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املـــال
مـــدن  استمتع بأوقات الفراغ 

مع كافة أفراد العائلة
فريـــدة فـــي جميــع 

جوانبـــها

جـــارمش بــــارتن 
كـيـرشـــــن

مهرجـــــان 
تـــولـــــوود

تجربة ال تنسى تسوق 
في الهواء الطلق

قريـــة إنغولشــتات 
و قرية فريتسهايـم

ميونخ التسوق

تميز وتسوق

من 24 نوفمبر إلى 23 ديسمبر

التسوق الفاخرة!
والعالمات التجارية 

مهرجــان تولــوود 
الشتوي - إستمتع 

بوقتك!

بطاقــــة التســوق 
للسائـــح العربـــي
بمـدينــة ميـونـــخ

www.vipshoppingcard.de
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نمط للحياة

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

 Ingolstadt على بعد 40 دقيقة فقط بالسيارة من مطار ميونخ الدولي، تقدم
Village أكثر من 110 متجًرا محلًيا وعالمًيا تصطف في شارع المشاة 

مثل ba&sh و MCM و Puma و Samsonite و Wolford جميعها بسعر 
60٪ من األسعار األساسية.  أثناء التجوال في القرية في الهواء الطلق، 

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

قرية  من  كل  فإن  الترفيه،  أو  للعمل  مسافًرا  كنت  سواء 
ميونخ  في   Ingolstadt وقرية  فرانكفورت  في   Wertheim

وأفضل  الطلق،  الهواء  في  للتسوق  المثالية  الوجهات  هي 
ذلك  في  بما  الخدمات  مع   *5 الضيافة  وكرم  المأكوالت 
الضرائب،  من  المعفى  والتسوق  للسيارات،  مجانية  مواقف 
وكسب األميال مع تشمل برامج بطاقات شركائنا بما في ذلك 
سكاي وارد طيران اإلمارات وأميال االتحاد وخدمة التسوق 

الشخصية المخصصة لجعل زيارتك ممتعة قدر اإلمكان.

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

المناظر الطبيعية

 لمزيد من المعلومات حول
 خدماتنا وعروضنا،

امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا.

قــريــــة إنــغـولشتــــات و قــريــة فيــرتهـــايـــم

شيــــئ ال ينـــسى
جتـربــــة تســوق فـــي اهلــــواء الطلـق

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

تراثها الخيالي.

على   Wertheim Village تقع 
بعد 50 دقيقة فقط بالسيارة من 

ومدينة  فرانكفورت  من  واحدة  ساعة  أو  الدولي  فرانكفورت  مطار 
Nurenberg، وهي موطن ألكثر من 110 متجًرا تصطف على جانبي 

شارع المشاة ذات المناظر الطبيعية، وتقدم المحالت التجارية عروض 
تصل إلى 60٪ من األسعار األساسية على العالمات التجارية المحلية 
والعالمية بما في ذلك Bally وLongchamp وLululemon وTumi و

Villeroy & Boch وغيرها الكثير.

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

الخبز الطازج من Main Handbrot، وهو مخبز حرفي.

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



ضيوفنا األعزاء

ها نحن نلتقي بكم مجددا في العدد الثالث والخمسين من مجلتكم السائح 
العربي، ونحن على أبواب الشتاء لنقدم لكم رحالت في فصل الصيف 

من قرب من مدينة ميونخ الجميلةز

نكن  لم  وإعجابا  شديدا  قبوال  القت  المجلة  بأن  نخبركم  أن  يسرنا 
نتوقعه إطالقا. وألح علينا الكثير من المؤسسات والمحال التجارية في 
المثابرة واإلستمرار حتى نكون جسرا حيويا يعبر من خالله الزائرون 
العرب إلى المدينة ومعالمها، يتجولون في مناطقها الخالبة، ويتنقلون 

بين أسواقها التجارية، ويستمتعون بفنادقها وأسواقها التقليدية.

تزدان  حيث  ميونخ،  في  والمتنوعة  الفاخرة  التسوق  مجاالت  فمن 
شوارع وسط المدينة بالمحال الفاخرة والبوتيكات الراقية، تنقلك من 

هنا عبر باريس ولندن وميالنو وروما ونيويورك. 

الثقافي حيث  تولوود  كمهرجان  الثقافية  المناسبات  نغفل عن  لم  كما 
تلتقي فيه الثفافات المختلفة من أنحاء العالم. ومهما تجولت في أقطار 
المعمورة فإنك لن تجد مثيال لهذا المهرجان الشعبي الحافل في أواخر 
نوفمبر. ولربما عجز الوصف اإلخباري عن تقريب هذه اإلحتفالية 

إلى األذهان.

وأخيرا لكم أن تستمتعوا بالتجول في ظالل المعالم السياحية والتراثية 
فأنت  إليها.  السياحية  الرحال  شد  تستحق  ميونخ  فمدينة  العريقة. 
غير بعيد من سفوح جبال األلب الخالبة والبحيرات الخمس الرائعة 

والمصحات العالجية الرائدة والقصور التاريخية األسطورية.

تمتعوا بطيب اإلقامة والمتعة الكاملة في ربوع ميونخ عاصمة والية 
بافاريا.

أسرة التحرير

 Foto: Björn Kindler;  Feldherrnhalle Muenchen
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Professional - Personal - Proficient

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

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

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

الحرفية – الرعاية الشخصية – المهارة

يرحب بكم فريقنا الدولي باللغات اإلنجليزية والعربية واأللمانية

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

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

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

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

تعزيز ميزانيتكم.

مرحبا بكم في مكتب إميسا للسياحة والسفر!

مرحبا بكم يف عامل الكريستال من سواروفسيك 

عندما تقدمون هذا اإلعالن لدى صندوق المحاسبة في المداخل 5 و6 ستحصلون على تذكرة بسعر تفضيلي يبلغ 17 يورو 
)بدال من 19 يورو(، منذ عام 1995 بدأ عالم الكريستال من سواروفسكي في مدينة فاتنس في استهواء الماليين لكونه واحدا 

من أكثر المعالم السياحية النمساوية استقطابا للزوار.

ما الذي ينتظركم في هذا المعرض المدهش:
اكتشفوا كريستال سواروفسكي في كافة أشكالها الممكنة	 
زوروا أضخم مستودع من سواروفسكي عبر العالم	 
دعوا األطفال يمرحون ويلعبون في برج األلعاب والملعب	 
استمتعوا بسحابة الكريستال وما تحويه من 800000 قطعة كريستالية رصعت يدويا	 
قوموا بزيارة الحديقة الرائعة	 

مواعيد الدوام الجديدة
يوميا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 7.30 مساءا، ساعة الدخول األخيرة 6.30 مساءا 

في تموز وآب يوميا من 8.30 صباحا وحتى 10 مساءا، ساعة الدخول األخيرة 9 مساءا  

حقبـة جديـــدة مــن 
العجائـــب

Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Austria
www.swarovski.com/kristallwelten

N 47.29358° E 11.60041°  اإلحداثيات 
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Ë¥bîq {Ls «∞ªb±U‹ «∞∑w ≤IuÂ °NU ¢Ib¥r °u≠Ot «ù≠DU̧
«∞cÍ ¥∫∑uÍ ́Kv «∞Fb¥b ±s √≤u«Ÿ «∞LQØuô‹ Ë«∞cÍ ¥M∑EdØr
Øq Å∂UÕ ≠w ÅU∞W «_≠DU̧ «∞LALºW. Ë¥LJMJr {∂j
±u«́Ob ßHdØr °LU ¥dË‚ ∞Jr, Ë∞Jr «∞∫o ≠w √ß∑ªb«Â
«∞∫b¥IW «∞NUœzW ≠w √Í ËÆX √£MU¡ ≠∑d… √ÆU±∑Jr ∞b¥MU. ≥c«
Ë¥∑r ¢MEOn «∞Gd· ¥u±OU. 

¥u§b ≠w §LOl «∞Gd·
•±D∂a ØU±q «∞∑πNOe ±l «_œË«‹ «∞Lº∑ªb±W ≠Ot ±∏q «∞B∫uÊ Ë√Ë́OW «∞DNw Ëîö≠t. 
•¢uÅOKW îj √≤∑d≤X ±πU≤U. 
•§LOl «∞Gd· ±πNe… °ºd«¥d Å∫OW. 

•±JUÊ ±ªBh ∞dØs ßOU̧¢Jr ≠w «∞πd«Ã. 
•°KJu≤U‹ ≠w ̈d· «‰ œÍ ∞uØf Ë≠w «∞AIo. 

Ë¥u§b ¢∫X ©K∂Jr ±U¥Kw: 
•¨d≠W ∞Aªh Ë«•b:ßd¥d ∞Aªh ±l ±D∂a Ë•LUÂ ËœË¸… ±OUÁ Ë§NU“ ¢KOHe¥uÊ Ë¢KOHuÊ. 
•¨d≠W ́Uœ¥W:ßd¥d Ø∂Od ±l ±D∂a Ë•LUÂ ËœË¸… ±OUÁ Ë§NU“ ¢KOHe¥uÊ Ë¢KOHuÊ. 
•¨d≠W œÍ ∞uØf:ßd¥d Ø∂Od ±l ±D∂a Ë•LUÂ ËœË¸… ±OUÁ Ë§NU“ ¢KOHe¥uÊ Ë¢KOHuÊ Ë°KJuÊ Ë¥u§b ≠w °FCNr îe≤W ∞∫Hk «∞Lº∑Mb«‹ «∞AªBOW. 
•®IW 05 Â2:¨d≠W ±FOAW Ë̈d≠W ≤uÂ °NU ßd¥d Ø∂Od ±l ±D∂a Ë•LUÂ ËœË¸… ±OUÁ Ë°KJuÊ Ëîe≤W ∞∫Hk «∞Lº∑Mb«‹ «∞AªBOW Ë§NU“ ¢KOHe¥uÊ. 
•®IW 08 Â2: ̈d≠W ≤uÂ °NU ßd¥d Ø∂Od Ë•LUÂ Ë̈d≠W ±FOAW ±l “«Ë¥W ±πNe… °DUË∞W ËØd«ßw ∞∑MUË‰ «∞DFUÂ, Ë°KJuÊ Ë±D∂a Ë̈d≠W ∞dØs «_¨d«÷

«_{U≠OW Ë îe≤W ∞∫Hk «∞Lº∑Mb«‹ «∞AªBOW. 

«∞ªb±U‹ «∞∑w ≤Ib±NU

¢πNOe«¢MU «∞ºJMOW

±FKu±U‹ ́MU
¥Il ≠Mb‚ «∞AIo «∞ºJMOW «∞LdØeÍ °LOu≤a ≠w ÆKV ±MDIW °dÃ ¬Â ô¥r, ́Kv §NW
«∞Ad‚ ±s ±M∑Bn «∞Lb¥MW, Ë¥∫Oj °t «∞Fb¥b ±s «∞LDÚr Ë«∞L∫ö‹ «∞BGOd…, Ë¥∂Fb
°LIb«̧ 4 Ør. ±s √̧÷ «∞LFU̧÷ «∞πb¥b… °LOu≤a √Í. ßw.≈Â. 
Ë¥u§b °U∞Id» ±s «∞HMb‚ ±∫DW ±∑dË «_≤HU‚ "¥u“¥Hº∂uÃ̧" (2U), Ë±∫DW ¢d«Â ̧Ær
91 "°UË±JOd®Md®∑d«Åt". √±U •LUÂ «∞º∂U•W "±OAUzOKw °Uœ" ≠O∂Fb °LºU≠W ¢∂Km
°Cl œÆUzo °U∞ºOU̧… ≠Ij. Ë•b«zo «‰ "√ËßX °U̧„" «∞Id¥∂W ¢b́uØr ≈∞v ±LU̧ßW
¸¥U{W «∞πdÍ ≠ONU.
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نوفر لك المتعة واإلقامة المبهجة

نحن نيسر لك اإلقامة والعمل في أجنحتنا على حسب رغبتك 
بمستوى خدمة رائع. يتم ترتيب خدمات النظافة الخاصة بنا في 
الوقت المناسب لعملك أو لجدول الترتيبات. مهمتنا أن نحقق 

لك كل ما ترغب فيه.

مواصفات الغرف:
دورة  الحمام،  المطبخ،  الرئيسية:  )التجهيزات  الفئات   •

المياة، التلفاز، الهاتف، االنترنت، مصعد(
• الغرفة المفردة – سرير فردي

• غرفة كالسيك - سرير كبير
• غرفة ديلوكس – سرير كبير، شرفة، خزنة

• الغرف الفندقية بمساحة حوالي 28 متًرا: سرير كبير، 
غرفة نوم، شرفة.

