
 

 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

ىذا جدكؿ لفيينا إفتراضي بالنسبة لجدكؿ رحمتي 

منو % 70لك طبقت 

أعتبر الرحمة ناجحة برأيي 

 -------------------------

يكـ الكصكؿ إف شاء اهلل تعالى 

14- 7-2010 

صباحان بتكقيت النمسا  7.30الطائرة تصؿ بإذف اهلل تعالى الساعة 

كبعد أخذ العفش ك تختيـ الجكزات 

سكؼ اقكـ باستئجار تاكسي لشارع الماريا ىمفر لمذىاب لمشقة ككضع العفش 

 

مالحظة 

 CATالقطار األخضر  يمكف االنتقاؿ مف المطار لكسط المدينة عبر
City Airport Train 



 

 

  

المطار أك في القطار شراء تذكرتيا عبر االنترنت أك في  كيمكف 

كلكٍؿ سعر 

سنة مجانا  14كاألطفاؿ حتى عمر 

 

ىذا مكقيـ عمى االنترنت 
http://www.cityairporttrain.com/content/home_EN.php 

المطار عبر قطار الضكاحي كيمكف االنتقاؿ عبر 

S7  أكS-Bahn 

 

http://www.cityairporttrain.com/content/home_EN.php


 

 

 
خالؿ نصؼ ساعة، كىك أرخص الكسائؿ  wein-mitteكىك يكصمؾ إلى محطة 

( يكرك 1.5تحتاج تذكرتيف كؿ تذكرة قيمتيا )يكرك  3حيث يكمؼ فقط 

يمكنؾ شراء التذكرة في المطار أيضان عف طريؽ المكائف اآللية 
لكف يعيبو أنو يتحرؾ مف المطار كؿ أنو سيء   كىذا الثمف المنخفض اليعني

نصؼ ساعة فإذا فاتؾ فعميؾ بفنجاف مف القيكة لتمضية نصؼ ساعة 

كبالطريؽ لمشقة شراء بطاقة المترك أك فيينا كارد 

بالنسبة لتذكرة المترك 

يككر  14تذاكر االندرقراكند لمدة أسبكع بػ األفضؿ شراء

ر يكك 13أفضؿ مف تذكرة ثالثة اياـ كبػ

لمف يريد المككث بفيينا أكثر مف ثالثة أياـ 

ىذه صكرتيا 

 



 

 

يمكنؾ شراؤىا مف أجيزة بيع التذاكر االلكتركنية أك أكشاؾ بيع التذاكر المكجكدة 
، أك مف مكائف البيع اآللية المنتشرة في Vorverkaufsstellenفي بعض المحطات 

.. المحطات المنتشرة في Tabak-Trafficمحطات المترك، أك مف محالت 

كلمف ال يستخدـ جكالو المحمي عبر خدمة التجكاؿ  

يفضؿ لو شراء شريحة جكاؿ 

كمتكفرة في أكشاؾ السجائر  T mobilىناؾ البطاقات المسبقة الدفع كشركة  ك
يكرك كمشحكنة  40اك30كالمحالت األخرل كقيمو البطاقة  Tabak Taffikكالتذاكر 

يكرك  15اك20ب 

كاتركو يتكمـ ثكاني باأللماني بعديف اضغط  2040صؿ عمى عند تركيب الشريحة ات
كادخؿ الرقـ إلي خمؼ البطاقة بعديف مربع كبكذا ينشحف الرصيد  2رقـ 

( ارساؿ#  101)) * كلمعرفة الرصيد اضغط 

يطمع لؾ الرصيد مكتكب 

كفي المقابؿ  

((  eety)) في شركو ممتازة  أسميا 

سنت   25سنت إال الككيت  35لدقيقة االتصاؿ لدكؿ الخميج  بالنسبو

ك أتكقع مكجكده في محالت بيع   A1كفي المقابؿ ايضا شرائح نمساكية مف 
السجائر ك اليكاتؼ  

يكرك  15يكرك كفييا خمس يكرك اتصاؿ ك أقؿ شحف ليا  20السعر 

عف نفسي أشتريت ىذه الشريحة 



 

 

 
كبيذه البطاقة تقدر تشحنيا أك تتصؿ بيا بينيـ ترابط 

 
 

  --------------------------------------

بعد الكصكؿ لمشقة 

الراحة في الشقة بعد عناء السفر حتى صالة الظير أك حتى صالة العصر 

الغاية أني ارتاح بالشقة بعد كصكلي ليا 

حكالي خمسة ساعات 



 

 

ثـ سكؼ اقكـ بالتالي 

الذىاب لساحة ستيفف بالتز  

 

 (u3  أكالبرتقاليStephansplatz  بالمحطة األحمر المسار U1 محطة في)

كالتجكؿ فيو 

كأخذ كجبة خفيفة مف المطاعـ المنتشرة ىنأؾ 

 كافي سقافريدكمف أك 

 

