحدث الذي ال يضاهى برنامج
دعم واسع النطاق ،والذي يتضمن ً
ميل
واسعًا من المعجبين ،ومدينة مالهي بها
عجلة فيريس ،وحدائق بيرة ،وأكشاك
أزياء وأكثر من ذلك بكثير وبرنامج
خاص لألطفال.

Andreas Gabalier

 - The Tribute Showهو عرض يكرم
ملك البوب ،ويمتد على الخط الزمني من
أغانيه المبكرة إلى المتأخرة .تصميمات
الرقص الرائعة ،والفرقة الموسيقية
الحية الرائعة ،واألزياء المصممة بشكل
متقن للعرض ،واألصوات األصلية،
الفيديو،
وتسلسالت
والتأثيرات،
والصور ،وعرض الضوء الرائع تجعل
عرض التكريم تجربة صوتية ومرئية.
يمكن تجربة أكبر األغاني وأسلوب
الرقص الواضح لملك البوب مرة أخرى
عن قرب.
الثالثاء 8:00 ،2022/9/22 ،مساءً
ميونخBrunnenhof der Residenz ،

هيلين فيشر
يقال إن العرض في ميونيخ هو أكبر حفل
موسيقي في الهواء الطلق في حياتها المهنية.
في  20أغسطس  ،2022سيتحقق حلم طال
انتظاره لمحبي هيلين فيشر في موقع مفتوح
لمركز ميونيخ للمعارض :بعد استراحة فنية،
ستعود المغنية إلى المسرح للمرة األولى.

ABBA Night

ستكون واحدة من أكبر الحفالت الحية
في مسيرته حتى اآلن في ألمانيا والنمسا
وسويسرا.
السبت 8:00 ،22/08/27 ،مساءً
منطقة حرة خاصة في معرض ميونيخ
التجاري
ARAB TRAVELER 2/2022
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ميونخ ومحيطها

ملاذا جيب أن خترج من وسط املدينة؟
ألن هناك عدد قليل من الآللئ الحقيقية للعاصمة خارج المركز .نصائح الرحالت لدينا
إلى األسود
كانت  Tierpark Hellabrunnواحدة من أولى
حدائق الحيوان التي وضعت سكانها في
حاويات طبيعية .ال يزال التقليد ساريًا حتى
يومنا هذا :األسود والقطط الكبيرة األخرى
تتجول في عالم الغابة ،وفي اآلونة األخيرة
هناك  10000متر مربع من السافانا
للزرافات ومنزل غابة جديد للقردة العليا.
www.hellabrunn.de

لنجوم السينما

إلى الدب البني برونو

انطلق إلى ( Bullyversumالصورة) ،عالم
داخلي حول أفالم ،Michael Bully Herbig
وإلى قرية ""Wickie and the Strong Men
الخلفية .أو إلى التنين المحظوظ األول
فوشور من فيلم  .Neverending Storyفي
 Bavaria Filmstadtفي  ،Grünwaldيمكنك
التجول في مجموعات أصلية.

يقال أن هناك زوارً ا يأتون فقط إلى متحف
اإلنسان والطبيعة للنظر في عينة من "مشكلة
الدب" برونو .يتم شرح التاريخ الطبيعي
بوضوح هنا مع العديد من المعروضات
والتجارب .يقع منتزه Nymphenburg
 Palaceالذي تبلغ مساحته  180هكتارً ا في
كل مكان مع القنوات والبحيرات والقصور
ومناطق التنزه.

www.filmstadt.de

www.mmn-muenchen.de

عبر الحديقة اإلنجليزية

simply
enlightened

ال يمكن أن يكون الوصول إلى هناك أجمل:
يمكنك المشي أو ركوب الدراجة أو التزلج
على بعد حوالي  7كيلومترات من وسط
المدينة عبر الحديقة اإلنجليزية ،وهي واحدة
من أكبر الحدائق في العالم بمساحة 375
هكتارً ا ،إلى حديقة البيرة »«Aumeister
على ضفاف نهر إيزار .تقويك البيرة وجبنة
األوبازدا والمعجنات الطازجة للعودة.
www.aurneister.de
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إلى سيارة المستقبل

الى بايرن ميونخ

السيارات الكالسيكية ورؤى المستقبل تقف
جنبًا إلى جنب :في عالم  ،BMWتعرض
الشركة تطورات جديدة ،في المتحف يمكنك
السير عبر أكثر من  90عامًا من تاريخ
السيارات.

ميونخ يهتف ما يصل إلى  75000مشجع
للفريقين في مباراة بايرن ميونخ على
أرضه .لكن إحدى الجوالت المصحوبة
بمرشدين عبر  Allianz Arenaمثيرة ً
أيضا
في األيام التي ال توجد فيها ألعاب.

www.bmw-weltcom

www.allianz-arena.de
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simply-munich.com
@simplymunich

ميونخ  -بافاريا

ميونخ  -بافاريا

سحر مدينة ميونخ

الرغبــة فـــي زيـــارة ميونــــخ
جاء الكاتب أكسل هاك إلى إيزار من ساكسونيا السفلى للعمل كصحفي .كان أحد دروسه األولى :استمتع بالحياة!
إنه مقتنع بأنه ال توجد مدينة أخرى تجعل األمر بهذه السهولة.
ميونيخ صغيرة .أمشي من أحد طرفي وسط
المدينة إلى الطرف اآلخر .يستغرق ربع
ساعة .وعندما أمشي لمسافة مائة متر من
أشخاصا
شقتي إلى المكتب في الصباح  ،أقابل
ً
أعرفهم منذ سنوات (بعضهم منذ عقود).
تبادلت بضع كلمات مع صاحب المقهى ،
يصفني مصفف الشعر بالنكتة .يهز صاحب
المطعم رأسه في التحية .بائع الزهور يضع
بضاعته في الشارع .الصيدلي يفتح متجره ،
أناقش الوضع العالمي مع بائع الصحف.
ميونيخ مدينة كبيرة .في طريقي عبر المركز،
مررت بأحد فروع ماكدونالدز األكثر مبيعًا
في العالم .أرى المتجر الفاخر Oberpollinger
 ،الذي يشبه بريد التسوق في دبي في أيام
الصيف  ،حيث يزوره الكثير من العرب .في
 Marienplatzال بد لي من مواجهة السياح
30
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اليابانيين .حث على تصوير الجرس في قاعة
المدينة .وصاحب المقهى في الحي الذي أسكن
فيه هو مواطن من الغابة السوداء عاش في
فانكوفر .مصفف الشعر سويسري ومدير
المطعم هندي أسمع الصيدلي يتكلم العربية.
بائع الزهور يأتي من قرب اوغسبورغ .فقط
رجل الصحيفة من ميونيخ .ومع ذلك ،يحمل
اسمًا إيطاليًا  ،ألن جده جاء من فيرونا.
ميونيخ هي قرية بها ساحة سوق في قلبها.
فيكتوالينماركت .وهي مدينة الماليين مع
شركات عالمية مثل  BMWو .Siemens
على سبيل المثال ال الحصرً .
ثالثا  ،هي
المدينة التي يفضل معظم األلمان العيش فيها
ً
وفقا لجميع الدراسات االستقصائية .أنا لست
من ميونخ .لقد جئت إلى هنا من شمال ألمانيا
منذ ما يقرب من أربعين عامًا  ،وأردت أن

أعمل وأصنع ً
شيئا من نفسي .حصلت على
وظيفة في الجريدة .كانت إحدى تجاربي
ً
زميال أكبر سناً ذهب للعب التنس
األولى أن
ّ
بعد المؤتمر الصباحي .ودع آخر سوق
 Viktualienmarktفي منتصف النهار بقوله
" "I geh iatz Würschtl essnالبهيج وعاد
ً
منتعشا مع نصف بيرة .في غضون ساعة
ونصف إلى ساعتين .كتب ثالث في المقهى
أنه ال يرى لماذا يجب أن يجلس في مكتب
بينما توجد أماكن أجمل .الثالثة كانوا من بين
أفضل ما لدينا.

ماذا شعرت بعد ذلك؟ ي َُسهّل .فرح .حرية.
لذلك اعتقدت أن هناك مكا ًنا يمكنني فيه
الهروب من ثقل بيتي وأحيا ًنا كئيبه في
ساكسونيا السفلى .أشهر كاتب عمود في
الجرائد آنذاك في المدينة كان سيجي سومر.

كتب قصة من الحياة اليومية كل أسبوع لمدة
ثالثين عامًا واشتهرت لدرجة أنه تم نصب
تذكاري بعد وفاته في عام  .1996يظهر
الصيف على أنه فالنور .يوجد في منتصف
منطقة المشاة ماشي من البرونز .كان هذا ً
أيضا
اسم العمود الذي كتبه" :بالسيوس الماشي".
وصف الصيف .ما رآه في طريقه عبر المدينة
 ،كتب عن الحياة اليومية ،وهكذا اشتهر .ومن
سمات المدينة أنه أصبح كذلك على هذا النحو.
تدعوك ميونخ للتنزه ،فهي مدينة متنوعة في
الوسط ،بها شوارع واسعة وأزقة ضيقة ،بها
العديد من المقاهي ،مع متاجر كبيرة وصغيرة.
نزهة مسائية عبر الصيف ثم المدينة الداخلية
الجميلة الساحرة ً
حقا ،من  Hofgartenعبر
ً
 ،Odeonsplatzمرورا ب  Residenzواألوبرا
و .Marienplatz
هنا الجنوب .تقريبا ايطاليا
عـبـــر  Viktualienmarktإلــــــى
 Gärtnerplatzviertelيمكـــن أن يكــون
ذلك بمثابة احتفال .غالبًا ما ينتابك الشعور
هنا .كتب الكاتب  Uwe Timmأنه كان يوم
األعياد ،وكان الكثير من الناس يتجولون.
انطباع خلقه العديد من السياح .في الوقت
نفسه ،يتم إنشاء نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي في منطقة ميونخ أعلى من أي مكان
آخر ،على سبيل المثال في هامبورغ أو في
فرانكفورت ومنطقة الراين  -ماين ،حيث تشعر
أحيا ًنا عند النظر إلى الناس في الشوارع أنهم
يفكرون باستمرار في الناتج المحلي اإلجمالي.
أنا كما قلت .ال ميونيخ .لكن من هذا؟ معظمهم
لم يولدوا هنا ،لقد جاؤوا إلى هنا في وقت ما

وبقوا ،سكان ميونيخ باختيارهم ،ال ،األشخاص
الذين يستمتعون بالعيش في ميونيخ ،منجذبون
ومبهجون بموقف من الحياة يمكن تلخيصه
في جملة واحدة :يمكنك العمل بجد وال تزال
تعيش بسهولة .االستمتاع بالحياة واالجتهاد ال
يستبعد أحدهما اآلخر في هذه المدينة .أنت
ال تالحظ الجهد الذي يبذله الناس كما يفعل
اآلخرون في أي مكان آخر.
يقول األصوليون إن المقيم الحقيقي في ميونيخ
ال يجب أن يولد في ميونيخ فحسب ،بل يجب
أن يأتي والديه ً
أيضا من المدينة .يود المرء
أن يصدق أن كريستيان أودي ،العمدة الذي
حكم المدينة حتى عام  2014لفترة أطول
من أي شخص آخر بعد الحرب 21 :عامًا.
إنه في شوابينج .واحدة من أجمل المناطق
وأكثرها شعبية في المدينة ،وتتحدث لهجة
ميونيخ التي يسميها الخبراء مجموعة متنوعة
من الشخصيات المرموقة في ميونيخ ،وهي
مميزة للغاية هنا .وفي كل ألمانيا لم يعد هناك
سياسي ترفيهي .بدون جهد ،يسلّي أودي
جمهوره بشكل مرتجل لمدة ساعتين على كل
مسرح ملهى ،اليوم ،في التقاعد ،بالمناسبة
أكثر من أي وقت مضى .لكنه ليس مقيمًا
حقيقيًا في ميونيخ ً
أيضا؛ جاءت والدته من
الجورا السويسرية .إذن من فضلك على األقل
تزوجت من امرأة من ميونخ ،وعائلتي بأكملها
هنا تتكون من أشخاص من ميونيخ ،وما
أدهشني دائمًا هو مدى ضآلة تعاملهم مع بقية
ألمانيا .برلين ،هامبورغ .كولونيا ،قد تكون
هذه مد ًنا مهمة  -لكنها في الواقع ال تهم سكان
ميونيخ .يعيش وظهره إلى الشمال متجهًا
جنوباً ،بشكل أساسي نحو إيطاليا .ربما يكون
هناك عدد غير قليل من سكان ميونيخ الذين