نوم،  غرفة  متًرا:   80 حوالي  بمساحة  الفندقية  الشقق   •
سرير كبير، حمام، غرفة معيشة مزودة بمنضدة للطعام، 

شرفة، مكان للتخزين، وخزنة

Central Hotel-Apart München GmbH
Josephsburgstraße 26, 81673 München

Tel: +49 (0)89 435 49 30 - 0 | Fax: +49 (0)89 435 49 30 - 30
info@centralhotelapart.de | www.centralhotelapart.de

Central Hotel-Apart 
München

في جو  الفندقية  والشقق  الغرف  بمزايا  تمتع 
صافي وموقع هادئ

 OUTSIDE MUNICH  خارج مدينة ميونخ
38جارمش بارتن كيرشن

Kids & Family  العائلة واألطفال
44أوروبا بارك مدن المالهي األلمانية إثارة وإمتاعاً

TOURS  رحالت سياحية
50بادن بادن - مدينة الحمامات والثقافات في الغابة السوداء

MUNICH BAVARIA   ميونخ بافاريا
24متجر برونينجر - بانطالق تجربة تسوق جديدة في ميونخ

26أعياد الميالد وسوق الشتاء في المطار
27احتفاليات مومسية بارزة

 ARROUND MUNICH    حول مدينة ميونخ
28األماكن المفضلة في ميونخ

34مهرجان تولوود الشتوي

5اإلفتتاحية 
8مقدمة كلمة عمدة ميونخ ديتر رايتر

9مقدمة مديرية السياحة            
أنبذة مختصرة عن المواضيع  INSIDERفي هذا العدد

LIFESTYLE MUNICH نمط الحياة اليومية بمدينة ميونخ
14تسوق في ميونخ

20مطار ميونخ – عالم للتسوق الممتع
22بطاقة تسوق كبار الشخصيات للمسافرين العرب

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

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

مهرجان تولوود ص 37-34 مهرجان أعياد الميالد في مطار 
ميونخ الدولي - ص 26

بوابة التسوق بمدينة ميونخ  - ص 14 - 19 أندونيسيا  جنة قضاء العطالت في شرق جنوب قارة آسيا ص 69-68

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

وبأسعار عادلة. ومن اختصاصاتنا:

ونحن نتطلع إلى زيارتكم في عيادتنا الخاصة بكم.

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

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

مركز سيتي دنت لألسنان
عيادة طبيب األسنان د. عدنان درويش

CityDent Munich Praxis für Zahnheilkunde 
Zahnarzt Msc Adnan Darwish 

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

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

www.citydent-munich.com

طبيب األسنان الدكتورعدنان درويش 

الدافع والكفاءة المهنية والجودة هي في المرتبة األولى

كيتس بول  ص 57-54

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

بيانات الناشر وغيرها.

حارميش بارتن كيرشن
ص42-38
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أوروبا بارك أكثر مدن المالهي إثارة وإمتاعا -  ص49-44
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The Australian Pink Floyd Show

Eros Ramazzotti, Olympiahalle Munich

Justin Bieber live
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Schafskäse mit Walnüssen, dazu Fladenbrot

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

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

23 Khiarschur 3,50 € 
Delikate persische Salzgurken für Feinschmecker

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

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

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

27 Noon-o-Panir 2,90 € 

Gaumenfreuden

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

مطعم شانديز يرحب بكم ويقدم لكم أشهى  
وأطيب المأكوالت اإليرانية الشهيرة

تمتعوا بوجباتنا العديدة المختلفة سواء الباردة  
أو المطهية ووجبات اللحم المشوية

مطعم شانديز - للمأكوالت اإليرانية الشهية

خدمة توصيل إلى المنازل أو الفنادق
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السالم عليكم! 
كلمة رئيس بلدية ميونخ

مقدمة

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

والجنائن الفسيحة التي تدعو إلى الراحة واإلستجمام والتجوال.

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

حيث تستفز الرغبة إلى المشاهدة واإلستمتاع. 

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

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

مع خالص التحيات

 مرحبا بكم يف ميونخ 
كلمة مديرية السياحة

مقدمة

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة 

ميونخ

 كليمنس باومغارتنر
رئيس قسم العمل 

واالقتصاد

األعزاء ضيوفنا 

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

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

األلب. جبال 

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

األخرى.

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

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

والمتعة. بالحياة  نابضة  حيوية 

ميونخ عمدة  تحيات  مع 
رايتر ديتر 

العربي للسائح  التسـوق  بطاقة 

ميكنكـم التعــرف هـــنا علــى مـا ينتظــــركم مـن مفاجـــــآت 

عنــد اقتــــنائـكم لبطاقــــة )املسافـــر العربـــي( اخلاصــة 

 .VIP بتسوق املشاهري والشخصيات اهلامة

نت
 س

0.
98

ة: 
قيق

الد
عر 

*س

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

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

وعناوينهم ومواقعهم. 

سوف تكون مفاجأتكم كبيرة عندما تطلعون على الكم الهائل من 
العروض الرائعة والخصومات العديدة التي أعدها لكم شركائنا من 
جميع المجاالت والتخصصات. بادروا اآلن باالطالع على موقعنا 

لتتعرفوا على مواضع التوفير. 

أنتم على موعد مع كل ما تشتهيه األنفس وتخفق له األفئدة: فردوس 
متنوع من جنات التسوق، بضاعة راقية وبصريات ومطاعم ومكاتب 

سفر ومجوهرات... وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات زوروا 
www.vipshoppingcard.de :موقعنا على اإلنترنت



في هذا العددفي هذا العدد
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ال تتوقف جاذبية الماركات العالمية الفاخرة من 
األزياء واألحذية والبصريات واإلكسسوارات 

في عاصمة والية بافاريا ميونخ

19-14
التســــوق فـي أبعــاده 

الراقيــة

21-20
كونه  من  أكثر  ألمانيا  في  الجوية  للحركة  مركز  أكبر  ثاني  ميونخ  مطار  يشكل 
إيربورت  ليغدو  والتطور  النمو  تابع حركة  عاما   25 قبل  افتتاحه  فمنذ  مطارا. 

السيارات  لعرض  وحجر  للشركات  رئيسية  مراكز  من  يقطنه  ما  جانب  فإلى  سيتي. 
ومستشفى  األطباء  وعيادات  السوبرماركت  ومحالت  للمؤتمرات  ومركز  والفنادق 

والترفيه. والمطاعم  التسوق  مجاالت  من  متنوعا  قطاعا  أيضا  ميونخ  مطار  يقدم 

مطار ميونخ و خدمة مرافق التسوق العربي
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إحتفاليات مومسية
عرض بينك فلويد األسترالي

The Australian Pink Floyd Show 
 مع أكثر من ثالثة عقود من تاريخ -
  الفرقة والجوالت حول العالم وأكثر

 من أربعة ماليين تذكرة تم بيعها
 AUSTRALIAN PINK دولًيا، فإن

FLOYD SHOW هي أنجح وأشهر 
 فرق تحية بينك فلويد في العالم. من

خالل عروضهم الحية

27
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The Australian Pink Floyd Show

Eros Ramazzotti, Olympiahalle Munich

Justin Bieber live
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بطاقة تسوق كبار 
الشخصيات للمسافرين 

العرب

23-22

تسوق  بطاقة   VIP العربي  الخاصة 
ما   - والمنطقة  لميونيخ  بك  المسافر 

ينتظرك. الذي 

London Brass - لندن براس
27

أوروبا بارك  - مدينة املالهي 
الجذابة في  التسلية واإلثارة والعروض  أكثر من 100 موضع من مواضع 

مدى  تنسى على  ال  ولحظات  األنفاس  المتعة وحبس  تقدم  للمالهي  أوروبا  مدينة 
الحياة.

49-44

المكونة  النحاسية  المجموعة  تسحر 
الساحرة  بنضارتها  قطع  عشر  من 

الموسيقية وذخيرتها 

Check all  
information  
Scan QR-Code

Some of our wonderful Partners

l   BMW Welt www.bmw-welt.com  
Am Olympiapark 1, 80809 Munich 
 special offer

l  Casino Garmisch Partenkirchen 
www.spielbanken-bayern.de 
Am Kurpark 10, 82467 Garmisch 
Partenkirchen  
 special offer

l   Juwelier Hilscher  
www.juwelier-hilscher.de  
Terminal  Flughafen München 
special offer

l  Outletcity Metzingen  
www.outletcity.com 
Maienwaldstraße 2, 72555 Metzingen 
10% Discount & special offer

l  Ingolstadt Village  
www.ingolstadtvillage.com  
Otto-Hahn-Straße 1, 85055 Ingolstadt 
10% Discount & special offer

l  Swarovski Kristallwelten 
www.kristallwelten.swarovski.com 
Kristallweltenstraße 1, Wattens, Austria 
10% Discount

l  Wertheim Village  
www.WertheimVillage.com 
Almosenberg 1, 97877 Wertheim,  
10% Discount & special offer

l  Hotel Bayerischer Hof  
www.bayerischerhof.de 
Promenadepl. 2-6, 80333 München
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متجر برونينجر - فرع جديد يف ميونخ
مع مطلع عام 2021 تم اندماج متجر برونينجـــر مع دار األزياء  KONEN في 

المستقبلية.  بالخطوات  اآلن  يبشر  وهو  القلوب  من  العديد  رغبة  بذلك  وحقق  ميونخ، 
تحويل معرض  واسع وسيتم  نطاق  إعادة تصميمه على  2023، سيتم  فبحلول عام 

متجربرونينجـــر إلى  السابق   KONEN األزياء 
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في هذا العددفي هذا العددفي هذا العدد
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مهرجان أعياد امليالد 
يف مطار ميونخ 

مطار  في  الشتاء  سيفتح سوق 
الساعة  من  يومًيا  أبوابه  ميونيخ 

11 صباًحا حتى 9 مساًء من 18 
 2022 ديسمبر   26 إلى  نوفمبر 

وفي 24 ديسمبر من الساعة 11 
5 مساًء في  الساعة  صباًحا حتى 

فرايسينج. مدينة  في   MAC منتدى 

26
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عن  تبحث  مميزة  رياضية  منطقة 
كام  هانن  سباق  بين  بيهل  كتس  مثيلتها. 

التنس وكأس  ترياتلون  والبولو، 

كتس بيهل - حمــــطات مشرقــــة 
ومناطــــق لإلسرتخــــاء

57-54

جـــارمش بارتن كريشن
فريدة في جميع جوانبها: في 
موقعها المتوسط في كواليس 

الجبال البديعة عند سفوح جبل 
تسوق شبيتسه المرتفع 2962 

مترا تعتبر جارمش بارتن كيرشن 
رمزا لطبيعة األلب الرائعة 

واألصلية

42-38
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52-50

األماكن املفضلة
يف ميونخ

بأماكن  أصالتها  جانب  إلى  مدينة  كل  تحظى 
والسياح  المحليون  السكان  يقصدها  مفضلة 

التي  المفضلة  األماكن  يلي  وفيما  أيضا. 
ميونخ مدينة  عبرها  المرء  يكتشف 

33-28

بادن بادن - مدينة احلمامات والثقافات
في موقع ريفي خالب على سفوح الغابة السوداء تجمع بادن بادن بين أجواء متوسطية 
الكبيرة. في عاصمة  المدينة  تقدمها  التي  الثقافية  أناقة من حقبة جميلة والعروض  ذات 

أوروبا الصيفية

دليلك السياحي 
من جملة السائح 

العربي

66-58

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

ميونخ
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شيئ ال ينسى جتربة تسوق يف اهلواء الطلق

مهرجــــان تولـــــوود الشتوي

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

المحلية. التاريخية  التأثيرات  من  ثروتها  على  األنيقة 

مورد  بمثابة  األفكار« وهو  رئيسية »سوق  أعمدة  ثالثة  من  المهرجان  يتكون 
البرامج  وكذلك  العضوية،  األطعمة  فن  مهرجان  العالمية،  اليدوية  للفنون  كبير 

واالستعراضات  المسرحية  العروض  أنواع  ومختلف  الموسيقى  مثل  الثقافية 
التشكيلية. والفنون 

3-2

37-34
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أزياء المصممين الشباب، أروقة التسوق الحصرية والمتاجر التقليدية 
متعددة األقسام:  عند التسوق في ميونخ هناك الكثير لتراه وتجربه، 
لتتذوقه وتتصفحه. فال تتوقف جاذبية الماركات العالمية الفاخرة من 

األزياء واألحذية والبصريات واإلكسسوارات وكذا المجوهرات الثمينة 
والمعارض الفنية عن استقطاب الناس إلى أكثر الشوارع أناقة وفخامة في 

عاصمة والية بافاريا المجاور لشارع برينر شتراسه.

تســـوق املشــاهــــري
التسوق الفاخر يف ميونخ
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و   Marienplatz بين  ميونخ  مدينة  وسط 
Stachus

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

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

St. Michael أو Neue Rathaus

بين  مزدحم  شارع   :Das Tal الوادي 
Isartor و Marienplatz

ميونخ  مدينة  وسط  في  الواقع  الوادي  يعد 
عنواًنا شهيًرا للسكان المحليين والسياح على 
يبلغ طوله  الذي  الشارع  يحتوي  سواء.  حٍد 

من جميع أنحاء العالم. سنعرض لك ما تقدمه 
و  Kaufingerstrasse القديمة.  ميونخ  مدينة 

Viktualienmarkt و Sendlinger Strasse

القديمة  البلدة  إلى  الناس  من  الكثير  يأتي 
ومنطقة المشاة بشكل أساسي للتسوق وتناول 

الطعام والشراب. 

تتبع شوارع التسوق الرئيسية بين Karlstor و 
 Sendlinger و Odeonsplatz وبين Isartor
Tor طرق التجارة القديمة. هناك الكثير مما 
 Sendlinger و Kaufingerstrasse يحدث في
خاصة   ،Neuhauser Strasse و   Strasse
إلى  باإلضافة  األسبوع.  نهاية  عطلة  في 
العديد  ميونخ  مدينة  وسط  في  يوجد  ذلك، 
كنيسة  أقدم  سفح  التسوق.عند  أروقة  من 
تطور   ،  Alter Peter ميونخ،  في  أبرشية 
مع  للطهي  مركز  إلى   Viktualienmarkt
تخصصات من بافاريا وجميع أنحاء العالم. 
توفر العديد من النزل والمطاعم في المدينة 
من  يحصى  ال  عدد  إلى  باإلضافة  القديمة 
وضيوفهم  ميونخ  لسكان  والمقاهي  البارات 
جميع أنواع التخصصات البافارية والعالمية.