  

مف شكميا عندىـ تكست بحشكة البيتزا لذيذة 

شفتيا مف صكرة األخ رائع جدان  

http://www.segafredocafe.com/


 

 

 
كشرب القيكة في أحد المقاىي التي ذكرتيا في تقريرم 

 مقاىي فيينا قصة عشؽ ال تنتيي

إلى كافيو دمؿ أك المقيى االمبراطكرم  ىاب كىك الذ
demel Coffee 

عنكانو 

في شارع الككلماركت في المدينة القديمة 
Kohlmarkt 14 A-1010 Vienna Austria 

عبر المترك إليو لمكصكؿ 

عمى شارع الماريا ىمفر  u3المترك البرتقالي ركبكب خط 

أم المحطتيف 

1- Neubaug 

http://travel.maktoob.com/vb/travel302779/
http://travel.maktoob.com/vb/travel302779/
http://travelzad.net/index.php?action=viewfil


 

 

2-Zieglerg 

 Herrengasseكالنزكؿ عند محطة 

 Kohlmarkt 14المشي إلى 

كـ  Michaelerpl.  0.1إلى   .Herrengاالتجاه نحك الجنكب مباشرة مف . 1

ـ  Michaelerpl.  27االتجاه نحك اليسار عند . 2

ـ  Kohlmarkt  58االتجاه نحك اليسار عند . 3

ستككف الكجية إلى يسار الطريؽ 

 

 
أكقات الدكاـ لممقيى 

  المساء 7الصباح حتى  9مف 

كسكؼ اجرب بعض أنكاع القيكة التي عندىـ مثؿ 

ميالنج أك براكنر  شكارزر أك 

http://travelzad.net/index.php?action=viewfile


 

 

 1860كتذكؽ كعكة ساخر التي ابتكرىا الشيؼ فرانز ساخر عاـ  

ككذلؾ حمكل ستركدر 

حتماؿ اقكـ بزيارة متحؼ دمؿ  كا 
Demel Museum 

أكقات العمؿ لممتحؼ 

المساء  6الصباح حتى  11مف 

ك بعد صالة المغرب الرجكع لشارع الماريا ىمفر لقربو مف الشقة 

كالتجكؿ فيو ثـ نختـ التجكؿ بالعشاء في مطعـ 
NORD SEE 

الـز كجبة دسمة 

  



 

 

 

كالرجكع لمشقة كالراحة لميكـ الثاني 

ة الجدكؿ خالص

ستيفف بالتز في ساحة  أكؿ كجبة خفيفة  - 2 جكلة في ساحة ستيفف بالتز  -1
جكلة في شارع الماريا  -4دمؿ مع زيارة متحفو  شرب القيكة في مقيى  -3

ىمفر 

 NORDSEEالعشاء في مطعـ  -5

اليكـ الثاني 

 2010-7 -15يكـ الخميس 

عبر المركب النيرم ( Bratislava)الذىاب إلى براتسالفا 

يمكف زيارتيا مف فيينا بكاسطة القطار اك الباص اك القكارب النيرية السريعة 

لزيارتيا عف طريؽ القطار  

في فيينا  يمكف السفر إلى براتسالفا عبر القطار النمساكم  

 sud bahnhofكذلؾ مف محطة القطار الجنكبية 

 



 

 

South Railway Station  باالنجميزم

لممحطة  كلمكصكؿ

 Südtiroler Platzكالنزكؿ عند محطة  u1ركبكب المترك األحمر 

دقيقة كمدة الرحمة تعتمد عمى عدد مرات  30ينطمؽ القطار الى براتسالفا كؿ 
. كيمكمترا 60التكقؼ كىي في حدكد الساعة كالمسافة تقريبان 

كذلؾ تنطمؽ القطارات مف محطة القطار الغربية إلى براتسالفا 

 
. لى فترات ابعد مف المحطة الجنكبية كبنفس مدة الرحمة تقريباكلكف ع

كتشتمؿ ( ذىاب كعكدة) يكرك لمطفؿ  7يكرك ك 14قيمة التذكرة لمشخص البالغ 
في براتسالفا مجانا ( الباصات كالترامات) قيمة التذكرة استخداـ المكاصالت العامة 

لزيارتيا عف طريؽ الباص 



 

 

 
: باحدل الطريقتيف التاليتيف يمكف زيارة براتسالفا بالباص

 Mlynské nivyالباص العادم ك ىك ينطمؽ مف محطة الباصات الرئيسية في  -
شرؽ فيينا بشكؿ يكمي كمتكرر ككذلؾ يقؼ في مطار فيينا كتستمر الرحمة مدة 

. يكرك لمشخص الكاحد 9ساعة كتكمؼ التذكرة 
لؽ مف اماـ باب االكبرل النكع الثاني كىك الباص السياحي بنظاـ القركبات كينط -