يعرفون الكثير عن إيطاليا أكثر من برلين،
ويعرفون اإليطاليين أكثر من الهامبرغر
ويشعرون بأنهم مرتبطون بإيطاليا أكثر من
ألمانيا.
وهذا هو السبب في أن شوق األلمان إلى
ميونيخ هو اشتياقهم إلى الجنوب .لسهولة .بعد
أن أصبحت أقل ألمانية .الجنوب ،كما كتب
ذات مرة كلوديوس سيدل ،أحد أفضل نقاد
الثقافة األلمانية ،في هذه المدينة "ليست مسألة
خط عرض ،بل هي مسألة رغبة وتمني".
إحدى العبارات القياسية عن ميونيخ هي
أنها "مدينة أقصى شمال إيطاليا" .ال يمكنك
أن تفوت ذلك .هؤالء الناخبون والملوك
البافاريون .أولئك الذين أرادوا صنع شيء
أكبر من مساكنهم حولوا انتباههم ً
أيضا إلى
الجنوب .أعادوا إنشاء المباني التي أحبوا
هناك.
نموذج كنيسة  ،Theatineعلى سبيل المثال،
كان الكنيسة األم ألمر  Theatineفي روما،
 .Sant'Andrea della Valleتم نسخ بوابة
النصر من قوس قسطنطين في روما ً
أيضا.
يعد  ،Glyptothekأحد أرقى المتاحف في
المدينة ً ،
مليئا بالمنحوتات الرومانية واليونانية
التي اشتراها  ،Ludwigوبالمناسبة ،غالبًا ما
يتم إنقاذها من الدمار في بلدانهم األصلية.
يشبه السكن بشكل الفت قصر Palazzo Pitti
في فلورنسا Feldherrnhalle ،هو تقليد لـ
 Loggia dei Lanziهناك.
بالمناسبة  ،لطالما أحببت حقيقة أن بناةها على
ما يبدو أدركوا في وقت متأخر فقط أن لديهم
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قاعة للجنرال  ،لكن ال يوجد جنراالت بافاريا
عظماء بطريقة ما يمكن تكريس ذكراهم .تم
نصب تمثالين في القاعة :تمثال الكونت تيلي
ً
جنرال مجي ًدا في حرب الثالثين
 ،الذي كان
عامًا ولكنه لألسف لم يكن بافاريًا  ،واآلخر
يصور األمير فون وريدي  ،الذي لم يكن ً
أيضا
بافاريًا ولكنه جاء من هايدلبرغ ودخل الخدمة
البافارية .عالوة على ذلك  ،لم يكن سوى
ً
جنرال ناجحً ا :فقد عادت الوحدة البافارية في
عام  1812بعد تعرضها للضرب المبرح من
حملة نابليون الروسية إلى حداد اآلالف من
القتلى والجرحى في بافاريا على مدى جيلين
قادمًا.
ً
إن التوق إلى أن تكون ً
مختلفا  ،أكبر
شيئا
 ،قد أحرق نفسه في شخصية المدينة :أنت
ال تفهم ميونيخ إال عندما ترى أن ما هو في
الواقع مدينة صغيرة تريد أن تكون كبيرة
هنا .إنه محاط بأماكن تاريخية أكثر أهمية.
أوغسبورغ إلى الغرب ،ريغنسبورغ إلى
الشمال الشرقي ،سالزبورغ إلى الجنوب
الشرقي ،نعم  ،حتى فرايسينغ الصغيرة في
الشمال ،مدفونة اآلن تحت ضجيج مطار
ميونيخ اآلخذ في االتساع  -هذه كلها مدن أقدم
بكثير وأصبحت ذات يوم أكثر قوة.
ميونيخ كبيرة ألنها أرادت أن تكون كبيرة؛
استلهم حكامها من جنون العظمة المعتدل
ً
الحقا ،عندما كان أحد سكانها
الذي أصيب
ً
مريضا تمامًا .بنوا
يُدعى أدولف هتلر،
32

ARAB TRAVELER 2/2022

ميونخ  -بافاريا

مدينتهم وكأنها فلورنسا وروما وأثينا .لم تكن
ً
قليال .ظل هذا
كذلك أب ًدا ،لكنها بدت مثلها
األمر حتى يومنا هذا يتناسب تمامًا مع الدولة
الفيدرالية التي عاصمتها ميونيخ :والية بافاريا
الحرة ،حيث ال يوجد ملك يحظى باالحترام
مثل لودفيج الثاني ،الذي حطم مصيره في
النهاية.
لقد بنى قالعً ا في جميع أنحاء البالد لم يسبق له
أن عاش فيها ،نسخة طبق األصل من فرساي
على جزيرة في بحيرة  ،Chiemseeعلى سبيل
المثال ،وقلعة أحالم تسمى Neuschwanstein
في  ،Allgäuباإلضافة إلى قلعة Linderhof
الخيالية ،والتي فيها  ،Ludwigإذا كان كان
هناك ،مباشرة من المطبخ تم نقل طاولة ثابتة
إلى غرفة الطعام الخاصة به ،وخرجت من
خالل ثقب في األرض .ألنه دائمًا ما كان يأكل
بمفرده  ،لم يرغب حتى في وجود نادل من
حوله .كاد لودفيغ أن يدمر منزل Wittelsbach
بهوسه للقالع ،لكن هذه المباني اليوم هي التي
تجذب ماليين السياح إلى البالد كل عام.
هناك أيام تبدو فيها هذه المدينة مجنونة تمامًا:
في يناير أو فبراير ،عندما يواجه بايرن ميونخ
أزمته الطقوسية ،والتي كانت سنوية واآلن
تحدث فقط بين الحين واآلخر ،ألنها قد تحتل
المرتبة الثانية فقط في جدول الدوري األلماني
ويبدو األمر كذلك .إذا لم يستطع أن يصبح
ً
بطال أللمانيا للمرة األلف  ،على الرغم من
أن أغلى كيكرز يلعب في هذا البلد يكون على
جدول رواتبه .أو في أواخر سبتمبر ،عندما

كان الماليين من زوار مهرجان أكتوبر في
حالة سكر أكثر من العام الماضي  -على
الرغم من أن ذلك لم يعد ممك ًنا .أو في أي
يوم في مطعم إيطالي باهظ الثمن بشكل
يبعث على السخرية ،حيث يبقي مالك العقار
الصحف الشعبية مشغولة بشؤون الكوكايين.
ال يزال أحد أصدقائي المقربين ،وهو إيطالي
هو نفسه يعيش هنا منذ عقود ،يتذكر أمسية مع
إيطالي مشهور ،مواطن نابولي مبهر بعيون
ثاقبة وأنف كبير وشعر أسود طويل .لطالما
كان هناك تلميح من السخرية على وجهه،
بدا وكأنه شخصية من ،commedia dell'arte
ولكن على وجه التحديد لكونه حصل على
بعض االحترام في هذه المدينة.
كان صديقي قد وقع عق ًدا في ذلك اليوم
وضعه في مكانة مرموقة في صحيفة أخرى
في مدينة أخرى .في وقت متأخر من المساء
الحظ كيف كان يشعر بالغثيان .جلس المالك
على طاولته وسأله" :ألست سعي ًدا؟" قال
صديقي" :أشعر وكأنني دجال" .قال صاحب
الحانة" :ال يمكنني فعل ذلك على اإلطالق.
ً
رجل مخادعً ا جي ًدا ً
حقا ،فلن
ولكن إذا كنت
عال.
يالحظ أحد ".وضحك بصوت ٍ
ميونيخ لديها ما يحتاجه كل دجال :السحر.
سحر عدم التعامل مع الحياة بجدية مفرطة،
بل كلعبة يجب لعبها .من يأخذ الحياة كما هي.
وألن ميونيخ ليست بالضرورة مدينة جنوبية،

ولكن كما لو كانت مدينة ،يحب الناس ً
أيضا
ممارسة ألعاب تقمص األدوار .يمكن للمرء
ً
سابقا كلوديوس سيدل) "أن
(بحسب ما نقلناه
يخترع ويتنكر :كجنوبي ،كبوهيمي ،وحتى
بافاري" .ألن معظم من تراه في مهرجان
أكتوبر في زي بافاريا مضمون أال يكون من
ميونيخ .لكنهم يرغبون في أن يكونوا كذلك -
وهم كذلك ،على األقل ليوم واحد.
يوجد في حي شوابينغ ساحة تسمى
" ."Münchner Freiheitيوجد على شرفة
أحد المقاهي نصب تذكاري آخر يصور
الممثل هيلموت فيشر ،مثل Sigi Sommer
أحد أبطال ميونيخ الشعبيين .منذ عقود ،لعب
فيشر الدور الرئيسي في مسلسل بعنوان
" ،"Monaco Franzeوالذي ال يزال عبادة
هنا حتى اليوم :مفتش مخبر متزوج من تاجر
تحف ،ولكنه يبحث دائمًا عن فرص أخرى.
من يحب زوجته ولكن أيضا "النساء" .من
ال يستطيع أن يعيش بدون األمن والتواضع
وال يريد أن يعيش بدون اللعب بالنار والشوق
لحياة أسهل .ومن يعتقد باستمرار أنه يجب أن
ً
قليال مما لديك اآلن.
يكون هناك شيء أجمل
"ال يوجد شيء جميل للغاية" ،تنهد شخص ما
أعرفه جي ًدا قضى حياته هنا مرة واحدة ،وهي
جملة ال تُنسى في ميونيخ حول عدم الرضا
األبدي الصغير للمدلل .ألن ميونيخ مدينة
مدللة ،مليئة بالكنوز الفنية ،والمال ،والنجاح،
والجمال ،والموسيقى ،بالمناسبة ،وقبل كل
شيء .بينما تم إغالق المسارح ودور األوبرا
عبر ألمانيا .تتم مناقشته بسبب نقص المال،
كان هناك جدل جاد للغاية ،بل متعصب هنا
لسنوات ،وحتى عقود ،والذي كاد يمزق
المدينة إلى أجزاء حول بناء قاعة حفالت
جديدة .لدينا بالفعل داري أوبرا والعديد من

قاعات الحفالت الموسيقية .بالطبع :ليست
لطيفة جدا .سيتم بناؤه اآلن بالقرب من
 ،Ostbahnhofوأجمع النقاد الرئيسيون بالفعل:
سيكون بالتأكيد رائعًا ،لكنه رائع ً
حقا :أوه ،ال
أحيا ًنا أكون في الشمس لمدة ساعة في
الظهيرة ،في مقهى في  ،Gärtnerplatzأحد
أجمل األماكن في ميونيخ ،مباشرة مقابل
المسرح ،أو في  ،Hofgartenعلى طاوالت
" ،"Schumannوهي واحدة من أكثر أماكن
رائعة في العالم كله .يمكن أن يكون مدرب
نادي بايرن ميونخ جالسً ا على الطاولة
ً
ً
معروفا في جميع أنحاء
ممثل
المجاورة أو
ألمانيا .لكن ال أحد يصورهم ،وال أحد يهتم
بهم .هذه ً
أيضا إحدى الحقائق عن ميونيخ :إنها
تتركك بمفردك عندما تريد أن تترك بمفردك.