األزياء  ماركات  على  العثور  يمكن 
الفاخرة  المصممين  وأزياء  العصرية 
في  التسوق  أروقة  في  البافارية  واألزياء 
وشوارع  األقسام  متعددة  والمتاجر  ميونخ 
المستدامة  المتاجر  إلى  باإلضافة  التسوق 
والمحالت الصغيرة مع المنتجات المختارة 
بعناية والمتاجر المستعملة المجهزة جيًدا. 
الممولين البافاريين الملكيين يقدمون تجربة 

تسوق خاصة.

ما هي أشهر شوارع التسوق في ميونخ؟
 Maximilianstraße عبر  المدينة  وسط  من 
أهم  بتلخيص  هنا  قمنا   :Schwabing إلى 
شوارع التسوق في ميونخ وأميال التسوق - 

وشرحنا أجواء الشارع الخاصة.

الكتشاف  نصائح  ميونخ:  معالم  مشاهدة 
وسط المدينة ومنطقة المشاة

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

يمكن العثور على ماركات األزياء العصرية وأزياء المصممين الفاخرة 
واألزياء البافارية في أروقة التسوق في ميونخ والمتاجر متعددة األقسام 

وشوارع التسوق باإلضافة إلى المتاجر المستدامة والمحالت الصغيرة مع 
المنتجات المختارة بعناية والمتاجر المستعملة المجهزة جيًدا.
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المصنوعة  المالبس  مثل  خدمات  الكبيرة. 
أو  الكي  وخدمة  والتعديالت  المقاس  حسب 
البار  في  التسوق.  تجربة  تكمل  الحمالين 
النهاري، يمكنك أن تدلل نفسك بأخذ استراحة 
أو  الشهية  الخفيفة  الوجبات  التسوق مع  من 

كأس من النبيذ.
www.hirmer.de

لودنفري
Maffeistrasse 7

ميونخ  في  التقليدي   Lodenfrey متجر  يقدم 
في  مصممة  وأزياء  فاخرة  تقليدية  أزياء 
االتجاهات  أحدث  هنا  ستجد  طوابق.  ستة 
التقليدية  في عالم الموضة، وكذلك الموضة 
مجموعة  عمرية.  فئة  لكل  والكالسيكيات 
التقليدية  والمالبس  األزياء  من  كبيرة 
معروفة في جميع أنحاء العالم. تتوفر أيًضا 
عالية  وسائد  جميل:  لمنزل  إكسسوارات 
الجودة وبطانيات وكتب وزخارف وعطور 
بـ  يسمى  ما  يخلق  مختارين.  من مصممين 
جًوا  األول  الطابق  في  الزجاجي"  "البيت 
خاًصا: منطقة يغمرها الضوء، والتي توفر 
إطاللة على أبراج Frauenkirche في ميونخ 

من خالل سقف زجاجي.
www.lodenfrey.com

كوسترمان
 Rindermarkt و   Viktualienmarkt 8

3-4
ألكثر  جميل:  منزل  أجل  من  شيء  كل 
 Kustermann كان  عاًما،   220 من 

أوبربولينجر
Neuhauserstrasse 18

تم بناء المبنى في منطقة المشاة في عام 1905 
وهو مبنى محمي. مع Oberpollinger، يضم 
اآلن أحد أفخم المتاجر في ألمانيا. في الطابق 
األرضي يوجد شارع فاخر به متاجر صغيرة 
و   Gucci مثل  العالمية  للماركات  منفصلة 
Prada و Dior و Burberry. إذا كنت ترغب 
تدلل  أن  يمكنك  الجسم،  أو  للوجه  في عالج 
إلى  باإلضافة  التجميل.  صاالت  في  نفسك 
للنساء  األخرى  التجارية  العالمات  أفضل 
واسعة  مجموعة  هناك  واألطفال،  والرجال 
والمعيشة  المنزلية  واألدوات  األحذية  من 
التراس  يوفر  نصيحة:  واإلكسسوارات. 
 LeBuffet مطعم  في  السطح  على  الموجود 

إطاللة رائعة على المدينة القديمة.
www.oberpollinger.de

هيرمر
Kaufingerstrasse 28

سواء أكان عماًل أم غير رسمي: يوفر متجر 
أزياء هيرمر الواقع في منطقة المشاة للرجال 
المالبس المناسبة لكل مناسبة. يحظى الطابق 
التجاري بالطابق الثالث بشعبية كبيرة حيث 
وقمصان  البدالت  من  كبيرة  يضم مجموعة 
العمل والحفالت وأزياء الزفاف باإلضافة إلى 
 Burberry العالمات التجارية الحصرية مثل
العثور  يمكن   .Paul Smith أو   Armani أو 
الثاني.  الطابق  في  المناسبة  األحذية  على 
 1500 من  أكثر  الرابع  الطابق  في  يوجد 
متر مربع من األزياء الرجالية ذات األحجام 

و  القديم  البلدية  مبنى  بين  تقريًبا  متر   500
 - السياحية  المعالم  من  عدد  على   Isartor
بعيًدا  ليس   Viktualienmarkt سوق  أن  كما 
 Marienplatz من  تمشي  كنت  إذا  أيًضا. 
عبر الممر المقنطر في قاعة المدينة القديمة، 
فستجد أمامك: الوادي. يقود الطريق منحدًرا 
لمسافة نصف كيلومتر حتى ينتهي أخيًرا عند 
Isartor. وبين ذلك يمكنك أن تأكل وتشرب 
وتتسوق. تم بناء نصب تذكاري في متحف 
Valentin Karlstadt في Isartor لفنان ملهى 
ميونخ الشهير كارل فالنتين وشريكته الشهيرة 
Liesl Karlstadt. ساعة عاكسة معلقة على 
بها شخصية  تبرعت  والتي  نفسها،   Isartor
عبادة ميونخ بيترا بيرل. عند المدخل الغربي 
للوادي يوجد Heilig-Geist-Kirche، أحد أقدم 

مباني الكنائس المحفوظة في ميونخ.

مساحة أكبر للمشاة: تم التخطيط إلجراءات 
التحويل هذه في الوادي

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

بعيد  ميونخ  في   Marienplatz في  األقسام 
ستجد   .2011 عام  في   150 الـ  ميالده 
عروض  من  أزياء   Ludwig Beck في 
الفاخرة  الجلدية  والسلع  العالمية،  األزياء 
الجدد  الوافدين  وعالمات  واإلكسسوارات، 
الذوق  ذات  السهرة  مالبس  أو  الشباب 
العالمي في سبعة طوابق. يعد قسم التجميل 
سوق  في  القادمة  لالتجاهات  بارزة  عالمة 
الذي  الموسيقى،  قسم  فريق  يقدم  التجميل. 
 ،ECHO جوائز  من  العديد  على  حصل 
المتعلقة  األسئلة  جميع  بشأن  المشورة 
بمجموعة من الموسيقى الكالسيكية والجاز 
الصوتية  والكتب  العالمية  والموسيقى 
لألوبرا   DVD وأقراص  األطفال  وترفيه 
من  فريدة  تعتبر  التي  الموسيقية  والكتب 

نوعها في أوروبا.
www.ludwigbeck.de

جاليريا كاوفوف مارينبالتز
Kaufingerstrasse 1-5

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

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

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

أدوات.
www.kustermann.de

لودفيج بيك
Marienplatz 11

متعدد  المتجر  احتفل  ميونخ:  في  مؤسسة 
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تقـــدم مرشد التســـوق العربــي  للمسافـــرين مجــانــا وتساعـــد علــى 
قضـــاء تســوق ممتــع فــي مطــار ميونـــخ. 

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

  ."cee’u" و "cedon" في محالت

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

والشوارع المعروفة في وسط ميونخ.

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

المختلفة. 

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

تقدم شيئا منها على مدار العام.

 www.munich-airport.com

أفضل مطار في أوروبا

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

والوحيد حتى يومنا هذا. 

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

بال إرهاق.

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

اللغوية. العقبات  لتذليل  وذلك  يحتاجونه 
 

يقدمها  الممتعة  العروض  من  مزيد 
مبنى  وكذا  التجزئة  وبيع  المطاعم  جناح 

الستااليت مع أجواء بافارية

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

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

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

األنيقة. الجلدية  والمنتوجات 

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

كل إنسان ما يشتهيه!

الخدمة   – العربي  التسوق  مرشد 
العرب للمسافرين  الجديدة  المجانية 

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

تفصيلي. بشكل  العروض  على 

تقدم هذه الخدمة للمسافرين مجانا وتساعد 
على قضاء تسوق ممتع في مطار ميونخ. 
في  أيضا  العرب  المرشدون  يساعد  كما 
الضريبة  باسترداد  المتعلقة  القضايا 
ويمكن  الجمركية.  الشؤون  أو  المضافة 
التعرف على طاقم المرشدين العرب عبر 

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

والترفيه. والمطاعم  التسوق 
التسوق والتذوق في مطار ميونخ

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

مطار ميونخ – عالم للتسوق والمتع

حيمل لكم خدمة مرافق التسوق العربي
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Some of our wonderful Partners

l   BMW Welt www.bmw-welt.com  
Am Olympiapark 1, 80809 Munich 
 special offer

l  Casino Garmisch Partenkirchen 
www.spielbanken-bayern.de 
Am Kurpark 10, 82467 Garmisch 
Partenkirchen  
 special offer

l   Juwelier Hilscher  
www.juwelier-hilscher.de  
Terminal  Flughafen München 
special offer

l  Outletcity Metzingen  
www.outletcity.com 
Maienwaldstraße 2, 72555 Metzingen 
10% Discount & special offer

l  Ingolstadt Village  
www.ingolstadtvillage.com  
Otto-Hahn-Straße 1, 85055 Ingolstadt 
10% Discount & special offer

l  Swarovski Kristallwelten 
www.kristallwelten.swarovski.com 
Kristallweltenstraße 1, Wattens, Austria 
10% Discount

l  Wertheim Village  
www.WertheimVillage.com 
Almosenberg 1, 97877 Wertheim,  
10% Discount & special offer

l  Hotel Bayerischer Hof  
www.bayerischerhof.de 
Promenadepl. 2-6, 80333 München
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لقد حصل شركاؤنا على مفاجأة رائعة لك!بطاقة المسافر العربي VIP للتسوق الخاصة بك!

بطاقة تسوق كبار الشخصيات للمسافرين العرب

السالم عليكم - بطاقة التسوق للسياح العرب

على هذه الصفحة. ستجد هنا شركاؤنا األكثر 
جاذبية من مختلف المجاالت. من سيفاجئك 
والخصومات  الرائعة  العروض  من  بالعديد 
أين  لترى  الفور  على  نظرة  ألِق  العديدة. 
التسوق،  جنة  الحقيقي.  المال  توفير  يمكنك 
البصريات،  وأخصائيو  الفاخرة،  والمقاالت 
والمجوهرات،  السفر،  ووكالء  والمطاعم، 

ألقي مجرد نظرة.
والنصيحة األهم أواًل: من األفضل أن تأخذ 
معك بطاقة تسوق المسافر العربي VIP في 

كل مكان واستخدمها!

عليك  ما   .www.vipshoppingcard.de هنا 
البطاقة  وستكون  النموذج،  ملء  سوى 
مجانية تماًما بالنسبة لك - بدون تكلفة على 

اإلطالق - ومن ثم فلنبدأ. 

عليك  فما  إجابة،  بدون  أسئلة  أي  بقيت  إذا 
سوى االتصال بنا. 

كيف تستفيد مع شركائنا: 

قدم بطاقة المسافر العربي للتسوق VIP قبل 
هدية  أو  خصم  على  تحصل  سوف  الدفع. 

رائعة مع كل عملية شراء.

تسوق  بطاقة  اطلب  للنجاح:  خطوات   3
متعدد  ألنه  نظًرا   VIP العربي  المسافر 
االستخدامات، جرب التسوق وتناول الطعام 
التسوق  بطاقة  تساعد  ال  والثقافة.  والسفر 
المال  توفير  على   Arab Traveler VIP

فحسب، بل توفر لك أيًضا الكثير من المزايا 
األخرى.

المشاركة سهلة للغاية!
المسافر  تسوق  بطاقة  على  بعد  تحصل  لم 

العربي VIP؟ 

بطاقة تسوق المسافر العربي VIP الخاصة 
بك لميونيخ والمنطقة - ما الذي ينتظرك. 

بصفتك مالًكا لبطاقة تسوق المسافر العربي 
VIP، يمكنك استخدام البطاقة مع كل عملية 

شراء من شركائنا - وهذا مفيد لك. يمكنك 
معرفة مدى تنوع شركائنا هنا وعلى موقعنا 
موجز  وصف  على  والعثور  اإللكتروني، 
VIP Shopping Card شركاء  وعناوين 
 - vipshoppingcard.de - على هذا الموقع
أو امسح رمز االستجابة السريعة الموجود 

هنا.  واحد  على  للحصول  تقدم  ببساطة 
أو امسح رمز   www.vipshoppingcard.de

االستجابة السريعة. 

بطاقة  من  االستفادة  من  ذلك  بعد  ستتمكن 
المزايا  من  العديد  العربي  المسافر  تسوق 
الخصومات  أو  الهدايا  جمع  في  وابدأ 

المجانية. 

اآلن ببساطة ابدأ واستفيد من المزايا العديدة 
يمكنك  العربي.   المسافر  تسوق  بطاقة  مع 
واالستخدام  التقديم  حول  معلومات  قراءة 
 VIP العربي المسافر  األمثل لبطاقة تسوق 

احصل على بطاقة VIP الخاصة 
بك كبطاقة حقيقية
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 KONEN تصميمه على نطاق واسع وسيتم تحويل معرض األزياء
ولكن  التسمية،  إعادة  تتم  وبعدها  متجربرونينجـــر،  إلى  السابق 
حتى وقت التجديد، يقدم المعرض تجربة تسوق فريدة من نوعها. 