الطعام من المنزل في سلة  ،ونشتري البيرة
الطازجة وعصير الليمون لألطفال في الحانة
 ،ونغطي الطاولة بالبطانية التي أحضرناها.
معنا  ..لنجعلها مختصرة :هناك أيام يمكنك
فيها االقتراب ج ًدا من الجمال ً
حقا في هذه
المدينة.

هذا ال عالقة له بالمشاهير ،فهذا يعني:
ميونيخ ال تصرخ في وجهك طوال اليوم،
وال تستمر في االتصال :مرحبًا ،أنا لندن!
أنا باريس ! ،أنا برلين! ميونيخ صغيرة بما
يكفي لرؤية بعضنا البعض ،لكنها كبيرة بما
يكفي لعدم إثارة أعصاب بعضنا البعض.
وهي ليست مدينة عالمية ً
حقا .إنها تتالعب
بكونها مدينة عالمية .ال تريد أب ًدا أن تكون
أكبر منك .في المساء  ،عندما يكون الطقس
ً
لطيفا  ،أركب دراجتي وأركب الدراجة مع
عائلتي على طول نهر إيزار  ،النهر البري في
وسط المدينة مع ضفافه الحصوية وتراساته ،
ثم حتى نوخربيرج إلى حديقة البيرة .يوجد
العديد من حدائق البيرة هنا  ،بعضها بمساحة
لآلالف  ،لقد كانت واحدة من المؤسسات
المركزية للمدينة منذ  200عام .إنها تعمل
دائمًا على النحو التالي :أنت تجلس تحت
أشجار الكستناء  ،وتقف المقاعد والطاوالت
البسيطة على الحصى المقرمش  ،ونحضر
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ناهيك عن وفرة من منتوجات الحياة العصرية واللوازم كصندوق الحمالة

بي أم دبليو تجمع بين التقنية الحديثة واإلبتكارات المستقبلية

عالم بي أم دبليو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نبذة تاريخية:

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

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

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

الجهاز المتنقل ومنزل المستقبل
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بحيرة أمار زي -

Ammersee

بحيرة أمار زي Ammersee -
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تبعد بحيرة كيم زي عن ميونخ مسافة ساعة
بالسيارة وتقدم للسائحين وكنا للشركات فرصا
ال مثيل لها للحوافز أو لعقد المؤتمرات .ونخص
بالنكر الطبيعة الجامعة بين البحيرة والجبل والتي
نجعل من حي كيم منطقة جميلة ال مثيل لها

وباختصار :في منطقة كيم زي ماء بلوري الصخفاء
ومسافات فسيحة وطبيعة لم تتغير وجبل تقع مباشرة أمام
ناظريكم — كل ذلك في انتظار اكتشافكم له أو اإلقامة
في ربوعه أو التمتع بجماله!

Chiemsee

فالتنوع الثري في الطبيعة يقدم لكل هاو ما يتوق
إليه ،سواء كنت في نزهة على الدراجة الهوائية
وتبحث عن طرق خاصة بالعجالت على ضغاف
البحيرة أو رغبت بمجرد االسترخاء .وكل بلدية

بحيرة كيم زي Chiemsee -

ويستمتع عشاق المغامرات بجولة بالعبارة أو جوالت
كشغيه للطبيعة ناهيك عن رحالت خاصة باكتشاف
المأكوالت .كما يجد عشاق األعالي تحديات مثيرة
بفضل الجبل المتواجدة هنا .وهكنا يغري جدار التسلق
في برين المبتدئين والمحترف على حد سواء بمساراته
السبع متباينة ١لصدعوبة كما ال ننسى في هده المنطقة
طرق التجول العديدة والشبكة الواسعة لطرق الدراجات
الهوائية.

بحيرة كيم زي -

تقع بحيرة أمار زي في بافاريا العليا قرب ميونخ
وهي منطقة نزهة ورحالت بافارية منن القدم.
وتدعوكم ثالث كبرى بحيرات بافاريا إلى التعرف
عليها .ففي الربيع والصيف تدعوكم الطبيعة
البافارية العريقة إلى متع عديدة.

في هذه المنطقة جديرة بالزيارة .وما عليكم إال أن
تقوموا بزيارتنا والتأكد بأنفسكم من التنوع العجيب
في هده المنطقة من بافاريا .وال ينبغي أن يفوتكم
بحل زيارة المدينة التاريخية الندز بيرج في ليش.

Ammersee

البحيــــرات فـــي منطقــة ميونــخ

بحيرة أمار زي -

استمئع بأوقات الغراغ مع كافة أفراد العائلة

للسياحة والمؤتمرات .كما تسمى هده البحيرة أيضا ببحر
بافاريا .وال تقتصر جاذبيتها على حجمها وحسب ،بل إن
برامجها الثقافية أيضا تجنب سنويا الكثير من الزوار.

ARAB TRAVELER 2/2022

39

خارج ميونخ

بحيرة كونيج زي -

Königsee

بحيرة كونيج زي Königsee -

متمركزة في أحضان جبل األلب تقع بحيرة
كونيج زي في قلب الوادي بمساحة تقرب
من  ٥كلم مربع وعمق يصل إلى ١٩٠
مترا .وتأللئ ماء البحيرة الجبلية بصفائه
البلوري وخضرته الزمردي ،كما تنعكس
على سطح مائه لوحات فنية بديعة من
الجدران الصخرية لجبل فاتسمان الضخم
وإخوانه .أما اإلثارة الخاصة فهي ذاك
المنظر من كنيسة سانت بارتولوما الصفيرة
باتجاه جدران جبل فتسمان الشامخة ١8٠0
مترا .وتعتبر بحيرة كونيج زي من بحيرات
األلب القليلة التي قلما تتجمد أثناء فصل
الشتاء إال في شهور الشتاء القاسية ومع
تواصل درجات الحرارة المنخفضة حيث
تتجمد البحيرة كليا وتشكل غطاء جليدا
متكامال وعندها يمكن المشي على الجليد
من شوناو باتجاه سانت بارتولوما.
بحيرة تيجرن زي

Tegernsee -

بحيرة تيجرن زي Tegernsee -

تعتبر بحيرة بجرن زي من ابخر البحيرات
المحبوبة لالستجمام في ألمانيا .وفي المنطقة
المحيطة بالبحيرة الصافية وأجوائها الجبلية
الخالبة يجد المرء مجاالت عديدة لالستمتاع
والهروب من روتين الحياة اليوميةا٠وللتزود
بالطاقة الحيوية .تعرفوا على األناقة البافارية
التي صارت مضربا لألمثال والقالع التراثية
والمحطات الثقافية وحسن الضيافة والمجاالت
الرياضية العديدة واقوى ينبوع ألماني لليود
والكبريت .استمتعوا برحلتكم المثيرة والمشوقة
في باد فيس زي ،في جموند؛ كرويت ،روتاخ
إيجرن او في مدينة تيجرن زي .متعوا اآلن
بالطبيعة النقية الصافية .قوموا بالمزاوجة بين
الجسد والروح وتزودوا بالطاقة ومتعة الحياة.
عيشوا بافاريا في أجمل وجوهها نضارة! سواء
في الصيف ،او الخريف او الشتاء او الربيع :في
كل فصل من هذه الفصول تزهو بحيرة تيجرن
بحيرة شتارن

زي والجبال وتكشف مكامن جمالها الخالب.
بحيرة شتارن بيرجرStarnberger see -

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

بيرجرStarnberger see -

برامج لألطفال

برامج لألطفال

منتزة سكاي الين بارك Allgäu Skyline Park-

مرح ًبا بكم يف أكرب حديقة ترفيهية يف بافاريا
المرح واإلثارة واألدرينالين والكثير من النعيم .حددت عائلة  ، Löwenthalالمالكة
لها  ،مهمة جعل  Skyline Parkأجمل وأروع مدينة مالهي في بافاريا.
42
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تفتح شباك التذاكر لدينا من الساعة 9:30
صباحً ا.
يمكنك اآلن شراء تذكرتك مباشرة من شباك
التذاكر الخاص بنا .الحجز المسبق لم يعد
مطلوبًا!
ونحن نتطلع إلى زيارتكم!

اتصل
هل لديك أسئلة حول Allgäu Skyline
Park؟ نرحب بإرسال طلبك إلينا إلى
Allgäu Skyline Park
Fa. Joachim Löwenthal
Skyline-Park-Str. 1
)(D)-86871 Rammingen (BY
Telefon: 08245 96690
Email: service@skylinepark.de
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المرح واإلثارة واألدرينالين والكثير من
النعيم .حددت عائل  ،Löwenthalالمالكة
لها ،مهمة جعل  Skyline Parkأجمل
وأروع مدينة مالهي في بافاريا .باإلضافة
إلى العديد من عوامل الجذب مثل الوقايات
الدوارة ومنزلقات المياه البرية ودوارات
األطفال ،يشمل هذا ً
أيضا منطقة خارجية
يتم صيانتها جي ًدا وضوابط جودة ثابتة
للعديد من األلعاب .ندعو جميع المغامرين
الصغار والكبار إلى رحلة مليئة باألحداث
 بعي ًدا عن الحياة اليومية  -إلى Skyline .Parkونحن نتطلع إلى زيارتكم!
مستجدات لموسم 2022
تطلع إلى المستجدات التي ستفتح لك خالل
موسم  .2022يمكن بالفعل الكشف عن
الكثير في هذه المرحلة :من أصغر مروحة

قطار المالهي إلى العائالت المغامرة
والطيارين الجريئين ،هناك شيء لكل عشاق
مدينة المالهي ...

السطح وحلق أكبر عدد ممكن من الحلقات.
مع سبع حلقات محتملة في الدقيقة ،لم تعد
تعرف قريبًا أيهما صاعد وأيهما منخفض.

مسار التزلج أوتو Flotter Otto -
يجري حاليًا بناء لعبة ترفيهية في الموقع
السابق لمسار الزالجة الجماعية ،والتي
ستجعل (ليس فقط) قلوب األطفال تنبض
بشكل أسرع.

إعادة تصميم قطار األشباح
تقدم ثعبان شبح العبادة لركابها متعة قيادة
مخيفة منذ عام  .1979يقع في Allgäu
 Skyline Parkمنذ عام  ،2019تم إعادة
تصميم قطار األشباح بالكامل.

األفعوانية لألطفال بتصميم قطار لطيف
مع منحنياتها وظهور جمالها مع وقت البث
تضمن متعة قيادة رائعة.

باإلضافة إلى القضبان الجديدة والتكنولوجيا
الجديدة ،تم تجديد األشكال والمشاهد ً
أيضا
وتكميلها .تطلع إلى تجربة قيادة جديدة
بالكامل وتجربة رعب.

حلقة ألويس -
متهور في المرح! يمكنك أن تكون طيارً ا في
هذه الجولة التفاعلية .قم بقيادة طائرتك ثنائية
Looping Alois

قطار األشباح أمر ال بد منه عند زيارة
 - Skyline Parkليس فقط في عيد الهالوين!

أفق بارك في الليل
األحد  14أغسطس 2022
الليل في  - Skyline Parkعادت أحداث
األثارة!

خيالية ومبهجة؟ يجلب فنانو المكياج والوشم
اللون والبريق إلى بشرة بومة الليل وعشاق
مدينة المالهي .من المميزات الخاصة عرض
األلعاب النارية الرائعة في الساعة  11مساءً.

حفلة تحت السماء المرصعة بالنجوم مع
موسيقى الروك األلبية وروكابيلي وشركاه.
مع  LAUSBUAMفي القرية البافارية! في
 ،Skyline Parkستضع موسيقى الروك
األلبي الكثير من البخار على المسرح وتوفر
الكثير من المرح للصغار والكبار .من موسيقى
الروك األلبية إلى موسيقى الروك أند رول،
تجلب فرقة الروكابيلي ""The Catburys
الصوت األصلي من الخمسينيات إلى المسرح.
سيوفر Adi Haukeالمزيد من الموسيقى في
الحديقة .يعزف أغانيه الخاصة والمعروفة من
موسيقى البلوز والروك إلى موسيقى البوبإلى
الموسيقى اإللكترو ن ية .بين األعمال العدي د ة،
يقوم  DJ HIGH DEFبتسخين جميع محبي
الحفالت بأكبر عدد من األغاني خالل العقد.