لمجموعة  حصرية  مسبقة  نظرة  على  بالفعل  العمالء  يحصل 
تجتمع  فهناك،  والمصممة.  المتميزة  المستقبلية  برونينجـــر 
بمساحة  طوابق  ستة  في  مًعا  واألحذية  واإلكسسوارات  األزياء 
مدينة  في  شامل  تسّوق  لخلق  مربًعا  متًرا   12500 عن  تزيد 

ميونخ.

قلوب  تجعل  التي  التجارية  العالمات  ستجد  األول  الطابق  ففي 
تنبض بشكل أسرع:  النساء 

لقد أخذ متجر برونينجـــر عمالئه كعادته التقليدية وخبرته في هذا 
المجال على مدى عقود عديدة إلى عالم الموضة الرائع مع تقديم 
اإللهام وخلق لحظات سعيدة. فألكثر من 140 عاًما، وضعت متجر 
شركة األزياء برونينجـــر أعلى المعايير من حيث موثوقية االتجاه 
التجارية  العالمات  من  المنسقة  مجموعته  مع  العمالء.  وتوجيه 
العالمية للمصممين والعالمات التجارية الجديدة المرغوبة والخدمة 
جميع  في  الكبرى  المتاجر  أحد  برونينجـــر   متجر  يعد  المتميزة، 

أنحاء أوروبا.

ومع مطلع عام 2021 تم اندماج متجر برونينجـــر مع دار األزياء  
وهو  القلوب  من  العديد  رغبة  بذلك  وحقق  ميونخ،  في   KONEN
إعادة  سيتم  عام 2023،  فبحلول  المستقبلية.  بالخطوات  اآلن  يبشر 

 Cambio مثــل  الشهيرة  العالمية  التجــــارية  العالمــــــات  أبــرز  فمـــن 
وغيرها   Anine Bingو  Kenzoو  Hugoو  Herzenangelegenheitو

الكثير في المناطق المنسقة. 

 Boss وكـذلك  يمكـن للرجـال الحصــول علــى مجمـــوعة رائعـــة من 
 Tiger ofو  Tomy Hilfigerو  Fynch-Hattonو  Emporio Armaniو
Gantr وOlymp وكذلك المالبس  Sweden، ولكن أيًضا األساسيات من 

.meyو CK الداخلية من

صيحات  أحدث  السفلي  الطابق  في  برونينجـــر  يقدم  أكتوبر2022  ومنذ 
الحقائب واألحذية. باإلضافة إلى موديالت األحذية العصرية من العالمات 
كما   ،ATPأو  Ganniأو  Aglأو  Axel Arigatoأو  Autry مثل  التجارية 
تضفي أنماط من عالمات المصممين مثل By Far أو Paris Texas أو 
Toral أو JW Anderson أو Guiseppe Zanotti نفساً من الهواء النقي 

إلى المدينة.

المتجرومنطقة  فواجهة  البارزة لألنظار:  المعالم  أيًضا من  المتجرهو  لكن 
المبيعات ونوافذه مصممة بشكل إبداعي مع اهتمام كبير بالتفاصيل. ال يمكن 
للزوار توقع تجربة تسوق رائعة فحسب، بل يتوقعون أيًضا أعلى مستوى 

من الخدمة. 

برونينجـــر  متجر  فإن  وشخصية،  فردية  نصائح  عن  تبحث  كنت  فإذا 
الجديد في مدينة ميونخ هو المكان المناسب لك. ستجد مستشارو مبيعات 
مناسبة. من أجل جعل رحلة  لكل ذوق ولكل  المناسب  الزي  برونينجـــر 
التسوق ممتعة قدراإلمكان، سوف يجلب برونينجـــر مشترياتك إلى منزلك. 

بهذه الطريقة، يمكن االستمتاع برحلة التسوق بطريقة مريحة.

BREUNINGER إلى متجر KONEN من معـرض
مع مطلع عام 2021 تم اندماج متجر برونينجـــر 
مع دار األزياء KONEN في ميونخ، وحقق بذلك 
رغبة العديد من القلوب وهو يبشر اآلن بالخطوات 
المستقبلية. فبحلول عام 2023، سيتم إعادة تصميمه 

على نطاق واسع وسيتم تحويل معرض األزياء 
KONEN السابق إلى متجر برونينجـــر

المكان والعنوان
KONEN - أحد معارض مجموعة 

BREUNINGER شركات
Sendlinger Straße 3

80331 München

مواعيد العمل
االثنين إلى السبت: 10إلى 8 مساء

www.breuninger.com

في جنة التسوق الحصرية هذه، ستجد أبرز العالمات التجارية  مثــل 
 Anine Bingو  Kenzoو  Hugoو  Herzenangelegenheitو  Cambio

وغيرها الكثير في المناطق المنسقة.  وكـذلك  يمكـن للرجـال الحصــول 
Fynch-و  Emporio Armaniو  Boss من  رائعـــة  مجمـــوعة  علــى 

Hatton وTomy Hilfiger وTiger of Sweden، ولكن أيًضا األساسيات 

.meyو CK وكذلك المالبس الداخلية من Olympو Gantr من

جرب المجموعة المتميزة والمصممة في 
برونينجـــر الجديد. تجتمع األزياء واإلكسسوارات 
واألحذية هنا في ستة طوابق لخلق تسّوق حقيقي 

في مدينة ميونخ.

ARAB TRAVELER 4/2022

 BREUNINGER إىل متجــر KONEN حتـول معـرض األزيـاء
بانطـالق جتربـة تسـوق جديـدة فـي ميونــخ
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Eros Ramazzotti, Olympiahalle Munich
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ميونخ - بافارياميونخ - بافاريا

من 23 يوليو 2022 إلى 15 سبتمبر 2022

احتفاليات مومسية بارزة
London Brass  - لندن براس

من  المكونة  النحاسية  المجموعة  تسحر 
وذخيرتها  الساحرة  بنضارتها  قطع  عشر 
و   Vivaldi من  تتراوح  التي  الموسيقية 
الميالد  عيد  ترانيم  إلى   Bach و   Corelli

التقليدية. في األزياء النحاسية القديمة الجيدة 
، جلبت فرقة London Brass ترتيبات رائعة 
من كالسيكيات األعياد من قبل Vivaldi و 
ترانيم عيد  إلى  باإلضافة   Bach و   Corelli

الكريسماس  برنامج  إلى  التقليدية  الميالد 
السحر  من  بالكثير  غنية  وكالعادة،   -

البريطاني.
الخميس 15 ديسمبر 2022 الساعة 20

Herkulessaal der Residenz قاعة

Eros Ramazzotti - إيروس رامازوتي
 Battito" ألبوم  مع   2023 ربيع  في 
بعد  ألمانيا.  في  في جولة  الجديد   "Infinito

أربع سنوات من آخر ألبوم له في االستوديو، 
عنوان  أخيًرا  المحبوب  اإليطالي  يكشف 
ومواعيد  الجديد  ألبومه  إصدار  وتاريخ 
جولته العالمية القادمة، والتي ستشمل أيًضا 

أربعة مواعيد في ألمانيا في ربيع 2023.
األربعاء، 1 مارس، 8 مساًء

القاعة األولمبية ، ميونخ

Justin Bieber -جاستن بيبر
سيقوم   ،2023 ومارس   2022 مايو  بين 
ويزور  قارات،  خمس  في  بجولة  بيبر 
 90 من  أكثر  ويلعب  دولة   20 من  أكثر 
حفلة موسيقية، بما في ذلك أداء ضيف في 

ميونيخ.
الخميس ، 9 مارس، الساعة 7:30 مساًء

القاعة األولمبية، ميونيخ

 The  - األسترالي  فلويد  بينك  عرض 
Australian Pink Floyd Show

تاريخ  من  عقود  ثالثة  من  أكثر  مع 
من  وأكثر  العالم  حول  والجوالت  الفرقة 
فإن  دولًيا،  بيعها  تم  تذكرة  ماليين  أربعة 
 AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

هي أنجح وأشهر فرق تحية بينك فلويد في 
تمكنوا  الحية،  عروضهم  خالل  من  العالم. 
 Pink دائًما من إعادة إنتاج صوت وجو حفل
Floyd بشكل مثالي. الضوء المتقن وعرض 

على  المناسبة  المتحركة  والرسوم  الليزر، 
الدقة، تبرز بشكل مرئي  جدار LED عالي 
الموسيقى، باإلضافة إلى المؤثرات الخاصة 
للنفخ  القابلة  الضخمة  واألشكال  األخرى 

على المسرح.
السبت 11 مارس  8 مساًء

زينيث، ميونخ

Celine Dion - سيلين ديون
بعد العديد من تأجيل الحفل، يجب أن يعمل 
للمغنية  العالمية  الجولة  استمرار  مع  اآلن 
العظيمة. في هذه األثناء ، تغلبت أيًضا على 
ديون  سيلين  وستكون  الصحية.  مشاكلها 
ضيفة في ميونيخ مرة أخرى مع العديد من 

أغانيها العالمية.
االثنين 20 مارس، الساعة 7:30 مساًء

القاعة األولمبية، ميونخ

في  الميالد  عيد  وروح  متنوع  دعم  برنامج 
مركز  في  لدينا  الشتاء  سوق  في  انتظارك 
التي  األكشاك  سحر  يدعوك  ميونيخ.  مطار 
التزلج  وحلبة  منصة،   50 من  أكثر  تضم 
حلبة  مع  بنا  الخاصة  الكبيرة  االصطناعية 
الملونة  والموسيقى  بها  المرتبطة  الشباك 

وبرنامج األطفال لالستمتاع.

أتطلع إلى:
للتنزه -  السوق  في  كشًكا   50 من  أكثر 

واالستمتاع بالوالئم واالستمتاع بالدهشة
استخدام حلبة تزلج اصطناعية كبيرة وحلبة - 

الزالجات  استئجار  يمكن  مجاًنا!  كرلنج 
على الجليد في الموقع مقابل رسوم رمزية.

برنامج مسرحي مع فرق وموسيقيين من - 
المنطقة

جوالت ليلية خفيفة عبر أراضي المطار- 
مطار -  في  التجارية  المحالت  في  التسوق 

ميونيخ أيًضا أيام األحد والعطالت الرسمية
التسوق في اللحظة األخيرة في عيد الميالد - 

في اليوم الرابع من زمن المجيء
مواقف -  من  ساعات   5 إلى  يصل  ما 

ميونيخ  مطار  في  الشتاء  سوق  سيفتح 
حتى  الساعة 11 صباًحا  من  يومًيا  أبوابه 
إلى 26 ديسمبر  9 مساًء من 18 نوفمبر 
2022 وفي 24 ديسمبر من الساعة 11 
منتدى  في  مساًء   5 الساعة  حتى  صباًحا 

MAC في مدينة فرايسينج.

عشاق الطعام يتناولون بسعادة خبز الزنجبيل 
الذين  األطفال،  عيون  تلمع  والسبيكولوس. 
ينظرون بذهول إلى بابا نويل الكبير وحيوان 
احتفالية  وأجواء  األحمر.  األنف  ذو  الرنة 

تأسر الصغار والكبار على حد سواء.

السيارات  موقف  في  المجانية  السيارات 
P20

الرحالت الخفيفة: المطار كبحر متأللئ من 
األضواء

من  ليلي  جو  في  المطار  استكشاف  يمكن 
حتى  أخرى  مرة  ممكن   .18.11 الساعة 
26.12.2022. هذا العام ، ستُباع رحالتنا 
سوق  في  مباشرًة  أيًضا  الشهيرة  الخفيفة 
 MAC منتدى  في  هناك  من  وستبدأ  الشتاء 
حتى  مساًء   4:30 الساعة  من  ساعة  كل   ،

6:30 مساًء.

خالل فعالياتنا ، يمكنك ركن سيارتك مجاًنا 
موقف  في  ساعات  خمس  إلى  تصل  لمدة 
السيارات متعدد الطوابق P20. عند الدخول 
ما   ، الطوابق  متعدد  السيارات  موقف  إلى 
السيارات  وقوف  بطاقة  سحب  سوى  عليك 
سوف  الحدث  خالل  الحاجز.  عند  العادية 
تحصل على  Gutzeitkarte في جميع أكشاك 

السوق.

من 11/18 حتى 2022/12/26 حدث الشتاء الحالم

أعيـــاد امليــــالد وســوق الشتـــاء فــي املطـــار

London Brass
الخميس 15 ديسمبر 2022 الساعة 8 مساء

Herkulessaal der Residenz, München

Eros Ramazzott
األربعاء، 1 مارس، 8:00 مساًء

Olympiahalle München

Justin Bieber
الخميس ، 9 مارس ، الساعة 7:30 مساًء

Olympiahalle München

The Australian Pink Floyd Show
السبت ، 11 مارس ، 8:00 مساًء

Zenith, München

Celine Dion
األربعاء، 1 مارس، 8:00 مساًء
Olympiahalle, München



األماكن املفضلة فــي ميونـــخ

الدرج ال غير. لكن الشرفة مفتوحة لجميع 
لتناول  الشرفة  قصدتم  وسواءا  زوارها. 
إفطار  أو وجبة  الظهيرة  فنجان التيه وقت 
بالمناظر  اإلستمتاع  لمجرد  أو  األحد  يوم 
إلى  التوجه  فيمكنكم  األعالي  من  الخالبة 
هوف  بايريشر  فندق  من  السابع  الطابق 
لتصلوا  سبا  بلو  جناح  باستقبال  مرورا 
في  الشرف  أجمل  من  واحدة  إلى  مباشرة 

ألمانيا.