الموعد البديل في حالة سوء االحوال
الجوية :السبت  20أغسطس 2022
تسمح لك التذكرة اليومية العادية بالمشاركة
في الحدث الليلي! بالنسبة ألولئك الذين
يرغبون فقط في حضور الحدث الليلي من
الساعة  5مساءً ،من األفضل تأمين إحدى
التذاكر الشهيرة مقابل  20يورو مقدمًا
في المتجر عبر اإلنترنت .في شباك التذاكر
المسائي ،يمكنك شراء تذكرة Skyline Park
الليلية مقابل  22يورو في مكاتب التذاكر في
الموقع .يستمر العرض المسبق حتى يوم الجمعة
 12أغسطس.

أعمال مشي تخطف ا ألنفاس وألعاب نارية
عمالقة
باإلضافة إلى الفرق الموسيقية الحية الرائعة
والدي جي في  ، Sky Shotسيرمي المشعوذون
ً
أيضا بمهارة نوادي  LEDفي الهواء مع حلول
الغسق .سوف يكون ملفت للنظر هو الفن
المتدرج من الدرجة األولى لـ "Company
 ."Wackyمن يمكنه التقاط صورة مع فراشات
الفضاء أو غيرها من المخلوقات الخفيفة بأزياء

المطاعم
أفضل صالة طعام في حديقة ألجو سكاي الين
في  ،Allgäu Skyline Parkواحدة من أفضل
الوجهات في بافاريا ،يمكنك تجربة شيء
جديد كل دقيقة! الكثير من المرح والتنوع
والحركة يثير شهيتك :ما مدى جودة تجديد
احتياطياتك من الطاقة في أي وقت في مطعم
 Löwi'sوفي ثمانية أكشاك طعام أخرى في
الحديقة .يلهم فن الطهو الممتاز في Allgäu
 Skyline Parkالعائالت التي لديها أطفال
وأزواج وكبار السن بالنضارة والتنوع
والعديد من األطباق الشهية محلية الصنع

باإلضافة إلى نسبة السعر إلى األداء المثيرة.
مطعم  LÖWIو GASTROفي الحديقة
هل تحب المأكوالت البافارية الشهية؟
إذن فقد وصلت إلى المكان الصحيح
في مطعم  Löwiوفي حدائق البيرة.
أسنان حلوة صغيرة وكبيرة تتبع رائحة
الكريب الحلو الرقيق والكيك اللذيذ .في
أكشاك الجاسترو في المنتزه ،يتم تقديم
اللوز المحمص وأطباق الجوز في أكثر
من  20نوعً ا  -وبالطبع ال ينبغي أن
تفوت الحلوى القطنية الخفيفة والناعمة.
لم تجلب السلطات الحلوة والشهية
والمشوية والطازجة والبيتزا محلية الصنع
وأكثر من ذلك فن الطهي في Allgäu
 Skyline Parkحماسة زوار الحديقة
فحسب ،بل جلبت ً
أيضا جائزة "أفضل فن
الطبخ" في عام  .2019ستاندات ومطعم
غاسترو في حديقة المغامرات في ألجاو
طازجة ،إقليمية ،لذيذة ببساطة ورخيصة
بشكل ال يصدق :هكذا يتم تقديم عرض
الطهي في  Allgäu Skyline Parkيمكنك أن
تنغمس في شغفك بالحلويات والمالحة في 8
محطات ذواقة منتشرة في جميع أنحاء مدينة
المالهي في  .Allgäuتأتي الجودة ونسبة
السعر إلى األداء الممتازة دائمًا في المقام
األول :حيثما أمكن ،تتم معالجة المنتجات
اإلقليمية في أطباق منزلية طازجة .تثبت
"وجبة اإلفطار" و "مقالة العائلة" أن األشياء
الجيدة ال يجب أن تكون باهظة الثمن.

عنوان جهاز المالحة الخاص بك:
Allgäu Skyline Park
Im Hartfeld 1 / Skyline-Park-Strasse 1
)86825 Bad Woerishofen / 86871 Rammingen (BY

مباشرة على طريق  A 96ميونخ  -لينداو .إحداثياتنا لنظام المالحة هي:
35' 02 ° 48 "N
30' 35 ° 10 "O

44

ARAB TRAVELER 2/2022

عروض عائلية مسلية ومتعة ال تنتهي
لألطفال في برنامج لساعات سعيدة في
متنزه ألغاو الترفيهي.
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قلعــــة إلمــــاو فنــدق  5نجــــوم ممـتاز

مرحبــا بكــم فــي جنــةقمــة إملـــاو
جـــرب صـــوت الصمــت والجــداول المتدفقـــة
فـــي واد مرتفـــع واســع ومحمــي بيــن جبــال  Zugspitzeو .Karwendel
شعـــور بالحريـــة واألمـــان الالمحـدود فـــي الغـــرف واألجنحــة الفسيحـــة.
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تقـــع قلعــة إلمـــاو علـى بعـــد  100كيلومــتر جنـــوب ميونـــخ عنــد
سفــح جبـــــــال  Wettersteinبين  Garmischو  Mittenwaldوعلـــى
ارتفــــاع  1000متـــر فــــوق مستوى سطـــح البحــر فــي مـا قــد
يكــون أجمــل وادي فـــي جبـــال األلـــب.
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شعـــور بالحـــرية واألمـــان الالمحــدود فــي الغــرف واألجنحـــة الفسيحــة.
الهـــدوء والسكينــة فــي المنتجعـــات الصحيـــة والمسابـــح الكبــار والعائــــالت
وتشتهر بفــن الطهي المتميـــز والضيافـــة فــي المطاعـم للعالمييــــن
جبال ويتيرستين  -منطقة جبليــة عمالقــة مغطـــاة بالثلــوج
وأنهــار مستعـــرة ومسارات تخطــف األنفـــاس بال نهايــــة.
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مرحبًا بكم في جنة قلعة المو!
سواء على األقدام أو بالدراجة،
على الجبل ،في الماء أو في
الهواء.

صورة الفندق إلماو والجبال المحيطة من األعلى

بيسترو في وقت الغداء
•مكتبة صالة في البهو بين مدفأتين مفتوحتين ومكتبة
وشرفة كبيرة
•بار البيانو  Al Caminoلموسيقى الجاز مع مدفأة
مفتوحة

مرحبًا بكم في فندق قلعة المو  -أحد الغرف الجميلة

جبال ويتيرستين – منطقة جبلية عمالقة
مغطاة بالثلوج وأنهار مستعرة ومسارات
تخطف األنفاس بال نهاية .مرحبا بكم في
قلعة الفردوس إيلماو! سواء على األقدام
أو بالدراجة ،على الجبل ،في الماء أو في
الهواء.
تجربة قلعة إلماو  -ماذا يعني ذلك؟
WELLBEING and HIGH CULTURE

جرب صوت الصمت والتدفقات المتدفقة
في واد مرتفع واسع ومحمي بين جبال
 Zugspitzeو  .Karwendelشعور بالحرية
واألمان الالمحدود في الغرف واألجنحة
الفسيحة .الهدوء والصفاء في المنتجعات
الصحية والمسابح للكبار والعائالت .دفء
مهدئ في حمام شرقي أو حمام سباحة
أونسن ياباني .تاي تشي واليوغا مع
اكتشف واحدة من  162غرفة أو جناحً ا ...

األساتذة .الرياضة في منبع الطاقة لجبال
األلب .فن الطهي المتميز وكرم الضيافة في
المطاعم للعالميين .مكتبة وحفالت موسيقية
مع كبار الفنانين في عصرنا.
الغرف
 162غرفة وجناح من الفئات:
• 16غرفة مفردة
• 19غرفة مزدوجة
• 88جناح صغير
• 39جناحً ا وشقة
المطاعم
•مطعم  Luce d'Oroللذواقة مع المأكوالت
األلمانية الفرنسية والمأكوالت الموسمية
الفاخرة (نجمتان ميشالن 18 ،نقطة من
)Gault Millau

• Fidelio Asian-Yoi-Kitchinأفضل
والساشيمي
السوشي
تخصصات
واألسماك واللحوم في قائمة متغيرة يوميًا
•مطعم ال سال من جميع أنحاء العالم مع
مطبخ مفتوح وبوفيهات عالمية
• Kaminstüberlفوندو في المدفأة المفتوحة
•مطعم سبا أناندا يقدم مأكوالت نباتية
•مطعم عائلي توتو موندو ال نوفا كوتشينا
إيطاليانا
•قمة مجموعة متنوعة من النكهات من
المطبخ اإليطالي ،معدة بطريقة معاصرة
مطعم مع مدفأة مفتوحة وشرفتين
•يمكن لضيوف  Ganeshaالذين تبلغ
أعمارهم  14عامًا أو أكثر االستمتاع
بالمأكوالت اإليطالية المبتكرة في جو
حميمي
•ردهة الشاي مع مدفأة مفتوحة وقائمة

وأكثر من  10000متر مربع من حمامات الساونا وحمامات السباحة.

SPAS

على مساحة  10.000متر مربع من حمامات الساونا
وحمامات السباحة .في قلعة إلماو ستجد جمال السفر
في نهاية المطاف بثقافة السبا المعاصرة ورفاهية
الهدوء.
اليوغا والمرتجعات
قلعة إلماو هي واحدة من عدد قليل من مراكز اليوغا،
إلى جانب نيويورك ولندن وبرلين ،حيث يتم تقديم
دورات يومية أساسية ومفتوحة في استوديو اليوغا أو
الجناح أو في منصة اليوغا الخارجية
نادي األطفال
نادي األطفال مفتوح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 2و  5من  9صباحً ا إلى  9مساءً .للشاب تقدم قلعة إلماو
مجموعة واسعة من البرامج الرياضية وبرامج المغامرة
لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 15
عامًا.
EDUTAINMENT

يضاف إلى هذا يتواجد في قلعة إلماو ورش عمل
تعليمية وترفيهية مع مختبر العلوم وورشة عمل األدب
والموسيقى والصور واألفالم والفن والشطرنج وغير
ذلك الكثير ،والتي تم تصميمها وإدارتها من قبل فنانين
ومؤلفين ومعلمين مشهورين ،ومعسكر كرة القدم بقيادة
مدربين شباب من  VFB Stuttgartو .RB Leipzig
يزود الدكتور  Ingeborg Pragerالضيوف وأطفالهم
بـ " "Food for Thoughtمن أفضل المؤلفين من جميع
أنحاء العالم في مكتبة ال مثيل لها.
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الوجهة واالتصال
تقع قلعة إلماو Schloss Elmau - Luxury Spa Retreat and Cultural Hideaway -
 على بعد  100كيلومتر جنوب ميونخ عند سفح جبال  Wettersteinبين Garmischو  Mittenwaldوعلى ارتفاع  1000متر فوق مستوى سطح البحر
في ما قد يكون أجمل وادي في جبال األلب.

العنوان:
Krün, Bayern, Deutschland 82493 ,2 Schloss Elmau, In Elmau

االتصال:
هاتف +49 (0) 8823 18-0
فاكس +49 (0) 8823 18-177
البريد اإللكتروني schloss@elmau.de
صفحة الويب www.schloss-elmau.de
فيسبوك facebook.com/schlosselmau
إنستجرام instagram.com/schlosselmau
إفتتحت عام 1916
واعيد افتتاحها عام
وتم ترميمها عام 2015
الشهادة 5 :نجوم من رابطة الفنادق الرائدة في العالم

تعرف قلعة إلماو ً
أيضا في جميع أنحاء العالم باجتماعات رؤساء دول
تم عقد  G7الديمقراطيات الغربية الرائدة في العالم  -المعروفة ً
أيضا باسم قمة
هذا االجتماع هنا مرتين حتى اآلن ،في عام  2017وهذا العام 2022
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عندما تسلق مهندس المسح
جوزيف نوس  Zugspitzeمع
اثنين من رفاقه في أغسطس
 ،1820تسبب ذلك في ضجة
كبيرة ...