بروميناده  ميدان  هوف،  بايريشر  فندق 
بالتس، 2-6 ، ميونخ 80331 

سوق فيكتو والين التقليدي
سوق  يقع  الفندق  من  متر   800 بعد  على 
الشعبي. وال غرابة أن يواجه  فيكتو والين 
التي  البائعات  بعض  السوق  في  المرء 
من  فالكثير  البافارية،  لهجتهن  فهم  يصعب 
الناس ال يتقنون هذه الهجة البافارية. ورغم 

شرفة السطوح في فندق بايريشر هوف
فندق  في  السطوح  إلى شرفة  المرء  يدخل 
الصحية  الحياة  جناح  عبر  هوف  بايريشر 
اإلنتفاع  يعني ذلك ضرورة  أن  السبا دون 
قد  المرء  لكن  الصحية.  الحياة  جناح  من 
لباس  في  الجناح  هذا  من  المنتفعين  يرى 
الحمام ومتحلقين حول البار لتناول كوكتيل 
صحي. وربما اشتم المرء أيضا رائحة ماء 
مسافة  يبعد  حيث  بالكلور  المعقم  المسبح 

تحظى كل مدينة إلى جانب أصالتها بأماكن مفضلة يقصدها السكان المحليون والسياح أيضا. وفيما يلي األماكن المفضلة التي يكتشف 
المرء عبرها مدينة ميونخ كل من زاويته الخاصة! كما الحظنا أن بوسع المرء أن يصل كافة المواقع من وسط المدينة راجال على األقدام. 

في  المرء  يجد  المشرقة  الصيف  أيام  وفي 
حديقة الجعة ظال وفيرا تحت أشجار الكستناء 
األحداث  ومن  منعش.  مشروب  لتناول 
الشعبية الممتعة اإلستعراض الراقص لنساء 
يتحول  عندما  الفاشينج  ثالثاء  في  السوق 
سوق فيكتو والين إلى قلعة مميزة للفاشينج.

السابعة  من  األحد  اإلثنين-  الدوام:  مواعيد 

صباحا وحتى الثامنة مساءا

مطعم هوف بروي هاوس
على بعد 500 متر من سوق فيكتو والين يقع 
مطعم هوف بروي هاوس بين تال وشارع 
 100 يستوعب  حيث  شتراسه  ماكسيميليان 
طاولة. وفي هذا المكان اعتاد سكان ميونخ 

ذلك ال ينبغي ألحد أن تفوته فرصة التجول 
التقليدي العريق. فقلما يجد  في هذا السوق 
الغذائية  المواد  فيه  تعرض  مكانا  المرء 
بطريقة  وتغلف  واإلكسسوارات  والورود 
التقليدي  السوق  هذا  تطور  وجذابة.  جميلة 
تسوق  عنوان  ليصبح  للفالحين  سوق  من 

للذواقين. محبوب 

معالم سياحية غير معتادة، أماكن رومانسية، محالت متنوعة تتفاوت من العصرية إلى الفاخرة، 
ميادين خيالية لإلسترخاء والمكوث. تقدم مدينة ميونخ العالمية على نهر اإلزار كل ذلك كما 

تستهوي الجماهير بمشاهد خيالية وجذابة مع أجواء الجنوب األوروبي.

Foto Torismusamt München - Klinger

Foto Torismusamt München

Foto Torismusamt München
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من  بني  وقد  طواق  خمسة  من  كمعبد 
الخشب ليحاكي حديقة كيو في لندن. يعود 
إلى  اإلنجليزية  الحديقة  بناء  في  الفضل 
ألياس  تومسون  بنيامين  هو  أمريكي  رجل 
حيث  رومفورد)1814-1753(  جراف 
المنطقة  تحويل  إلى  الحربية  وزير  بادر 
حدائق  إلى  اإلزار  حوض  من  الشمالية 
إجتماعي  كمصلح  إليها  وضم  عسكرية 
كارل  لألمير  التابعة  الشعبية  الحديقة 
تيودور. تمتد الحديقة اإلنجليزية من شارع 
فرايمان  حتى  شتراسه  ريجنتن  برينس 
لتغدو  مربع  كم   3.75 مساحة  لتغطي 
أضخم حديقة خضراء في أوروبا مع عدة 
بينها  ومن  جميلة.  تذكارية  أبنية وصروح 
البرج الصيني الذي تحيط به حديقة الجعة. 
وقد كان كغيره هدفا لقنابل الحرب العالمية 
الثانية. وفي عام 1955 تمت إعادة البرج 
مترا.   25 وبارتفاع  األصلي  طرازه  وفق 
لزيارة  أبوابه  يفتح  ال  أنه  له  يؤسف  ومما 
يسمح  الذي  األول  الطابق  سوى  الجمهور 
في  ألحانها  تعزف  بأن  الموسيقية  للجوقة 

مواسم محدودة.

 ،3 اإلنجليزية  الحديقة  الصيني،  البرج 
 54 الباص  خط  يتوقف   ،80538 ميونخ 
وخط 154 أمام الحديقة اإلنجليزية، محطة 

البرج الصيني

مونو بتيروس في الحديقة اإلنجليزية
المرتفع 16 مترا  الدائري  المعبد  يقع هذا 
بعيد  اإلنجليزية غير  الحديقة  تلة في  على 
بتيروس  مونو  ومن  الصيني.  البرج  عن 
المرء  يشرف  اإلنجليزية  الحديقة  في 
المدينة  مشاهد  على  رائعة  بإطالالت 
رأس  في  الناس  من  كثير  يجتمع  بحيث 
السنة ليراقبوا األلعاب النارية التي يصعب 
وقد  المرتفعة.  المناطق  من  إال  متابعتها 
فون  ليو  الصغير  الدائري  المعبد  بنى هذا 
منها  أبنية  بعدة  أيضا  اشتهر  الذي  كلينسه 
جالبيتو  شتراسه،  لودفيج  بالتس،  كونيج 
تيك، قاعة رومس هاله، متحف بينا كوتيك 
القديم والمقر الرئاسي ريزدنس، وكان من 
عادته أن يتجول شخصيا في هذا المكان.

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

الطفل يسوع في موسم أعياد الميالد.   

استنساخ  تم  وقد  البيرة.  كؤوس  قرع  على 
هوف بروي هاوس مرات عديدة عبر العالم 
ومنها في اليابان والواليات المتحدة. وكان 
العالمية  قد لحقه الدمار الكامل إثر الحرب 
الثانية كما أصاب غيره من بقية المباني في 
تصميمه  وفق  بناؤه  أعيد  ثم  المدينة  وسط 

األصلي.

وقد احتل مطعم هوف بروي هاوس المرتبة 
السابعة كمكان بافاراي ناجح ضمن برنامج 
األماكن المفضلة في ألمانيا الذي تقدمه القناة 
البديهي  ومن  الثانية.  األلمانية  التلفزيونية 
جيئة  المكان  هذا  ميونخ  مشاهير  يرتاد  أن 
وذهابا، لكننا نرغب في ذكر شخص بعينه 

وهو مدير نادي بايرن ميونخ

ألنه يعلق على قائمة المأكوالت قائال: "إن 
الخنزير  لحم  شرائح  هو  أكله  أفضل  ما  
البطاطا  وكراة  مقرمشة  خبزة  مع  المقلية 
مع السوسا إضافة لسلطة األعشاب أو جبنة 
الكبد الطازجة مع سلطة البطاطا والخيار، 

وبديهي مع ذلك كله أكل كعكة البريتسل".
مواعيد الدوام: اإلثنين- األحد حتى الحادية 

عشر ليال

البرج الصيني في الحديقة اإلنجليزية
يزهو البرج الصيني في الحديقة اإلنجليزية 

اإلنجليزية الحديقة  في  آيسباخ  نهر  على  التزلج 
التزلج  رياضة  المرء  فيه  اكتشف  الذي  المكان  ميونخ  تعتبر 
النهري. فحيث ينبع نهر آيسباخ من تحت شارع برينس ريجينتن 
مستقرة  موجة  تنشأ  اإلنجليزية  الحديقة  في  ويصب  شتراسه 
هذه  وتمتاز  شجاعة.  بكل  أمواجها  يمتطي  أن  المرء  يستطيع 
والفضوليين  األمواج  راكبي  تستهوي  خاصة  بجاذبية  الموجه 
إمكانية مراقبة  أبرز معالم جاذبيتها  العالم. ومن  أنحاء  من كافة 

شتراسه. ريجينتن  برينس  شارع  من  األمواج  راكبي 

 1 شتراسه  ريجينتن  برينس  شارع  اإلنجليزية،   الحديقة 

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

الشتوية. الرياضة 

قصر الحديقة األولومبية، قلعة »نيمفن بورج«، الحديقة اإلنجليزية، شارع 
»ليوبولد شتراسة« و »لودفج شتراسة«، بوابة النصر، ميدان »أوديون«، 
حديقة »هوف جارتن«، شركة »بي أم دبليو«، المتحف العصري، متحف 

»بيناكوتيك« القديم، 
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أكبر  من  القصر  هذا  يعد  المشمس.  الشتاء 
القصر  حديقة  وفي  أوروبا،  في  القصور 
الفسيحة يمكنك اكتشاف المزيد من إبداعات 
والتماثيل  الصغيرة  كالقالع  المعماري  الفن 
ومجاري  البحيرات  ورسوم  المستترة 

األنهار.

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

السنة.  

ليوبولد شتراسه ولودفيج شتراسه
بناء ضخم  ذات  كنيسة  “لودفيج”هي  كنيسة 
في طراز األقواس الدائرية، تقع في شارع 
“لودفيج شتراسة” مقابل بداية شارع “شيلنج 
شتات”.  “ماكسفور  ضاحية  في  شتراسة” 

يكسو سطحها  الذي  الثلج  طبقة  تحت  ومن 
الفسيفساء  حجارة  على  التعرف  يمكنك 

الرائعة التي جددت عام 2009.

شركة بي إم دبليو
الساحة  من  الغربية  الشمالية  النهاية  في 
األولمبية يستوطن المقر الرئيس لشركة بي 
إم دبليو وفيه مبنى اإلدارة الرئيس الخاضع 
المحرك  أيضا  وفيه  التراث  حفظ  لقانون 
شكل  في  دبليو  إم  بي  ومتحف  الرباعي 
مبنى  يقع  مباشرة  ذلك  جانب  وإلى  مفتاح. 
بي إم دبليو المستقبلي المؤسس عام 2007 
والذي يحوي مركز العرض والبيع لشركة 

صناعة السيارات.

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

حيث تتدفق في العادة نوافير المياه.

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

جزءا من وحدة ميدان “أوديون بالتس”.

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

بوابة النصر بشكل مبسط.   

قصر “نيمفن بورج”
 كقصر من أساطير العصر الباروكي يقف 
الجزء  في  الضخم  بورج”  “نيمفن  قصر 
في  بورج”  “نيمفن  لمدينة  الغربي  الشمالي 

متحف »بيناكوتيك« الحديث، ميدان »كونيج بالتس«، ميدان »مارين بالتس«، »شتاخوس« والتزلج، جليد يكسو قناة 
»نيمفن بورجر«، التزلج في ستاد »برينس ريجنتن«.

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

العصر الحديث.

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

عشر.

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

الطقس البارد.

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

والعصر الحاضر.

ميونخ – إنه اسم شامخ أصبح يرمز لحسن 
من  وأكثر  بل  العالمي.  واإلنفتاح  الضيافة 
ذلك: إن ميونخ هي مدينة تمتاز بمجاالتها 
واإلسترخاء  واإلستمتاع  للتسوق  المتعددة 
مع منظومة رائعة للعالج الطبي ناهيك عن 
العروض الثقافية والتراثية الجمة والممتعة.
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Infos
Opening Hours:
Nov 24th - Dec 31th 2022
Markt until Dec 23th.
Location:
Theresienwiese München

عندما يمتزج اإلستمتاع بالحياة مع حماية البيئة

مهرجــــان تولـــــوود الشتوي
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يتكون المهرجان من ثالثة أعمدة رئيسية »سوق األفكار« وهو بمثابة مورد كبير للفنون اليدوية العالمية، 
مهرجان فن األطعمة العضوية، وكذلك البرامج الثقافية مثل الموسيقى ومختلف أنواع العروض المسرحية 

واالستعراضات والفنون التشكيلية.

Foto: www.tollwood.de, Bernd Wackerbauer 
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في سوق الخيال الجذاب تنتظر المشاهدين أعمال حرفية فنية من كافة أرجاء 
العالم. ناهيك عن التنوع الغني في البرنامج: فكل يجد مبتغاه من المسرح الساخر 

والمسرح الموسيقي ومرورا باألكروباتيك وانتهاء بالموسيقى المباشرة.

المسرحية واالستعراضات والفنون التشكيلية.  منذ انطالقته 
األولى في عام 1988يقدم مهرجان Tollwood  نفسه على 
أنه أحد أهم منتديات علم البيئة والوعي البيئي. ويقوم حوالي 

1.5 مليون شخص بزيارة المهرجان الثقافي كل عام.

السيرك في بالدهم ونبذة عن حياتهم 

يحتفل اثنان من هذه العروض باستعراضهم 
في ألمانيا ألول مرة. كما يمكن طلب الطعام 
الذي يتمتع بالجودة العضوية من قائمة طعام 

تتكون من أربع أطباق.

في   الزوار  يذهب  العالم  صالون  خيمة  في 
رحلة حول أحدث البؤر السياسية في العالم. 

تحويل  يمكن  كيف  واإلنسان:  الطبيعة 
المهرجان  يستضيف  ممكن.  إلى  المستحيل 
كوهن  دانييل  األوروبي  السياسي  من 
أوما  د.  التطوير  وإخصائية  كالبينديت، 

أوباما، والكاتب ليليا ترويانوف اإلضافة 
الخيمة  تلك  تحت  يتناقشوا  لكي  آخربن  إلى 
المتبادل  التعايش  حول  الوسائط  متعددة 
على  أو  األوروبي  المستوى  سواءعلى 

مستوى الغذاء العالمي أو حماية المناخ. 

من  المئة  في   75 حوالي  حضور  يمكن 
االحتفاالت  تلك  وتنتهي  مجانا،  االحتفاالت 

تيريزينفيزا.يمكن  في  السنة  رأس  ليلة  في 
المسرحية  لالستعراضات  التذاكر  شراء 

ولحفلة رأس السنة 

على  المعلومات  من  مزيد  سيتوافر  كما 
  www.tollwood.de الموقع اإللكتروني

.
مهرجانين   Tollwood مهرجان  إدارة  تقوم 

ثقافيين كل عام في ميونيخ. 

يستمر الحفل الصيفي لمدة 25 يوما موزعة 
المهرجان  ويوليو.أما  يونيو  شهري  على 
عيد  من  أحد  يوم  أول  في  فيبدأ  الشتوي 
الميالد حتى 23  البشارة يستمر سوق عيد 
ليلة  في  الثقافية  األحداث  وتنتهى  ديسمبر 

رأس السنة.

رئيسية:  أعمدة  ثالثة  من  المهرجان  يتكون 
كبير  مورد  بمثابة  وهو  األفكار«  »سوق 
فن  مهرجان  العالمية،  اليدوية  للفنون 
الثقافية  البرامج  العضوية، وكذلك  األطعمة 
العروض  أنواع  ومختلف  الموسيقى  مثل 

مهرجان  شعار  هو  هذه  لألمام“  „التقدم 
الشتوي، Tollwood الذي يقام في الفترة من  
24 نوفمبر حتى31 ديسمبر في تيريزينفيزا 
على  االحتفال  هذا  يقام  حيث  بميونيخ، 
خلفية سوق عيد الميالد البديل الذي يزخر 
العالمي  المستوى  ذات  اليدوية  باألعمال 

ومهرجان فن األطعمة العضوية.

العمل   ورش  في  لألمام  نتقدم  وبهذا 
إللكترونية، حيث يتعرف الزوار على جميع 
المعلومات المتعلقة بتحوالت الطاقة: ما هي 
التكلفة الفعلية للطاقة؟ وماالذي يتوجب على 
كل شخص فعله لكي تبقى أسعار الطاقة في 

المتناول دون أن نساهم في دمار العالم؟ 

4 حضارات، 4 عروض سيرك

   Grand Chapiteau السيرك   خيمة  في 
أربع عروض للسيرك من أربع حضارات  
ومن  كولومبيا  ومن  فييتنام  من  مختلفة: 
المغرب ومن التشيك. لكي نرى من خالل 
عروض تلك الفرق لمحة عن تقاليد وثقافة 

فنون تشكيلية ورقصات على المسرح الموسيقي 

Fotos: www.tollwood.de, Bernd Wackerbauer 

Foto: www.tollwood.de, Valerie RemiseFoto: www.tollwood.de, Patrick Lazic Foto: www.tollwood.de, Ramiro Coloma Foto: www.tollwood.de, Patrick Lazic
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جــــارمش بــارتــن كيـــرشــــن

الجبـــــال  إكتشـــف 
المتوسط وجمال سحرها في موسم الشتاء  موقعها  في  جوانبها:  جميع  في  فريدة 

تسوق  جبل  سفوح  عند  البديعة  الجبال  كواليس  في 
بارتن  جارمش  تعتبر  مترا   2962 المرتفع  شبيتسه 

واألصلية الرائعة  األلب  لطبيعة  رمزا  كيرشن 

ملهمة، مثيرة أو مريحة- على جوانب بارتن كيرشن يمكنك أن تواكب جمال عالم الجبال الساحر وتتجول خالله.



41

الجدران الصخرية الوعرة 
واألبراج والهياكل المدببة 
- إنها الجاذبية الساحرة 
بشكل مباشر. وسواءا كنت 
مبتدئا أو عاشقا لأللب أو 
متسلقا محترفا فستجد في 
جارمش بارتن كيرشن 
ما تهواه من جنة تقارب 
حدود السماء 

لما  البافارية  السياحية  بالمناطق  كالم  بارتناخ 
نهرية  ومنحدرات  هائجة  شالالت  من  تحتويه 
بروعتها.  الناظرين  تأسر  األنهار  ومنعطفات 
بارتناخ خطيرا  سيخ  من  اإلقتراب  كان  وبينما 
آمنا  هذه  أيامنا  في  أصبح  الزمان  ماضي  في 
من  تخشى  كنت  وإذا  آمنين.  طريقين  بفضل 
الحديدي  الجسر  من  اإلفادة  يمكنك  الدوار 
 70 ارتفاع  على  خالبة  مشاهد  يمنحك  حيث 
الماء  من  القريب  السهل  الطريق  أما  مترا. 
عمال  الماضي  في  يستخدمه  كان  الذي  فهو 
والصيادون.  األحراش  وموظفوا  الخشب 
في  القاذفة  المياه  تقع  هنا  من  مقربة  وعلى 

اليد. متناول 

األلب أعالي  الطيران خالل  كواليس 
تحتك  ومن  ضجيج  دونما  األعالي  في  ستطير 

بسالسة  تنساب  فأنت  الخالب.  األلب  ريف 

اإلنحدار طرق سلسة وصخور حادة 
أو مريحة - على جوانب   ملهمة، مثيرة 
جمال  توكب   أن  يمكنك  كيرشن  بارتن 
خالله.  وتتجول  الساحر  الجبال  عالم 
تجاه  نظراتك  تطلق  أن  يمكنك  ههنا 
الصماء  والجبال  المزهرة  األلم  مروج 
والبحيرات الغارقة في زرقتها والجداول 
شتاين  فيتر  بجبل  مرورا  البلورية. 
وغالبا  فيندل.  كار  إلى  ماسيف ووصوال 
متعبا  األعالي  إلى  الطريق  يكون  ما 
فمناطق  ثمينة.  بمكافأة  ستحظو  لكنك 
بارتن  بجارمش  المحيطة  الريفية  التجول 
األلب  مناطق  أكثر  من  تعتبر  كيرشن 
بالشواخص  الموسومة  فالطرق  جاذبية. 
على امتداد 300 كم تقدم إطالالت نادرة 

الساحر.  األلب  عالم  نحو 

وستجد شيئا مميزا على طريق ميديتيشن 
المثير  التجول  جانب  يتعانق  فهنا  فيج: 
كما  للروح.  اإللهامي  التحفيز  مع  للجسد 
بالشواخص  الموسومة  الطرق  في  تجد 
عناء  من  للهروب  المثالية  الشروط 
ققم  اقتحمت  وسواءا  اليومية.  الحياة 
عاشق  أو  محترف  كجوال  الجبال 
كنت   أو  متسلق،  أو  الجبال  بين  للمشي 
على  فستجد  السهلة  الطرق  تفضل 
في    www.gapa.de اإللكتروني  الموقع 
للموقع،  مفصلة  خارطة   GaPa-Shop
اإلستعالمات  مركز  في  أيضا  تجدها  كما 

الخاص  الطرق  دليل  السياحية. وتجد في 
األفكار  من  الكثير   GaPa-Shop في  بنا 

المفضلة. جولتك  لقضاء  المثيرة 

والمحترفين للمبتدئين  التسلق  جنة 
واألبراج  الوعرة  الصخرية  الجدران  في 
الجاذبية  ستلمس  المدببة  والهياكل 
كنت  وسواءا  مباشر.  بشكل  الساحرة 
متسلقا محترفا  أو  لأللب  أو عاشقا  مبتدئا 
ما  كيرشن  بارتن  جارمش  في  فستجد 
السماء.  حدود  تقارب  جنة  من  تهواه 
للتسلق  شروفن  جوت  هير  حدائق  أما 
والمحترفين  للمبتدئين  فتقدم  فينده  وجلبه 
مختلفة.  صعوبة  بدرجات  ساحرة  طرقا 
المرء روعة هذه  يعايش  وخطوة بخطوة 
راين  أوبر  وادي  في  الفريدة  الرياضة 
تال. أما هوخ ألبينه وهي المنطقة النادرة 
فتقدم  مباشرة  شبيتسه  تسوق  جوار  إلى 
تكون  أن  يشترط  وال  آمنة.  طرقا  أيضا 
الحبال  عالم  إلى  لتلج  محترفا  متسلقا 
األلب  قمة  جوانب  فعلى  والكالبات. 
جيبرجه  شتاين  فيتر  جبال  في  وتحديدا 
التي  الجميلة  التسلق  طرق  بعض  تتوافر 

الجبال. متسلقي  تناسب 

قمة األلب – جبل مثالي لعشاق األلب
سلسلة  على  خيالية  بإطاللة  يكافئك  إنه 
الواثقون  فالمتجولون  المحيطة.  الجيال 
الدوار  من  يعانون  من خطواتهم ومن ال 

سيكتشفون هنا مشاهد وأبعادا جديدة كليا. 
ومن الضروري أن يصطحب المرء معه 
وحزام  الخوذة  من  الكاملة  التسلق  عدة 

الصغيرة. والبندقية  والحوض  الصدر 
"ألب  قمة  في  فتتمثل  الحدث  قمة  أما 
الجبال  قمم  تعتلي  التي  فيراتا"  شبيتسه 
للجبال.  محترف  كل  قيمتها  ويعرف 
حيث  الجبال  بلؤلؤة  الناس  يصفها  ولذلك 
وأمامها  مترا.   2628 ارتفاعها  يبلغ 
وادي  نحو  لها  مثيل  ال  إطاللة  تتبلور 
لوزاخ تال،. وفي الجانب المقابل هبوطا 
المرء  يستطيع  حيث  جهنم  وادي  إلى 
أن  الرؤية  ووضوح  الجو  صفاء  أثناء 
طريقهم  في  وهم  الجبال  متسلقي  يشاهد 

شبيتسه.  تسوق  قمة  إلى 

كل  يكفيكم  أال  رائعة.  لحظات  إنها 
المحترفون  األلب  فعشاق  بأس!  ال  هذا؟ 
الحديث  يجري  عندما  عيونهم  ستبرق 
من ضمن  يعد  فهو  جرات.  يوبيليوم  عن 
األلب  لجبال  الساحرة  الرابطة  األحزمة 
متسلقي  مهارات  أن   حتى  الشرقية. 
الجبال من ذوي اللياقة العالية والخبرات 
حدودها  تجد  األلب  جبال  في  الطويلة 

التمام! غاية  وذلك  ههنا. 

سيخ بارتناخ كالم – مسرح طبيعي نادر
ببصرك.  جلت  حيثما  جديدة  زوايا  إنها 
قبل 100 عام وتحديدا عام 1912 ألحقت 
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بين ربوعنا يمكنك اإلستمتاع بالطيران الحابس لألنفاس والمشاهد الخالبة حيث تقابل التقاليد البافارية العريقة في أصالتها.

عبر الهواء وربما دونما وزن يذكر. كما 
وتشعر  النقي  الجبال  عبير  تتنفس  أنك 
اللحظة  تعيش  إنك  بك.  بالتصاقها 
من  تشهده  لم  بشكل  ودقتها  بتفاصيلها 
بالطيران  تستمتع  أن  لدينا  يمكنك  قبل. 

الخيالية.  والمناظر  الساحر 

لعشاق  تقدم  كيرشن  بارتن  فجارمش 
أشهر  من  جملة  الشراعي  الطيران 
ألمانيا.  في  للطيران  المالئمة  الجبال 
الجبال  هذه  من ضمن  فانك  جبل  ويعتبر 
يطير  أن  المعتاد  فمن  حراريا.  النشطة 

كم   100 تفوق  مسافات  ههنا  المرء 
لساعات  الحراري  الطيران  عن  ناهيك 
المدهشة  بالمناظر  ستتمتع  هنا  طويلة. 
المروج  نحو  الشاهقة  الطيور  حيث 
ونحو  إستر  لجبل  الطرية  الخضراء 
ماسيف.  شتاين  لفيتر  الصماء  الصخور 

بيرج  فيلد كوبف وهاوس  أوستر  أن  كما 
تخلد  طيران  لرحلة  رائعة  انطالق  نقاط 
عشاق  من  كنت  وسواءا  الذاكرة.  في 
الحراري  الطيران  أو  الناعم  اإلنسياب 
القمم  عبر  بعيدة  مسافة  الطيران  أو 

بارتن  جارمش  في  الطيران  ميدان  فإن 
الخاص.  مذاقه  هاو  لكل  يوفر  كيرشن 
أيضا  فللمبتدئين  واستمتع-  انهض 
الطيران  هي  طريقة  وأسهل  نصيبهم. 

المزدوج.

السياحية المعلومات  مركز 
Richard-Strauss-Platz 2

82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel: +49 8821 180 700

tourist-info@gapa.dewww.gapa.de

إننا نرى أنفسنا في جارمش بارتن كيرشن. إنها 
منطقة تركت بصماتها على ثقافتنا وعلينا أنفسنا 
حيث نقابل التراث البافاري العريق في أصالته. 
إنه مكان يقترب فيه كل منا خطوة نحو الطبيعة 

ليكتشف مدلوالت ذاته.
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مدينة أوروبا للمالهي

أكثـــر مـدن املـالهــي األملانيــة 
إثــــــــارة وإمـــتاعــــــًا

موسم 2022
10 أفعوانيات وعروض مغامرات ال تنتهي

أكبر مدينة مالهي في ألمانيا
اليورو الماوس-  أوروبا بارك

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

والحديقة الموسمية األكثر زيارة في العالم.
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بدءاً من العام 2022 ستكون مفاجأة الموسم الجديد تحت تصرفكم مزيد من المتعة واإلثارة

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

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

المعماري والنباتات والوجبات.