المتالشي في  Zugspitzplattمرتين يوميًا في الصيف .إذا
كانت الظروف مناسبة ،فإنه ينتقل من مطعم ""Sonnalpin
الجليدي عبر شمال  Schneefernerإلى Windloch vantage
 .pointتستغرق الجولة ما يقرب من ساعة ،ويتعرف
المشاركون على العالم المصغر لألنهار الجليدية.

جبال

Zugspitze

إذا كنت تريد معرفة المزيد بعد ذلك ،يمكنك استكشاف مسار
المغامرة المجاور بنفسك؛ تعمل محطات الوسائط المتعددة
على تعميق المعرفة حول الجليد األبدي.

مسعــة العمــــالق
تم إجراء أول صعود مسمى لزوجشبيتسه
في عام  1820من قبل المساح ثم
المالزم في الجيش البافاري جوزيف
ماير
القياس
ومساعده
ناوس
ومرشد الجبال يوهان جورج توشل.
توجد اليوم ثالث طرق عادية للقمة:
من الشمال الشرقي من ،Höllental
ومن الجنوب الشرقي من  Reintalومن
الغرب عبر  Schneekarالنمساوي .يؤدي
 Jubilee Ridgeإلى  ،Zugspitzeوهو أحد
أشهر طرق التالل في جبال األلب الشرقية.

عندما تسلق مهندس المسح جوزيف نوس
زوجسبيتسه مع اثنين من رفاقه في أغسطس
 ،1820تسبب ذلك في ضجة كبيرة .للمرة
األولى ،تسلق شخص ما بشكل واضح أعلى
قمة في ألمانيا ( 2962مترً ا).
اليوم يمكن لكل زائر تقريبًا إتقانها :باإلضافة
إلى مسارات المشي لمسافات طويلة،
على سبيل المثال من الشمال الشرقي من
 ،Höllentalومن الجنوب الشرقي من
 Reintalومن الغرب عبر Schneekar
النمساوية ،هناك ً
أيضا عربات تلفريك وخط

سكة حديد مسننة حتى القمة.
تحت القمة ،على سبيل المثال ،تتم دراسة تغير
المناخ في دار أبحاث .Schneefernerhaus
ألنه :في وقت الصعود األول لجوزيف
ناوس ،كان هناك نهر جليدي تبلغ مساحته
حوالي  300هكتارً ا يغطي القمم األعلى
هنا ،ولكن ما تبقى منه اآلن يجب تغطيته
بالقماش المشمع األبيض في الصيف -
لحمايته من أشعة الشمس.

في األحوال الجوية السيئة ،يمكن للزوار التعرف على
تاريخ الجبل في متحف المغامرات بمحطة القمة .قطعة من
األرضية الزجاجية توفر اإلثارة هناك  -هنا تقف فوق 200
متر إلسقاط كتلة .Zugspitze
إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من اآليس كريم،
فلديك فرصة للبقاء ً
ليال :في قرية كوخ اإلسكيمو .باإلضافة
إلى حوالي ً 20
بيتا ثلجيًا ،يوجد ً
أيضا دوامات وبار ومطبخ
متخصص":كعكة فوندو الجبن الشهيرة".

حقائق عن جبال

Zugspitze

يقع  Zugspitzeعلى ارتفاع  2962مترً ا فوق مستوى سطح
البحر NHN .هي أعلى قمة في  Wettersteingebirgeوفي
نفس الوقت أعلى جبل في ألمانيا ،والتي تشترك فيها مع النمسا.
تقع سلسلة جبال  Zugspitzجنوب غرب جارمش بارتنكيرشن في
بافاريا وشمال تيرول .تمتد الحدود بين ألمانيا والنمسا عبر قمتها
الغربية .إلى الجنوب من الجبل توجد هضبة  ،Zugspitzplattوهي
هضبة كارستية بها العديد من الكهوف .تقع ثالثة من األنهار الجليدية
البافارية الخمسة على جوانب نهر تسوغشبيتسه :شنيفرنر الشمالي
والجنوبي ،وكالهما معرض للخطر في وجودهما ،و .Höllentalferner
يمكن الوصول إلى الجبل اآلن من خالل ثالثة خطوط سكك حديدية
جبلية  Tiroler Zugspitzbahn -و  Bayerische Zugspitzbahnوتلفريك
 .Zugspitzeفي فصل الشتاء ،تخدم العديد من مصاعد التزلج ً
أيضا
منطقة تزلج في  .Zugspitzplattيعتبر كل من Tiroler Zugspitzbahn
وتلفريك  Zugspitzeعبارة عن تلفريك Zugspitzbahn .البافاري عبارة
عن سكة حديدية سكة حديدية تعمل على القضبان ومعظمها
في األنفاق المؤدية إلى  Zugspitzplattعلى بعد بضع مئات
من األمتار أسفل  ،Zugspitzeحيث يؤدي تلفريك جوي آخر
إلى .Zugspitze

يتم تقديم جولة إرشادية للنهر الجليدي

 ...اليوم يمكن لكل زائر السيطرة على الجبل.
يمكن الوصول إلى  Zugspitzeاآلن بثالثة خطوط
سكك حديدية جبليةTyrolean Zugspitzbahn .
و  Bavarian Zugspitzbahnوتلفريك .Zugspitze
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ً
ً
كامال الستخدامك الحصري فقط .أو قم بتمديد إقامتك واحصل
طابقا
اشعر وكأنك في المنزل واحجز
على خصم يصل إلى  .٪25استمتع بغرف صحية مريحة لك ولعائلتك ،واألمن في الفندق على مدار
 24ساعة والطهاة العرب .اتصل بـ  - Sandra Rodeمدير مجمع المبيعات والتسويق في ميونيخ،
 +4915257966059البريد اإللكتروني  sandra.rode@marriott.comلمزيد من المعلومات واألسعار.

وجهتـــك فـي بـافـاريـا الرائعـــة
مدينة ويستن الكبرى

كلما سافرت أكثر ،كلما تركت رفاهيتك وراءك.
ولكن هناك مكان ال يأتي مع هذا التنازل .في
فندق  The Westin Grand Munichتم ّكنك
برامج الصحة المميزة لدينا من تناول الطعام
والنوم والحركة والشعور والعمل واللعب بشكل
جيد ،حتى تكون في أفضل حاالتك أثناء رحلتك.
اكتشف مكا ًنا يُتاح لك فيه االختيار ،ليس فقط
استرخ خالل وقت
للنهوض ،ولكن للرفاهية.
ِ
فراغك بالتجول في الحديقة اإلنجليزية وال
تفوّت العديد من المحالت الفاخرة في شارع
 Maximilianstraßeأثناء رحلة التسوق في
وسط مدينة ميونخ.
للسياحة العالجية ،يوجد في ميونخ العديد من
العيادات العامة والخاصة الممتازة ،والتي تجذب
العمالء الدوليين .يجب أن تتأكد من ترك الوقت
الكافي لنفسك الستكشاف المناطق المحيطة
بميونخ .على سبيل المثال البحيرات الجميلة مثل
 Chiemseeأو  Ammerseeأو  Tegernseeأو
 Starnberger Seeاستمتع باألجواء السحرية
التي ال مثيل لها للبحيرات وبانوراما الجبال
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The Westin Grand Munich

المذهلة .يمكن الوصول بسهولة إلى Schloss
 Neuschwansteinو  Zell am Seeمن ميونخ
بالسيارة.
•ركز على الخبرة واألكل الجيد ،والنوم الجيد،
والتحرك بشكل جيد ،والشعور بالراحة
•تناول الطعام جي ًدا :بدءًا من كوكتيالت
( Westinالكوكتيالت الطازجة المصنوعة
يدويًا) إلى قوائم  Westin Eat Wellلكل من
البالغين واألطفال ،نهدف إلى توفير خيارات
مغذية تساهم في رفاهية ضيوفنا بشكل عام.
•النوم جي ًدا :غيرت شركة ً Westin
كال من
تجربة النوم والصناعة بإدخالها للسرير
السماوي .العناصر الموجودة في قائمة
 Westin Sleep Wellمليئة باألحماض
األمينية والفيتامينات والمعادن التي تعزز
الراحة والتعافي .غني بالزيوت األساسية
المهدئة من الالفندر والبابونج ،بلسم Sleep
 Well Lavenderالذي يهدئ الحواس ويخفف
التوتر ويعزز الراحة.
•يجلب  Move Wellالتوازن والطاقة إلى

التمارين اليومية بتصميم استوديو أنيق
ومتجدد الهواء .إنها تتميز بأحدث المعدات،
بما في ذلك  ،TRXووسائل الراحة التي من
المرجح أن تجدها في ناديك الصحي في
المنزل ،مثل الفاكهة الطازجة والمناشف
المبردة WestinWORKOUT® .مفتوح
للضيوف  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في
األسبوع.
•الشعور بالراحة :في جميع المواقع حول
العالم ،يمكن للضيوف اختيار االستمتاع
بخدمات السبا داخل الغرف في غرفهم
المريحة .تبعًا لرؤية سرير ®،Heavenly
يعيد حمام ® Heavenlyتعريف تجربة
االستحمام بدش مطري مُنعش وقضيب
دش منحني ثوري لتوفير مساحة إضافية.
باإلضافة إلى ذلك ،تساعد مستلزمات
االستحمام بالشاي األبيض ،ومالءات الحمام
الكبيرة ج ًدا وأردية الحمام الفخمة ،الضيوف
على الخروج من السرير ومساعدتهم على
بدء اليوم وهم يشعرون بالدالل والنشاط.

•العافية في كل عنصر من عناصر إقامتك
مرحبًا بكم في فندق Westin Grand Munich
استرخ في أجود أنواع األسرّة مع
الفاخر!
ِ
إطالالت جميلة على ميونخ .موقع الفندق
الفريد في  ،Arabellaparkموطن للعديد
من الحانات والمطاعم وصاالت الشيشة
والمحالت التجارية والمراكز الطبية
والبوتيكات الحصرية.
تقع الحديقة اإلنجليزية ،وهي واحدة من أكبر
حدائق المدينة الداخلية في العالم ،على مقربة،
ويمكن الوصول إلى وسط مدينة ميويخ
التاريخي بجاذبيتها الفريدة وتسوق المصممين
في غضون  10دقائق.تم تجهيز جميع الغرف

واألجنحة الفسيحة بالفندق البالغ عددها 627
 ،بما في ذلك جناح  Skyالذي تبلغ مساحته
 160مترً ا مربعًا بإطالالت خالبة على ميونخ
لنوم منعش في
 ،بأسرّة Westin Heavenly
ٍ
الليل .توفر الغرف التي تم ترميمها الوصول
إلى نادي  Westinفي الطابق  23مع وجبة
إفطار مجانية ووجبات خفيفة ومشروبات طوال
اليوم وخدمة الواي فاي .اجعل إقامتك في ميونخ
ال تُنسى ً
حقا .استرخ في فاعة النقاهة (سبا )Isar
الذي تبلغ مساحته  1500متر مربع مع مسبح
داخلي وغرفة بخار أو في ثالث حمامات ساونا
مختلفة .تدرب في ® WestinWORKOUTأو
انغمس في عالج سبا.