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

الخالدة. اللحظات  من 

لألسرة  مرح   2022 العام  في  جديد 
مرح بعده  ما  بأكملها 

الخالصة  واإلثارة  المتعة  من  مزيد 

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

األخرى.  البحرية 

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

الماء.  لرش  بمدفع  مزود 

»الطاقة«  مغامرة 

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

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

.Adventures Splash Tours

بأسرها: أوروبا  اكتشف 

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

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

موعد االفتتاح للموسم 2022:

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

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

www.europapark.de

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

. تقريباً

حالم مبيت 

أجواء  في  المبيت  لكم  للمالهي  أوروبا  مدينة  ومنتجع  فندق  ويتيح 
تحمل  فنادق  أربع  هناك  باإلثارة.  حافل  يوم  بعد  الدافئة،  الجنوب 
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ساهم كم هائل من فنادق الحياة الصحية والسبا عبر عروضها 
العالجية المتنوعة في تحول بادن بادن إلى محطة فاخرة 

الصحية والحياة  لإلستجمام 

أجمل مدينة في ألمانيا

بادن بادن - مدينة احلمامات والثقافات 
يف الغابة السوداء
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رحالت سياحية

متناوية. الحديث في عروض  للكالسيكي 

وهو   – فابرجيه  متحف  يعرض  كما 
الوحيد الفريد من نوعه عبر العالم- أكبر 
حيث  فابرجيه  كارل  الجواهري  أعمال 
من   700 على  يزيد  بما  زواره  يسحر 
الفصح  بيض  من  تتفاوت  المعروضات 
تحف  إلى  وصوال  القياصرة  لعائلة 
التي  اليومية  الحاجيات  من  ثمينة  وأشياء 

العالمية األولى. أثناء الحرب  ظهرت 
 

وفي بادن بادن يقلى الضيوف ما يتمنونه 
من عروض أنيقة ومتنوعة من المطاعم. 
الجوائز  على  الحائزة  المطاعم  وتدعو 
واألخرى العالمية بعضها تقليدي واآلخر 
متعة  إلى  للنبيذ  بادن  وحانات  عصري 
الحلويات  عشاق  أما  فريدة.  تذوق 
محالت  في  الحقيقية  جنتهم  فيجدون 
التي  ماير"  "رومبل  التقليدية  الحلوى 
تقدم لهم شجر الكستنا الشهيرة أو كريات 

األسطورية.  تروفل 

الشوكوالتا  لعشاق  اإلضافية  الجنة  أما 
كافيه   " التقليدي  القهوة  محل  فيقدمها 
التورتات  من  واسعة  تشكيلة  مع  كونيج" 

والحلويات.  والبرالينات 

ما  على  بادن  بادن  مأكوالت  تقتصر  وال 
إلى  تتعداها  بل  المدينة،  وسط  في  تقدمه 
منطقة ريب الند المجاورة فهي من أشهر 
ألمانيا ووصفة سرية  في  الزراعة  حقول 
ومحالت  األنيقة  البوتيكات  للذواقين. 

المجوهرات.

الخيـــــول 
واالناقـــــة

العام  مدار  على  مواسم  ثالثة  في 
الفرسان  نخبة  بادن  بادن  في  تلتقي 
العالمي  الخيول  سباق  في  العالمية 
لخيول  عنوان  إلى  المدينة  لتتحول 
الخيول  من  ابتداء  واألناقة:  السباق 
والمتعة  الفسيحة  واألكواخ  األصيلة 
السباق.  بميادين  وانتهاء  واإلثارة 
واألسبوع  الربيع  ملتقى  ويعتبر 
مهرجان  من  يتلوه  وما  الكبير 
ومهرجان  الفاخر  بريكس  جراند 
من  السيارات  وسباق  البيع 
على  البارزة  االجتماعية  المحطات 

العام. مدار 

في  منتشرة  الطبية  والرعاية  والتوازن 
طوابق.  خمسة 

تمتاز مستشفيات بادن بادن باألخصائيين 
البارزين حيث يحظى الضيوف الوافدون 
طبية  بفحوصات  العالم  أنحاء  كافة  من 
شاملة تناسب حاجاتهم ورغباتهم الفردية 
إضافة لمداخالت طبية ومعالجات وقائية 
وتأهيلية شاملة. ويساندهم في هذا اإلطار 

طبيون.  مترجمون 

والصحية  الطبية  العروض  جانب  وإلى 
من  واسعة  منظومة  بادن  بادن  تقدم 
بادن  مسرح  بينها  ومن  الثقافية.  البرامج 
ويعتبر  مقعد   2500 ل  يتسع  الذي  بادن 
كل  ففي  ألمانيا.  في  لألوبرا  دار  أضخم 
بأكثر  الجمهور  المسرح  هذا  يبدع  عام 
من 150 حفال ابتداء من الباليه ومرورا 
الجاز  بموسيقى  وانتهاء  باألوبرا 

األميرية.  والموسيقى 

يقدم  والثقافة  الحمامات  مدينة  وفي 
ونجوما  فرقا  سنويا  بادن  بادن  مسرح 
وباليت  فيلهارمونيكا  برلين  مثل  عالميين 
زوفي  أنه  الكمان  عازفة  أو  مارينسكي 

موتر.

بادن  بادن  لهم  فتفتح  الفنون  عشاق  أما   
ويعتبر  المتاحف.  من  متنوعة  بوابات 
شيده  والذي  بوردا  فريدر  متحف 
المهندس المعماري الشهير من نيويورك 
نوعه.  من  فريدو  جوهرة  ماير  ريشارد 
للفن  مختارة  أعماال  المعرض  ويقدم 

األثر  الرومان  اكتشف  عام   2000 قبل 
في  معدني  نبع  عشر  الثني  العالجي 
أول  ببناء  إثرها  على  وقاموا  بادن  بادن 
الحالي  يومنا  وحتى  معدنية.  حمامات 
إعجاب  موضع  بادن  بادن  زالت  ال 
مياهها  بسبب  والمواطنين  السياح  لدى 

الساخنة.  المعدنية 

الزوار  يجد  الحديثة  كاراكاال  نبعة  ففي 
لإلسترخاء  فسيحا  ومكانا  عديدة  إمكانات 
فنادق  من  هائل  كم  ساهم  وقد  المنعش. 

عروضها  عبر  والسبا  الصحية  الحياة 
بادن  بادن  تحول  في  المتنوعة  العالجية 
والحياة  لإلستجمام  فاخرة  محطة  إلى 

الصحية.

عام  افتتحت  التي  شتيفاني  فيال  وتعتبر 
الصحية.  المراكز  هذه  جوهرة   2015
برينرز  لفندق  تابعة  سبا  محطة  وهي 
وفي  الخمس.  النجوم  ذي  الفاخر  بارك 
كل  المرء  يجد  التاريخية  شتيفاني  فيال 
وديتوكس  والتغذية  بالجمال  يتعلق  ما 

في موقع ريفي خالب على سفوح الغابة 
أجواء  بين  بادن  بادن  تجمع  السوداء 
جميلة  حقبة  من  أناقة  ذات  متوسطية 
المدينة  تقدمها  التي  الثقافية  والعروض 
الصيفية  أوروبا  عاصمة  في  الكبيرة. 
القرن  في  عليها  يطلق  كان  كما   -
الفنون  عشاق  سيشعر  عشر-  التاسع 
الكالسيكية  بالموسيقى  والعارفون 
الحياة  أصدقاء  كما  التامة  بالراحة 

واإلسترخاء. الصحية 

رحالت سياحية
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الطريق  هذا  أثناء  قليل  توقف  وخالل 
المرتفع ينكشف أمام المراقب منظر رائع 
قبالة سهل الراين وسلسلة جبال فوجيزن. 
على  السوداء  الغاية  جاذبية  تقتصر  وال 
ما تقدمه من معالم تستحق اإلكتشاف في 
البارد  مناخها  يقدم  بل  الصيف،  فصل 
يدعوك  فالخريف  والمزيد.  المزيد  أيضا 
الضيوف  ويستغل  واسعة  جوالت  إلى 
رياضية  هوايات  لممارسة  الشتاء  فصل 
متعددة في محيط الغابة أو القيام بجوالت 
تكسوها  التي  الغابات  خالل  رومانسية 

الثلوج. 

فموقع بادن بادن في سفح الغابة السوداء 
والثقافية  السياحية  عروضها  وتنوع 
المدينة  يحيل  المميز  الحياة  لنمط  إضافة 

الذين  للضيوف  محبوب  مركز  إلى 
أرقى مستوياتها. في  المتعة  يثمنون 

المعلومات: من  لمزيد 

Baden-Baden 
Visitors & Convention Office
Solmsstraße 1
D- 76530 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221 275 200
info@baden-baden.com
www.baden-baden.com

الراقية  األنتيك  بوتيكات  أما 
ذات  الصغيرة  والمتاجر  والرومانسية 
في  الملفتة  والديكورات  المعروضات 
أمام  تنتشر  التي  التاريخية  األروقة 
المدينة  وسط  زقاق  فتحيل  المنتجع 
جنة  إلى  السيارات  حركة  من  الخالية 

للتسوق.  حقيقية 

سفوح  في  الساحر  بادن  بادن  موقع  إن 
بالقيام  الجميع  يغري  السوداء  الغابة 
برحالت إلى هذه المنطقة. وانطالقا من 
السوداء  الغابة  طريق  يقود  بادن  بادن 
إلى   )B500( السياحية  الجاذبية  ذو 
مقاصد سياحية خالبة في الغابة السوداء 
حيث ينتظر الضيوف العديد من المعالم 

الخالبة.  والمحطات  السياحية 

/ Your best journey ever
starts at Munich Airport

Living ideas – Connecting lives

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

Welcome to one of the best countries for travelling in Europe

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

220421_FMG_Anzeige_210x297_01.indd   1 22.04.22   09:01
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حمــــطات مشرقــــة 
ومناطــــق لإلسرتخــــاء

بيهل  كتس 

منطقة رياضية مميزة تبحث عن مثيلتها. 
كتس بيهل بين سباق هانن كام والبولو، 

ترياتلون وكأس التنس

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

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

)80 كم( وميونخ )120 كم(

المدينة في فصل الصيف
منطقة 	  في  الجولف  مركز  في  اإلنطالق 

أخرى  و18  هنا،  ميادين  )أربعة  األلب 
قريبة(

وبحيرة 	  السوداء  البحيرة  في  الغوص 
السباحة  مجمع  في  أو  فايهر  جيرنجر 

أكفارينر
كم 	   500 مدى  على  بالجبال  اإلستمتاع 

من طرق الجوالة
ركوب الدراجات الهوائية عبر 750 كم 	 

من طرق الدراجات
ملعب 	  في  المثيرة  األرضي  التنس  لعبة 

األماكن  أو  التنس  قاعة  أو  التنس 
المفتوحة

المرح واإلسترخاء في حديقة مرسيدس 	 
جدار  مع  بيهل  كتس  الرياضية  بنز 

التسلق وقاعة التسلق وقاعة البولنج

كساء شتوي أبيض
على 	  بيهل  كتس  منطقة  في  التزلج 

أكثر  وفيها  كم   170 تبلغ  قمم  مسارات 
من 50 مصعد حديث

المثير 	  للتزلج  كثيرة  جليدية  حدائق 
والممتع على األحذية

مسارات 	  من  كم   120 المنطقة  في 
التزلج الطويل

في المنطقة 170 كم من طرق التجوال	 
مدارس لتعليم التزلج	 
كتس 	  الرياضية  بنز  مرسيدس  حديقة 

وقاعة  الكرلنج  للعبة  مركز  مع  بيهل 
جليدية للتزلج وقاعة للتسلق

الجري على الجليد	 

كتس  يمنحون  المرحين  والسكان  الخالبة 
بيهل صدى قويا يهبها مكانة عالمية تجدد 
مناطق  "أفضل  لتكون:  عام  كل  نفسها 
القرى  ورفاقها  بيهل  كتس  إن  األلب". 
يعرضون  ويوخبيرج  ورايت  آوراخ 

أنفسهم كمحطات للسياحة الرياضية.

عن  تبحث  مميزة  رياضية  منطقة  إنها 
كام  هانن  سباق  بين  بيهل  كتس  مثيلتها. 

التنس.  ترياتلون وكأس  والبولو، 

كتس  بالحياة.  عاليا  المدينة  نبض  يدق 
قلب  في  األولى  الرياضية  المدينة  بيهل 
الحياة  ونمط  التقاليد  بين  تجمع  األلب 
أخرى  مدينة  تضاهيها  ال  أنيقة  بطريقة 

بذلك. 

إن أسطورة كتس بيهل تجمع بين الفنادق 
لتجعلها أشهر موقع في  الفخمة  والمطاعم 
قرن  بين  المميز  ولموقعها  األلب.  جبال 
منطقة  تزدان  هاننكام  وبين  بيهل  كتس 

الرياضي.  بجمالها  بيهل  كتس 

مدار  على  تعقد  التي  العالمية  المناسبات 
العام. ومنا المسابقات الرياضية التي تأسر 
عشرات آالف المشاهدين وتجذب الماليين 
المزايا  وبهذه  الصغيرة.  الشاشات  على 
نحو  واثقة  بخطوات  بيهل  كتس  تمشي 
في  رياضية  مدينة  كأشهر  مكانتها  ترسيخ 

مناطق األلب.