مجموعة مختارة من الغرف
واألجنحة غرفة ديلوكس
غرفة ديلوكس
• 30مترا مربعا
•الدور 14-5
•أقصى عدد من الضيوف3 :
•سرير مزدوج أو كوين أو كينج
•إمكانية غرفتين متصلتين
ويستن اكسيكيوتيف
• 30مترا مربعا
•الدور 22-17
•أقصى عدد من الضيوف3 :
•سرير مزدوج أو كوين أو كينج
•لوصول الحصري إلى نادي ويستن
جناح ويستن
• 60مترا مربعا
•دور 21-20
•الحد األقصى للضيوف 3 :بالغين أو
شخصين بالغين وطفلين
•سرير بحجم كينج
•الوصول الحصري إلى نادي ويستن
جناح سكاي
• 160مترا مربعا
•الدور 22
•الحد األقصى للضيوف4 :
•سريرين بحجم كينج
•الوصول الحصري إلى نادي ويستن
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بيرتشسغادن  -على بعد حوالي  30كم إلى جنوب سالزبورغ و 180كم جنوب شرق ميونخ

أمجل الطرقات اجلبلية «البانورامية» يف العامل
يرتشسغادن  -Berchtesgadenهي بلدية
في جبال األلب البافارية .تقع بالقرب
من الحدود مع النمسا (على بعد حوالي
 30كم إلى جنوب سالزبورغ و 180كم
جنوب شرق ميونخ) .وكثيراً ما يرتبط اسم
بيرتشسغادن مع جبل (فاتزمان) ،الذي
يعد ثالث أعلى جبل في ألمانيا (2713
متر) بعد جبلي (تسوغ شبيتسه) و(هوخ
فانر) ،ويشتهر جبل فاتزمان بين عشاق
متسلقي الصخور بفضل جداره الشرقي
(أُوست فاند) ،وببحيرة جليدية عميقة
ُتدعى (كونيغسزيه) ،التي تبلغ مساحتها
 5.2كم مربع.
وتشتهر بلدة بيرتشسغادن بأنها تضم واحدة
من أجمل الطرقات الجبلية «البانورامية»
في العالم حيث يصل عبرها الزوار إلى
أعلى قمة فيها لمشاهدة المدينة من األعلى.
وفي فصل الشتاء يقصدها الزوار للتزلج
وممارسة األلعاب الرياضية الشتوية،
ولكنها ابتداء من فصل الربيع ترتدي قبعة
السياحة الصيفية وتقدم فرصا ال تحصى

58

ARAB TRAVELER 2/2022

من الرياضات ،مثل المشي والغولف
والتنس والتزلج في حلبة تزلج مغلقة وتسلق
الجبال وركوب الدراجات الهوائية ومشي
«النورديك» الذي يستعمل فيه عكازان
أشبه بعكازي رياضة التزلج ،وهناك أماكن
مخصصة لممارسة رياضة صيد الصقور،
إضافة إلى زيارات سياحية كثيرة للمتاحف
والمعارض والتمتع بالموسيقى البافارية في
مهرجانات وحفالت موسيقية طيلة موسم
الصيف.
أهم األماكن السياحية
تعتبر بيرتشسغادن أجمل منطقة في «جبال
األلب البافارية» نسبة لروعة طبيعتها
وطرقها الجبلية التي توفر فرصة نادرة
للتمتع بمشاهدة بافاريا جنوب ألمانيا ،وإلقاء
نظرة على جارتها سالزبورغ في النمسا
مدينة الموسيقار موتزارت.
بحيرة «كونيجسي» :وتعني «بحيرة
الملك» وهي أجمل بحيرة في ألمانيا،

وتحيط بها قمة جبل «فاتزمان» التي
ترتفع لمسافة  2700متر عن مياه البحيرة
الزرقاء ،ويمكن استكشاف البحيرة عن
طريق رحالت في مراكب صغيرة .وتنتشر
في منطقة البحيرة أماكن مخصصة للمشي
واألكل ومحالت تجارية لبيع المنتجات
البافارية والتذكارات السياحية.
«إيغلز نيست» أو عش النسور :نقطة
لمشاهدة مناظر بانورامية للمدينة ،وتم بناء
هذه النقطة وتم تقديمها هدية ألدولف هتلر
بمناسبة عيد ميالده الخمسين.
منجم الملح :هو واحد من مناجم وكهوف
كثيرة ،ولكن تبقى زيارة منجم بيرتشسغادن
للملح من أحلى الزيارات للعائالت
واألطفال .داخل المنجم يتم التعرف على
كيفية استخراج الملح ،وهناك رحالت
بواسطة القطار تأخذ الزوار إلى أعمق
نقطة في المنجم وبعدها يمكن تذوق األمالح
التي تعتبر من أهم األمالح المستخرجة
من المناجم في العالم ،إضافة إلى شراء

عبوات ملح بنكهات جديدة مثل الملح مع األعشاب أو الملح
المخصص لـ«تتبيل» الستيك ،من المحل عند مدخل المنجم.
الطريق البانورامي «روسفيلد» :يمكن للزوار أن يسلكوا
هذا الطريق من خالل دفع مبلغ نحو  6يورو حسب عدد
األشخاص بالسيارة ،يصلوا بعدها إلى نقطة عالية جدا
يشاهدوا منها جزءا كبيرا من النمسا ومنطقة بيرتشسغادن
بالكامل .وفي فصل الشتاء ،يمكنك التزلج في هذه المنطقة
وفي فصل الصيف تنظم رحالت مشي فيها.
«بوبسليد ران» :هي عبارة عن عربات سريعة يركبها
اثنان ،تمشي عبر أنفاق حديدية ،هذا النشاط متوفر ابتداء
من شهر أبريل (نيسان) حتى نهاية فصل الصيف .نشاط
مناسب للصغار من جميع الفئات العمرية ،وفرصة للكبار
أيضا للمرح والقيادة السريعة.
«أوبر سالزبورغ كايبل كار» :رحلة جميلة للتمتع باستنشاق
الهواء الجبلي النظيف ،تأخذك في رحالت يصل علوها إلى
ألف متر ،وتتوقف في محطات كثيرة تنطلق منها في رحالت
المشي المنظم .ثمن الرحلة للكبار  8يورو ذهابا وإيابا.
«بريديغتسوهل كايبل كار »:التي تعتبر أقدم عربة تلفريك
معلقة في العالم ،وال تزال حتى اليوم تحافظ على تصميمها
األصلي .تستغرق الرحلة  8دقائق ،تصل بعدها إلى قمة جبل
«بريديغتسوهل» على علو  1583مترا عن سطح البحر.
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أوبرفايد في سانت غالين سويسرا

شعــــور مجيــــل
أن تكـــون يف أيـــد أمينـــة

Rorschacher Strasse 311, 9016 St. Gallen, Schweiz
T +41 (0)71 282 0000, info@oberwaid.ch

فنـــدق عالـــي
الجـــــودة
والطـــب
الحـديــث

فلسفتنا  -الصحة والتسامح  -الكفاءة
الطبية العالية جنبا إلى جنب مع صناعة
الفنادق من الدرجة األولى .أوبرفايد هو
مكان لصحة الجسد والروح.

الحياة ،واإللهام اإلبداعي والكفاءة .القيام
به .تفترض طريقة الحياة هذه أننا نعرف
ونهتم بأنفسنا جي ًد ا.
هذا ما يقدمه أوبرفايد لضيوفه
•فندق ذو معيار متطور
•أجواء سخية
•الهندسة المعمارية المذهلة والتصميم
والفن
•حديقة فندق واسعة مع الكثير من
ا لطبيعة
•الندوات وقاعات االجتماعات
•الرعاية الطبية من الدرجة األولى
وأعلى مستوى من الخبرة
•اللياقة البدنية في Tau Spa & Gym
•مطبخ ممتاز مع مطبخ سمارت
•عرض  Spaتنشيطي
•موقع فريد بين بحيرة كونستانس
وألبشتاين

باإلضافة إلى المستوى العالي من الكفاءة
الطبية واالهتمام الودي لكل مريض
وضيف ،فإن أوبرفايد يمثل صناعة
فنادق ممتازة وخدمة ودية ومأكوالت
ممتازة.

فندق أوبرفايد تاو سبا  -الصحي في
سانت غالن  -لحظات  Spaحصرية
مرحبا بكم في عالم من االسترخاء
والصحة

يتم التعامل مع المرضى الذين يعانون
من المؤشرات النفسية الجسدية والعظام
والداخلية إلعادة التأهيل والرعاية
الالحقة من قبل المتخصصين ذوي
الخبرة.

في فندق أوبرفايد في سانت غالين،
تستمتعون بالضيافة الدافئة في
سويسرا مع الراحة من الدرجة األولى.
يعد فندق أوبرفايد المكان المثالي
لالسترخاء وإيجاد السالم .توفر لكم
الغرف واألجنحة الفسيحة ذات الجودة
العالية مناظر رائعة مطلة على بحيرة
كونستانس أو الجبال السويسرية
أو منتزه الفندق .يمكنكم االستمتاع
بوسائل الراحة في فندق  Spaحصري:
دللو أنفسكم في  Spa Tauمع حمام
تقليدي وجاكوزي في الهواء الطلق
( 36درجة) ومسبح داخلي واسع
( 27درجة) ومنطقة ساونا وجناح
سبا خاص .يمكن العثور على فرص
التدريب تحت اإلشراف في صالة
األلعاب الرياضية المجهزة بالكامل.
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الموسمية والطازجة والطبيعية هي
مبادئ طاقم مطبخنا .يركز الشيف
دانييل برونر على الوعي باألطعمة
عالية الجودة واإلقليمية وفن الطهي
المثالي.
يمكن تحقيق الحلم بتقليص حجمه من
خالل قائمة "المطبخ الذكي"  -القوائم.
باإلضافة إلى ذلك ،يقدم مطعم Seeblick
إطاللة رائعة على منطقة بحيرة
كونستانس.
ونحن نتطلع كذلك إلى إرضائكم في
هذا الجو الفريد ،يقدم أوبرفايد جميع
المتطلبات األساسية لحدث أعمال
ناجحة ،مع دعم فني مثالي .المبنى
ً
أيضا لالحتفاالت الخاصة.
مثالي

عند إستفساراتكم ،سيجد لكم فربق
الندوات الحل المناسب لكم.
هنا تجتمع صناعة الفنادق من الدرجة
األولى مع أعلى الكفاءات الطبية.
عند الوصول ،العثور على الراحة
والهروب من الحياة اليومية .استفد من
خدمات الصحة الوقائية لدينا ،على سبيل
المثال ،في عالج األمراض المرتبطة
باإلجهاد مثل  Burnoutو Medical Spa
المعتمد و أوبرفايد لعالجات االسترداد
واإلنعاش المستدامة.
مع الطاقة المتجددة ،يمكنك العودة إلى
حياتك اليومية بطريقة معززة .إكتشف
عروضنا الفريدة.

نقدم لضيوفنا عالج أوبرفايد الشامل
والمصمم بشكل فردي مع مجموعة
واسعة من التدابير والتطبيقات الوقائية
لزيادة الرفاهية واألداء.
الخبرة الطبية وخدمة من الدرجة
األولى.