لكتس  التابعة  القرى  أن  فيه  شك  ال  ومما 
بيهل مثل آوراخ ورايت ويوخبيرج تعتبر 
في  جاذبية  السياحية  المناطق  أفضل  من 

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

مستويات عالمية. 

األلعاب  من  الالمتناهية  العروض  إن 
الرياضية إضافة لإلحتفاالت العديدة تجعل 
المحطة  األخرى  تلو  سنة  بيهل  كتس  من 

السياحية األولى. 

وقد مدد الكثير من السياح إجازاتهم ههنا، 
الطبيعة  البعض جعلها مفتوحة. إن  بل إن 

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

األخرى المحطة السياحية األولى. 

لكن من مزايا كتس بيهل العديد من كبرى 

من مزايا كتس بيهل 
العديد من كبرى 
اإلحتفاالت العالمية

تجسد كتس بيهل متفوقة على غيرها من المناطق 
السياحية األناقة الرومانسية والتحديات الرياضية 
والمتعة الحياتية المنعشة: إنها األجواء األسطورية 

الفريدة للمدينة على مدار السنة

موقعها المميز في جبال األلب 
والعروض الالمحدودة من األلعاب 

الرياضية يجعل من كتس بيهل سنة تلو 
األخرى المحطة السياحية األولى

رحالت سياحية

فيها قمم مجموع مساراتها 170 كم وأكثر
من 50 مصعد حديث

3565_0611 München 15 Ausg. 04/2011 o.T:3565_0611 München 15 Ausg. 04-2011 o.T  25.11.11  12:25  Seite 51

57 ARAB TRAVELER 4/2022 56ARAB TRAVELER 4/2022



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

قنصليتها العامة في البلد المعني.
بخصوص رجال األعمال العرب

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

أو خطاب دعوة من شركة  تذكرة سفر   .2
ألمانية

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

عدم العمل يجب تقديم ضمان مالي
بخصوص المواطن العربي المسافر لغرض 

السياحة
1. جواز سفر صالح مدة تزيد 6 أشهر على 

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

عقار في ألمانيا
3. خطاب من الشركة الموظفة لمقدم الطلب 

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

الذهبي عن التأمين المطلوب. 

شروط الدخول إلى ألمانيا

الحديث المواعيد وصراحة 

القيادة في ألمانيا

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

والمساعدة عند  ألمانيا  في  السيارات  قيادة 
الحاجة

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

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

ينتظرك. الذي  بالشخص  عدم اإلهتمام 

المالبس

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

بادر إلى استبدالها بالزي الغربي.

األكل الحالل في المطاعم

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

إال أن تطلب طبقا من السمك.

الهوية وبطاقة التعريف

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

القيادة.

الصدقة والنقود

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

إبراز الهوية الشخصية.

فتح حساب مصرفي في ميونخ

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

األرباح التي تحققها ودائعهم البنكية.
من أكبر وأشهر البنوك األلمانية

Deutsche Bank     دويتشه بنك
Dresdner Bank    دريسدنر بنك

HypoVereinsbank  هيبوفرآينس بنك
  Commerzbank   كوميرتس بنك

األحكام الخاصة بإدخال العمالت

العادات والتقاليد

التعامل مع النساء

 شراء العقارات واستغاللها في ألمانيا

 السكك الحديدية

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

إثباتات عن مصدرها.

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

مقام الشخص المعنوي.

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

باستثناء بائعات الهوى.

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

بشؤون العقار.

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

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

المبالغ من حساب مصرفي.

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

معظم المدن الهامة بعضها البعض. 
السفر في ألمانيا و أوروبا

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

وبودابست وباريس وأمستردام وروما. ويمكن 
الحصول على تذاكر السفر: 

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

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

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

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

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

الجهد الكهربائي: 230 فولت 50 هرتز
العملة: اليورو

التوقيت: التوقيت العالمي جرينتش 1+
يبدء التوقيت الصيفي: آخر يوم األحد من 

شهر أذار تقديم الوقت ساعة
التوقيت الشتوي آخر يوم أحد من تشرين األول

i

المنتزهات

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

الشاي الياباني.

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

بكرة الطائرة وتنس الطاولة.

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

الزحافة والمشي.

الحديقة النباتية الشهيرة:
والتي يمكن فيها مشاهدة جميع أنواع الزهور 
في العالم وهي في وقت الصيف من أجمل 
ما تكون من روعة األلوان واألشكال الغريبة 

الغير معتادة.
أوقات الزيارة: يوميا من 9 حتى 6,30

رسوم الدخول: 3 يورو والصغار 2 يورو

مهرجان تول وود
The Tollwood Festival
Waisenhausenstrasse 20, 80637 
Munich
Tel 089 38 38 50 0
www.tollwood.de
يقام المهرجان مرتين في العام لمدة 24 يوما ، في 
الصيف في منتزه االولومبيا على مساحة 3000 
متر مربع، تقام فيه العروض المتنوعة من جميع 
أنحاء العالم، وأكثر المهرجانات تكن مجانا، أما 

احتفال الشتاء فيكون في منطقة تيريسين فيزه.

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

الدخول مجانا

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

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

 3,50 يورو لألطفال

أماكن لتسلية األطفال

Coco Loco Play Park
Südliche Münchner Str. 35, 
82031 Grünwald
Tel: 089 64 91 19 38
www.cocoloco-gruenwald.de
أوقات الزيارة: اإلثنين إلى الجمعة: 3 مساء - 7 مساء

أيام العطالت: 10 صباحا - 7 مساء
رسوم الدخول: 6,50 يورو لألطفال

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

لألطفال من سن 6-12 الدخول مجانا.

Jimmys Funpark Play Park
Laimeringer Strasse 1, 86453 
Dasing
Tel: 08205 96 94 92
www.jimmys-funpark.de
أوقات الزيارة: اإلثنين إلى الجمعة: 2 مساء - 7 مساء

أيام العطالت: 10 صباحا - 7 مساء
البعد عن ميونخ: 53 كيلومتر

رسوم الدخول: 4 يورو للبالغين، 6 يورو لألطفال

LEGOLAND 
LEGOLAND Allee, 89312 
Günzburg
Tel: 08221 - 700 700
www.legoland.de

أوقات الزيارة: يوميا من 10 صباحا - 7 مساء
البعد عن ميونخ: 112 كيلومتر

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

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

75 يورو

حمامات السباحة في ميونخ

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

القفز وأحواض األمواج.  

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

والجاكوزي وحمامات الشمس. 

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

العمالت
1 Euro = 1,047 US Dollar
1 Euro = 100 Cent

أرقام الطوارئ

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

أستعالمات المطار: 97521313
مكتب المفقودات: 2330258

مكتب المفقودات: 13085859
خدمة السياح: 41424344

وحدة النقد

أوراق اليورو النقدية
أصدر اليورو سبع فئات ورقية: أصغرها فئة 
خمسة يورو)رمادية اللون(، تليها فئة عشرة 

يورو) بنفسجي(، ثم فئة العشرين )زرقاء( ثم 
فئة الخمسين )برتقالية( وفئة المئة ) خضراء( ثم 
فئة المئتين )صفراء( وفئة خمسمائة )أرجواني(. 
ويعتلي كل الفئات الورقية 12 نجمة للمجموعة 

األوروبية.

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

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

1 يورو

2 يورو

1 سنت

2 سنت

5 سنت

10 سنت

20 سنت

50 سنت

خمسة يورو

عشرة يورو

عشرون يورو

خمسون يورو

مئة يورو

مئتان يورو

العمالت مفتاح خط الهواتف الخارجية ألوروبا

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

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

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

Concept Living
Pfälzer-Wald-Str. 2 
81539 Munich 
Tel: 089 660 089 10

Courtyard Centrum
Schwanthaler Straße 37 
80336 Munich 
Tel: 089 548848-80

Holiday Inn 
Hochstraße 3, 81669 Munich
Tel: 089 48030

Maritim Hotel
Goethestraße 7, 80336 Munich
Tel: 089 552350

Atlas Residence 
Schwanthalerstraße 63,
80336 München
Tel: 089 159256890

Hotel Verdi
Landwehrstraße 46,
80336 Munich
Tel: 089 202088870

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

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

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

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

Leonardo Hotel City West
Brudermühlstraße 33, 
81371 Munich
Tel: 089 724940

Leonardo Boutique Hotel
Amalienstraße 25, 
80333 Munich
Tel: 089 287870

Leonardo Hotel Olympiapark
Dachauer Str. 199, 
80637 Munich
Tel: 089 62039779

Leonardo Hotel City North
Dachauer Str. 421, 
80992 Munich
Tel: 089 143660

Leonardo Hotel & Residenz
Heimgartenstraße 14, 
81539 Munich
Tel: 089 620390

Leonardo Hotel Arabellapark
Effnerstraße 99, 81925 Munich
Tel: 089 927980

Harry's Home Hotel München
Bunzlauer Pl. 5, 80992 Munich
Tel: 089 248869700

Living Hotel Das Viktualienmarkt
Frauenstraße 4, 80469 Munich
Tel: 089-8856560

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

Arabest Apartment Hotel
   Schwanthalerstraße 45

80336 Munich
Tel: 089-189250

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

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

Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6, 
80333 Munich
Tel: 089 21 20 - 0

Hotel 4-Jahreszeiten 
Maximiliansstr. 17, 
80539 Munich
Tel: 089 21 25 - 0

Sheraton Arabellapark
Arabellastr. 5, 81925 Munich
Tel: 089- 923 20

The Westin Grand 
Arabellastr. 6, 81925 Munich
Tel: 089 926 40

Hotel Königshof
Karlsplatz 25, 80335 Munich
Tel: 089 55 13 61 93 

Hotel LeMeridien
Bayerstr.41, 80335 Munich
Tel: 089 24 22 - 0

Hotel Mandarin Oriental
   Neuturmstrasse 1, 

80331 Munich
Tel: 089 29 09 80

Sofitel Munich
Bayerstrasse 12, 80335 Munich
Tel: 089 59 94 80

The Charles Hotel
Sophienstrasse 28,
80333 Munich
Tel: 089 544 555-0 

Marriott
Berliner Strasse 93, 
80805 Munich
Tel: 089 36 00 20

Hilton Park
 Am Tucherpark 7, 80538 Munich

Tel: 089 38 45 - 0

Hilton City Munich
Rosenheimer Str. 15, 
81667 Munich
Tel: 089 4804 - 0

Central Apart-Hotel
Josephsburgstraße 26, 
81673 Munich
Tel: 435 49 30 - 0
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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
TAHDIG 
Thierschstr. 35, 80538 München
Tel: 089 242 931 80

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

زيارتها واالستمتاع بها.

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

ألف متر مربع. 

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

والية بافاريا. 

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

والثقافات المختلفة.

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

واألوروبي.
وإليك بعض العناوين:

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

المالطفة
رجاء:  بيته

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

ارجوك!    إيش بيته زي
كما تحب!    في زي فولين 

المعذرة ،يؤسفني ذلك!   
توت مير اليد
يا للخسارة!  

في شاده 

في الصيدلية
أحتاج مسكنا لآلالم! إيش براوخه 

شميرتس ميتيل
شيئا ضد اإلمساك:   إتفاص كيكن 

فيرشتوبفونج
ضد اإلسهال: إتفاص كيكن دورش فال

منوما !    شالف ميتيل

في المقهى والمطعم
أرغب في شرب القهوة!  إش موشتيه 

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

سكر!!   تسوكر
صحتين وعافية!! كوتن أبيتيت

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

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

دليل الكلمات

المراسيم
صباح الخير: كوتن مورجين

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

فورشتيلين
سعدت بالتعرف عليك: إش بن إيرفرويت

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

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

بكل سروّر: كيرنه ! جيم مصرية
كال: ناين

الحالة
كيف حالك؟  في كيتس إينين 

بخير، شكرا: كوت  دانكه،

اللقاء والوداع
أرغب في الرحيل: إش موشته جيهين

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

هل يمكننا أن نلتقي غدا؟  كونين فير 
أونس مورجن زيهن 

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

اليوم:  هويته
غدا:  مورجن

TrendSet
07.01.2023 - 09.01.2023
Trade Fair Center Messe Munich

opti
13.01.2023 - 15.01.2023
Trade Fair Center Messe Munich

MUNICH FABRIC START
24.01.2023 - 26.01.2023
Trade Fair Center Messe Munich

f.re.e
22.02.2023 - 26.02.2023
Trade Fair Center Messe Munich

MÜNCHNER AUTOTAGE
22.02.2023 - 26.02.2023
Trade Fair Center Messe Munich

IMOT
24.02.2023 - 26.02.2023
Trade Fair Center Messe Munich

INHORGENTA MUNICH
24.02.2023 - 27.02.2023
Trade Fair Center Messe Munich

ZUKUNFT HANDWERK
08.03.2023 - 10.03.2023
Trade Fair Center Messe Munich

ARTMUC
24.03.2023 - 26.03.2023
Trade Fair Center Messe Munich

BAU München
17.04.2023 - 22.04.2023
Trade Fair Center Messe Munich

simply-munich.com
@simplymunich
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الطيــــران - فقــط أجمــل

 ALPEN على  المدينة  معالم  لمشاهدة  رحلة  احجز 
نويشفانشتاين،  مثل  الملكية،  القالع  فوق   AIR

وفوق ميونخ والبحيرات البافارية وجبال األلب مع 
Zugspitze. أو استأجر آلة ALPEN AIR الخاصة بنا 

للحصول على تجربة طيران خاصة لك ولعائلتك.
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رحــالت طيــران رائعــة فــوق بافـاريــــا

الحجوزات ومزيد من 
المعلومات على:

www.alpenair.de