حافظ على صحتك ،تمتع بصحة جيدة
 هذا الشاغل عبارة عن سلسلة مناألحداث وجميع األنشطة في أوبرفايد.
ليس لدينا مصيرنا  -ولكن يمكننا أن
نفعل الكثير لتحقيق التوازن بين طاقتنا،
للحفاظ على أو استعادة حريتنا من أجل

يُعد أوبرفايد تاو سبا مكا ًنا يعيد فيه شحن
بطاريات الجسم والعقل والروح .استرخ
في أحد أفضل الفنادق في سويسرا .يعزز
الفندق الفاخر أوبرفايد في St. Gallen
الوقاية الصحية ويساهم في أسلوب حياة
أكثر صحة واسترخاء وإستجمام والتمتع
بالرفاهية .الوصول وإيجاد الراحة في

 -1يوم فحص طبي
يوم واحد لصحتك :فحوصات طبية أساسية
ونصائح شاملة .البرنامج مناسب لألشخاص من
جميع األعمار المهتمين بفحص صحي قصير
ومفيد في يوم مريح.
المحتوى  /التحقيقات
• الفحص الطبي األول
• تخطيط القلب ECG
• قياس تشبع األكسجين
• تخطيط صدى القلب
(مسح بالموجات فوق الصوتية للقلب)
• الموجات فوق الصوتية دوبلكس
(األوعية الدموية في الرقبة)
• اختبار وظيفة الرئة
• الموجات فوق الصوتية في الغدة الدرقية والبطن
• اختبار زراعة الدم
بطارية واسعة من االختبارات المعملية (بما في
ذلك نسبة السكر في الدم والحديد ونسبة الدهون في
الدم ،للرجال :فحص )PSA
يشمل الفحص لمدة يوم واحد ً
أيضا ما يلي:
• مشروب ترحيبي في المركز الطبي
• المطبخ الذكي :اإلفطار والغداء
• االسترخاء في سبا Tau
• االستشارة الطبية النهائية مع نصيحة الوقاية
• ملف الصحة
يمكن حجز عالجات السبا التي تختارها بشكل
منفصل باإلضافة إلى الفحص لمدة يوم واحد.
ممكن ً
أيضا :فحص لمدة  3أيام
 3أيام لصحتك :اختبارات مكثفة ،فحص السرطان،
نصيحة شاملة وأكثر من ذلك بكثير.
المعلومات في:
www.oberwaid.ch

برامج إعادة التأهيل في أوبرفايد
طب القلب
• عدم انتظام ضربات القلب
• فشل القلب
• عيوب القلب الخلقية
• عيب صمام القلب
الطب النفسي
• منع اإلرهاق
• أزمات الحياة
• اضطرابات ما بعد الصدمة
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أوبرفايد  -الفندق .العيادة.

أوبرفايد
برامج الفحص الصحي

إعادة تأهيل العضالت والعظام
متابعة طبية من الدرجة األولى بعد العمليات
الجراحية وأمراض خطيرة
والحوادث.
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صحة ونقاهة

صحة ونقاهة

يربط أوبرفايد
صناعة الفنادق من الدرجة
األولى بأعلى المعايير الطبية
والكفاءة ...

رسالتنا
رسالتنا الحفاظ على الحيوية وزيادتها بنا ًء
على نظرة شمولية لجسم اإلنسان .يتم تقديم
عالجاتنا على أساس طبي من قبل موظفين
مدربين في مجاالت النقاهة والتغذية
والرياضة والطب.
هذه التطبيقات مستدامة وتساهم في أسلوب
حياة أكثر صحة .يُعد فندق أوبرفايد المكان
المثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع صحية،
سواء بمفردك أو مع الشركة.
التجهيزات
يحتوي سبا  Tauعلى حمامين بخار في

الرفاهية الصحية،
األكل الصحي.

التدليل

الصحي،

ً
وفقا
قام فندق أوبرفايد بوضع عروضه
للمعايير الصارمة لتصنيف الفنادق
السويسرية بإسم "العافية الطبية" .تمنحك
هذه الشهادة راحة البال بأن عالجات
المنتجع الصحي لدينا تعزز الوقاية الصحية
وتساهم في أسلوب حياة أكثر صحة.
يتم االعتناء بضيوفنا من قبل فريقنا من
األطباء والمهنيين الطبيين.

أمراض القلب  -الطب الباطني
قسم أمراض القلب في أوبرفايد متخصص
في إعادة تأهيل القلب بعد نوبة قلبية،
بعد الجراحة على القلب من هذا القبيل.
جراحة تجاوز و أو صمام القلب ،في
وجود قصور قلبي (قصور القلب) ،أو
مرض الشريان التاجي أو التشخيص
والعالج مع زيادة خطر القلب واألوعية
الدموية  -على سبيل المثال ستجدون هنا
رفاهية ضد ارتفاع ضغط الدم القابل
للتعديل أو داء السكري .باإلضافة إلى
ذلك ،ندمج تشخيصات القلب (فحوصات
القلب) في الفحص الطبي.
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إن خبرتنا في مجال الرعاية بعد العملية
الجراحية تتعلق في المقام األول بالمرضى
الذين يخضعون لجراحة في الركبة والورك
والكتف والعمود الفقري ،بما في ذلك
عمليات التعويضية في الورك والركبة.
وبالمثل ،يتم االعتناء بك بشكل جيد بعد
الحوادث وجراحة الصدمات وكمريض آالم
مزمن.

إعادة تأهيل العضالت والعظام والرعاية
الالحقة

في مكان فردوسي
يمنحك السالم والهدوء.
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ً
وفقا ألفضل تقاليد العالج ،بدأنا في
Kurhaus Oberwaid
 في مشفىأوبرفايد العالجي السابق في سويسرا،
نساعد الناس على استعادة أو تحسين
أدائهم وتوازنهم العقلي.
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واحة النقاهة الحصرية.

منطقة الحمام ،وساونا حيوية ( 65درجة)،
وجاكوزي في الهواء الطلق ،وحمام سباحة
داخلي ،وجناح سبا خاص ،وست غرف
عالج فردية وثالث غرف استرخاء.

يعد إعادة التأهيل والعضالت الشاملة
من العالج من الدرجة األولى وطبياً من
الرعاية الالحقة للعمليات واألمراض
والحوادث وهي أحد النقاط الرئيسية التي
تركز عليها عيادة أوبرفايد الخاصة.

إعادة التأهيل النفسي الجسدي للمرضى
الداخليين
تتخصص عيادة أوبرفايد الخاصة في
إعادة التأهيل النفسي والجسماني للمرضى
الخارجيين والمرضى الداخليين من
العيوب الصحية للجسم والعقل والروح.
تتطور العديد من مشاكل الصحة العقلية،
مثل الحالة المزاجية والقلق االكتئابي،
نتيجة للضغط النفسي المزمن المهني
والشخصي.
وكقاعدة عامة ،تحدث مشكالت جسدية
ومعرفية وتخفيضات في األداء .ولكن
يمكن ً
أيضا أن تؤدي األمراض الجسدية
الشديدة إلى عبء اإلجهاد وضعف العقلية.
حافظ على صحتك – أصبح بصحة أفضل
تجمع العيادة الخاصة أوبرفايد في
سويسرا بين الطب الحديث بأسلوب فريد

مع أفضل تقاليد العالج السويسرية.
في الوقاية وكذلك في إعادة التأهيل
والرعاية الالحقة ،نحن نعتني بضيوفنا
ومرضانا ونرافقهم مع فريق متعدد
التخصصات من األخصائيين الطبيين
والمعالجين ،ودمج عالجات التخصصات
المتخصصة المختلفة.
تعد اإلجراءات التشخيصية المتخصصة،
ومفاهيم التدريب المستدام ،والتدريب على
التغذية ومنتجع  Tauالصحي الحصري
 واحة من الهدوء  -عناصر أساسيةللمفهوم الشامل لعيادة أوبرفايد الخاصة
للطب النفسي والجسدي وأمراض القلب
والطب الباطني وجراحة العظام.
ً
محفزا  -بهدف على أن
نحن نقدم دوا ًء
يتمكن كل مريض وكل ضيف من دمج
تجاربه المفيدة في أوبرفايد في حياته
اليومية.

يمنحك تصنيف فندق مزود
بالعالج الطبيعي راحة البال ألن
النقاهة تعزز الصحة وتساهم
في أسلوب حياة أكثر صحة.
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Isar River
Frauenkirche (Marienplatz)
Olympic Parc
Botanic Garden
Hofgarden
Walking Man (Leopoldstr)
Residence
BMW World
Allianz Arena
Castle Blutenburg
Monopteros English Garden
Odeonsplace
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الدليل السياحي
وعناوين تهمك
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دليل السائح العربي
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دليل السائح العربي

شروط الدخول إلى ألمانيا ودول شينغين
يحتاج المسافر إلى ألمانيا /ميونخ إلى تأشيرة
بصرف النظر عن غرض الزيارة .وتمنح
السفارة أو القنصلية العامة تأشيرة دول
شينغين التي تسمح حاليا بالسفر إلى ألمانيا
ودول شينغين األوروبية التالية :النمسا
وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا واليونان
وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا
والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد .يقدم
طلب التأشيرة لدى السفارة األلمانية أو
قنصليتها العامة في البلد المعني.
بخصوص رجال األعمال العرب
 .1جواز سفر صالح مدة تزيد  6أشهر على
مدة التأشيرة المطلوبة
 .2تذكرة سفر أو خطاب دعوة من شركة
ألمانية
 .3خطاب من صاحب الشركة أو المؤسسة
التي يعمل مقدم الطلب لديها .وفي حال
عدم العمل يجب تقديم ضمان مالي
بخصوص المواطن العربي المسافر لغرض
السياحة
 .1جواز سفر صالح مدة تزيد  6أشهر على
مدة التأشيرة المطلوبة
 .2تذكرة سفر وحجز فندقي أو شهادة ملكية
عقار في ألمانيا
 .3خطاب من الشركة الموظفة لمقدم الطلب
أو ضمان مالي
 .4تأمين عن حوادث السفر طيلة مدة اإلقامة
في دول شينغين .ويغني كرت الصراف
الذهبي عن التأمين المطلوب.

القيادة في ألمانيا
قيادة السيارات في ألمانيا والمساعدة عند
الحاجة
يحق للسائح األجنبي أن يقود السيارات
العادية دون الحافالت أو الشاحنات برخصة
القيادة الصادرة له من بلده .وتكون هذه
سارية المفعول مدة محدودة ال تزيد عن
سنة .وتفاديا للتعقيدات يستحسن أن تكون
رخصة القيادة مترجمة إلى اللغة األلمانية أو
اإلنجليزية وموثقة من جهة رسمية .وعلى
من يتخذ اإلقامة في ألمانيا مدة طويلة أن
يستبدل الرخصة الوطنية برخصة ألمانية.
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ربما يترتب على ذلك تبعا ألحكام الوالية التي
يعيش فيها أن يجتاز اختبار قيادة السيارات .أما
من ينوي قيادة السيارة كثيرا في حال السفر
إلى عدة دول أوروبية فينبغي عليه أن يستخرج
من بلده رخصة قيادة دولية .وتصدر نوادي
السيارات في الدول العربية هذه الرخصة مقابل
رسوم رمزية .وتصدر الرخصة الدولية باللغات
العربية واإلنجليزية والفرنسية .كما تفرض
قوانين السير األلمانية على الجميع أن يضعوا
أحزمة األمان وإال تعرضوا للغرامة المالية.
وعلى من يريد قيادة السيارات في ألمانيا أن
يدرك الخطر الناجم عن ذلك ،وأن يكون حائزا
على تأمين ساري المفعول خارج بالده أيضا.
المواعيد وصراحة الحديث
يتقيد األلمان بالمواعيد وينزعجون كثيرا
من عدم احترامها .وألنهم يعلقون أهمية
كبيرة عليها يستشهدون بالمثل القائل
„الدقة في المواعيد من خصال الملوك„
وإذا ما تعاملت مع األلمان في بلدهم بوحه
خاص ،فعليك أن تحذو حذوهم وتتقيد
بالمواعيد .فعدم احترام المواعيد يدل على
عدم اإلهتمام بالشخص الذي ينتظرك.

المالبس
اعلم أن المالبس العربية غريبة بعض
الشيء عن المجتمعات الغربية .فقد يعتبر
الثوب العربي وغطاء الرأس والحجاب
مثيرا لإلهتمام والفضول .ويعتقد الناس
البسطاء أن من يلبس ثوبا عربيا ال بد أن
يكون رجال ثريا .فإذا أزعجتك تلك النظرات
بادر إلى استبدالها بالزي الغربي.
األكل الحالل في المطاعم
يمكن من باب الحيطة األكل في المطاعم
العربية أو التركية .ويرشدك الفندق الذي
تسكن فيه إلى عناوينها وموقعها .وإن لم
تستطع الذهاب إلى هذه المطاعم فما عليك
إال أن تطلب طبقا من السمك.

اصطحب دوما بطاقتك الشخصية أو
صورة منها أو جواز سفرك .وسجل اسمك
وبيانات جواز سفرك في سفارة بلدك من
باب الحيطة .خاصة إذا كانت إقامتك طويلة
األمد .وإذا قدت السيارة فال تنس رخصة
القيادة.
الصدقة والنقود
ال تتصدق على المتسولين بفتح محفظة
نقودك ،كي ال يطمع فيها أحد ويخطفها.
لمثل هذه األغراض ،ضع بعض النقود
المعدنية في جيبك ،وال تصرف عملة ورقية
ألحد .فقد تكون الورقة مزورة ،وربما
يهدف السائل من وراء ذلك إلى التعرف
على ما تحمل من نقود .ضع ما يلزمك
بشكل آمن في مكان سكنك واستخدم بدال
من النقود الورقية كرت الصراف الدولي.
واعلم أن المحالت التجارية تطلب أن يكون
كرت الصراف موقعا من قبلك ،كي يقارنوا
عند الشراء بين توقيعك وتوقيع الكرت منعا
للتزوير .كما يطلبون في بعض األحيان
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
من الضرائب المفروضة على المواطنين
في ألمانيا الذين يحققون دخال من الحسابات
البنكية .الجدير بالذكر أنه ال يفرض على
األجانب غير المقيمين دفع ضرائب على
األرباح التي تحققها ودائعهم البنكية.
من أكبر وأشهر البنوك األلمانية
Deutsche Bank
دويتشه بنك
دريسدنر بنك Dresdner Bank
هيبوفرآينس بنك HypoVereinsbank
كوميرتس بنك Commerzbank

األحكام الخاصة بإدخال العمالت وتحركاتها
تعتبر ألمانيا من أهم الدول الداعية إلى
اإلقتصاد الحر .وبناء عليه ال توجد موانع
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
والتبريرات المقنعة .كما سيسأل المرء عند
إيداع هذه المبالغ الكبيرة عن هويته ومصدر
األموال .ويستحسن أن تكون في حوزته
إثباتات عن مصدرها.
العادات والتقاليد
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
انطالقا من واقع األمر واألوراق وما شابه
ذلك .وقلما يأخذون بعين اإلعتبار مركز أو
مقام الشخص المعنوي.

دليل السائح العربي

شروط الدخول إلى ألمانيا

الهوية وبطاقة التعريف

األحكام الخاصة بإدخال العمالت

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

الضوابط وإجراءات التملك
إن تملك العقارات في ألمانيا ،كما سبق
وأشير ،ليس حصرا على األلمان أو األجانب
المقيمين في ألمانيا ،بل يجوز ألي شخص
أن يمتلك عقارات في ألمانيا .أما الشركات
األحنبية فيجب عليها أن تكون مسجلة وفقا
لألصول في بلدها قبل السماح لها بتملك
العقارات في ألمانيا .وفقا للقانون األلماني
يجب أن توقع اتفاقية البيع أمام كاتب العدل
في ألمانيا .وإن كان المشتري شركة أجنبية،
يجب أن يمثلها عند توقيع العقد الممثل
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
باللغة األلمانية فقط .بعد توقيع العقد ودفع
الثمن ،يقدم كاتب العدل إلى السجل العقاري
لتسجيله .تستغرق عملية التسجيل بضعة
شهور .وال يصبح المشتري مالكا للعقار
إال منذ تاريخ تسجيل العقد نهائيا في السجل
العقاري .ويجوز أن يتفق البائع والمشتري
على تسلم المشتري للعقار قبل إتمام عملية
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.

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

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

وبودابست وباريس وأمستردام وروما .ويمكن
الحصول على تذاكر السفر:
أما مباشرة من منافذ بيع التذاكر بمحطة
القطار الرئيسية أو الحجز من خارج ألمانيا
باالتصال على49+ 1805 996633 :
(سعر الدقيقة  12سنتا)
كما يمكن الحجز من داخل ألمانيا باالتصال
على( 11 8 16 :الخط غير مجاني)
أو عن طريق اإلنترنت:
www.bahn.de
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مفتاح خط الهواتف الخارجية ألوروبا
0032

Belgien

00359

Bulgarien

0045

Dänemark

0049

Deutschland

00372

Estland

00358

Finnland

0033

Frankreich

0030

Griechenland

00353

Irland

0039

Italien

00371

Lettland

00370

Litauen

00352

Luxemburg

00356

Malta

0031

Niederlande

0043

Österreich

0048

Polen

00351

Portugal

0040

Rumänien

0046

Schweden

00421

Slowakei

00386

Slowenien

0034

Spanien

00420

Tschechienien

0036

Ungarn

0044

GB

00357

Zypern

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

أرقام الطوارﺉ

1 Euro = 1,00 US Dollar
1 Euro = 100 Cent

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

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

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

خمسة يورو

عشرة يورو

عشرون يورو
 20ﺳﻨﺖ

 10ﺳﻨﺖ
خمسون يورو

 5ﺳﻨﺖ

 2ﺳﻨﺖ

 50ﺳﻨﺖ

مئة يورو

 1ﺳﻨﺖ

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

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

 2ﻳﻮﺭﻭ

 1ﻳﻮﺭﻭ

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

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

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

مئتان يورو

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

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

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

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

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

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

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

لألطفال من سن  12-6الدخول مجانا.

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

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

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

الدخول مجانا
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العمالت

المنتزهات

منتزه بوينغ البري

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

دليل السائح العربي

دليل السائح العربي

DEHBASCHI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6,
80333 Munich
Tel: 089 21 20 - 0
Hotel 4-Jahreszeiten
Maximiliansstr. 17,
80539 Munich
Tel: 089 21 25 - 0
Sheraton Arabellapark
Arabellastr. 5, 81925 Munich
Tel: 089- 923 20
The Westin Grand
Arabellastr. 6, 81925 Munich
Tel: 089 926 40
Hotel Königshof
Karlsplatz 25, 80335 Munich
Tel: 089 55 13 61 93
Hotel LeMeridien
Bayerstr.41, 80335 Munich
Tel: 089 24 22 - 0
Hotel Mandarin Oriental
Neuturmstrasse 1,
80331 Munich
Tel: 089 29 09 80
Sofitel Munich
Bayerstrasse 12, 80335 Munich
Tel: 089 59 94 80
The Charles Hotel
Sophienstrasse 28,
80333 Munich
Tel: 089 544 555-0
Marriott
Berliner Strasse 93,
80805 Munich
Tel: 089 36 00 20
Hilton Park
Am Tucherpark 7, 80538 Munich
Tel: 089 38 45 - 0
Hilton City Munich
Rosenheimer Str. 15,
81667 Munich
Tel: 089 4804 - 0

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

المقاهي والنوادي الليلية
:المطعم الشرقي
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

المطاعم
هناك الكثير من المطاعم العالمية التي تجب
جميع أنحاء المدينة وسوف تجد ما تشتهيه
 كالمطبخ، نقسك بكل ذوق من المطابخ العالمية
العربي والهندي واإليراني واألسيوي
.واألوروبي
:وإليك بعض العناوين
:المطعم العربي
AL QASWAA
Schwanthalerstr. 26, 80336 Munich
Tel: 089 55196726
ARABESK
Kaulbachstr. 86, 80802 Munich
Tel: 089 33 37 38
CARDAMOM
Gabelsbergerstr. 50, 80333 Munich
Tel: 089 97897075
CEDAR LOUNGE
Rosenkavalierplaty 12, 81925 Munich
Tel: 089 92 98 99 99
DERYA
Schillerstr. 34, 80336 Munich
Tel: 089 54 54 18 22
Fauanees Bagdad
Schillerstr. 21, 80336 München
Tel: 089 55879806
KSARA
Haimhauser Str. 7, 80802 Munich
Tel: 089 33 08 82 97
LEONROD
Leonrodstrasse 45, 80636 Munich
Tel: 089 12 35 66 1
SABABA IMBISS
Westenriederstr. 9, 80331 Munich
Tel: 089 23237881
SINDBAD
Schwanthalerstr. 2, 80336 Munich
Tel: 089 54349908
ZAITOONE
Schwanthalerstr. 7, 80336 Munich
Tel: 089 598363

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

فندق ويستن جراند ميونخ و
فور بوينتس شيراتون ميونخ
أرابيالبارك

17-20 JUL 2022
INTERFORST 2022
Messe Munich

06-10 JUL 2022
Craft & Design 2022
Messe Munich

11-16 AUG 2022
European Championships Munich
2022
Messe Munich

06-10 JUL 2022
International Craft Fair 2022
Messe Munich

30 AUG – 01 SEPT 2022
MUNICH FABRIC START 2022
MOC Event Center Munich Trade Fair

التســهيالت والخدمــات لضيفنا العربي
)Westin ( •اســتخدام حصري للســيدات فقط
)Westin ( •طقــم دش يــدوي عند الطلب
)Westin ( •صالة النــادي التنفيذية
 ســاعة24 •أمن الفندق على مدار
)•طعــام حــال من تحضير الطهاة العرب (ويســتن
•إعداد الشــاي والقهوة حتى الوصول إلى مكتب االســتقبال
 منطقة خاصة للســهرات:•احتفــاالت رمضان
•التجمعــات واحتفــاالت عيد الفطر
•تمديد ســاعات اإلفطار
 عيــادة بوغنهــاوزن علــى،•الخدمــات الطبيــة فــي الحــي
مســافة قريبــة

Contact: Sandra Rode – Director of Sales & Marketing Complex Munich
T +49 89 93001 6488 | M +49 152 5796 6059 | E sandra.rode@marriott.com
www.luxuryhotelsmunich.com

في الصيدلية
أحتاج مسكنا لآلالم! إيش براوخه
شميرتس ميتيل
 إتفاص كيكن:شيئا ضد اإلمساك
فيرشتوبفونج
 إتفاص كيكن دورش فال:ضد اإلسهال
منوما ! شالف ميتيل
في المقهى والمطعم
أرغب في شرب القهوة! إش موشتيه
كافيه ترينكن
عصير!! آين زافت
كعكة!! أين كوحن
سكر!! تسوكر
صحتين وعافية!! كوتن أبيتيت
أحتاج ملعقة! إيش براوخه آينين لوفيل
! شوكة! كابل، !سكينا! ميسار
، ميتاج إيسن: غداء، فروشتيك:الفطور
 آبند إيسن:عشاء
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Übersetzung & sprachliche Revision
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دليل الكلمات
المالطفة
 بيته:رجاء
لو سمحت! إيرالوبين زي
هذا من لطفك! نيت فون إينين
ارجوك! إيش بيته زي
كما تحب! في زي فولين
!يؤسفني ذلك، المعذرة
توت مير اليد
!يا للخسارة
في شاده
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•الفتــة اتجــاه القبلة في الغرفة
•غرف الصالة للرجال والنســاء
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المراسيم
 كوتن مورجين:صباح الخير
 كوتن تاج:طاب يومك
 كونن زي زش:هل تعرفني على نفسك؟
فورشتيلين
 إش بن إيرفرويت:سعدت بالتعرف عليك
 فيل كومين:أهال وسهال
من حضرتك؟ فير زند زي؟
تفضل بالدخول! بيته هيراين
ما اسمك؟ في هايسن زي؟ فاء انجليزية
تفضل بالجلوس! بيته زيتسين زي زش
 كيرنه ! جيم مصرية:ّبكل سرور
 ناين:كال
الحالة
كيف حالك؟ في كيتس إينين
، كوت دانكه: شكرا،بخير
اللقاء والوداع
 إش موشته جيهين:أرغب في الرحيل
 إزت نوخ فري:ما زال مبكرا
 بس بالد:إلى اللقاء
هل يمكننا أن نلتقي غدا؟ كونين فير
أونس مورجن زيهن
طابت ليلتك! جوته ناخت
رحلة موفقة! جوته رايزه
عودة سالمة! هايله روك كير
 هويته:اليوم
 مورجن:غدا
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/Your best journey ever
starts at Munich Airport
Welcome to one of the best countries for travelling in Europe
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

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