، لالسؼ ال اعرؼ كـ  OPRINGبالقرب مف اؿ ( الكارنتر) عند بداية شارع المشاة 
. تكمؼ ىذه الرحمة

لزيارتيا عف طريؽ القكارب النيرية السريعة 

كيفية الكصكؿ 

 Schwedenplatzكالنزكؿ عند محطة  األحمر u1مترك رككب 

 األخضر u4المحطة يمر بيا 

 Twin City Linerتغادر رحمة مركب 

http://www.twincityliner.com/


 

 

 

أياـ العطؿ  9:00أك  8:30الساعة 

يكرك  29 قيمة التذكرة 



 

 

 
  

  



 

 

 

 

كبعد زيارة براتسالفا 

الرجكع آخر النيار لفيينا كالراحة حتى اليكـ التالي 

براتسالفا كالتجكؿ فييا خالصة جدكؿ ىذا اليكـ زيارة معالـ مدينة 

 
اليكـ الثالث 

الجمعة 

16-7-2008 



 

 

 
االستيقاظ مبكران عمى الساعة السابعة صباحان كتناكؿ القيكة بستار بكس مكجكد 

بأحد الشكارع المتفرعة مف شارع الماريا ىمفر 

http://www.starbucks.at/de-at/ 
Neubaugasse 4 1070 Neubau, Wien, Austria 

 

أك الذىاب كافيو مكزارت 

 cafe mozartلمذىاب إلى كافيو مكزارت 
  

Albertinaplatz 2, 1010 Innere Stadt, Wien ،Austria 

عمى شارع الماريا ىمفر  u3خط المترك البرتقالي ركبكب 

أم المحطتيف 

1- Neubaug 

2-Zieglerg 

http://www.starbucks.at/de-at/


 

 

 Herrengasseكالنزكؿ عند محطة 
 Albertinaplatz 2المشي إلى 

كـ  Michaelerpl.  0.1إلى   .Herrengاالتجاه نحك الجنكب مباشرة مف . 1
ـ  Michaelerpl.  67االتجاه نحك اليسار عند . 2
كـ  Reitschulg.  0.1االتجاه نحك اليسار قميالن عند . 3

ـ  Josefspl.  87تابع السير في . 4
كـ  Augustinerstr.  0.2تابع السير في  .5
ـ  Albertinapl.  20االتجاه نحك اليسار عند . 6
ـ  Albertinapl.  5االتجاه نحك اليميف لالستمرارفي . 7

 

 Kahlenbergثـ زيارة منطقة 



 

 

 
كىي منطقة جبمية مرتفعو تطؿ عمى فيينا كالذىاب ليا يككف بالباص مف خالؿ 

كتبحث عف الباص رقـ  HUTTELDORFكالتي اسميا  U4اخر محطو في مسار 
(38A  ) كالمتجو الى الكاليف بيرج

كتستغرؽ  Kahlenbergكترل اسـ الباص في المكحو المضيئو عبارة كاىميف بيرؽ  
مف الكقت لتصؿ الى ىناؾ تقريبان نصؼ ساعو كىناؾ مطؿ كمقاىي ككشكات 

سناكس   –فيفة مختمفة كمقاىي كمحالت ايس كريـ كمحالت مأككالت خ

. كيمكنؾ رؤية برج الدانكب عف بعد  

كلمباص كقفات قبؿ القمة كلمعرفة القمة يكقؼ الباص في مكاقؼ السيارات 
كبتشكؼ أحد الكنائس ىنأؾ 

ثـ سكؼ اقكـ بصالة الجمعة في المركز اإلسالمي في فيينا كالتجكؿ فيو 

لمكصكؿ لممركز اإلسالمي في فيينا 

 البني U6بالقطار  Neue Donauمحطة النزكؿ عند 

ثـ أخذ قارب كيربائي لمدة ساعة اتجكؿ فيو بكسط نير الدانكب 

إحتماؿ الطمكع لمبرج ألنو سبؽ لي طمكعو  كلك خمصت 



 

 

إحتماؿ الذىاب لسكؽ الدانكب التجارم  كبعده 

ثـ في أخر النيار  

 Prater -مالىي براتر

مة إذ يعكد عمرىا إلى القرف مدينة المالىي الكحيدة المكجكدة في فيينا  كىي قدم
التاسع عشر  

(    1897) عجمة براتر الدكارة تـ كضعيا لممرة األكلى عاـ 

) كىي ترتفع الى (  2002) كمرت بعدة مراحؿ  كآخر تجديد ليا كاف في العاـ 
الذىاب لمالىي بالتر ( ـ  65

في  Praterstern U1 عميؾ التكقؼ عند ىذم المحطةلمالىي بالتر  كلمكصكؿ 
 .المسار األحمر 

خالصة الجدكؿ 

شرب القيكة في كافيو مكزارت  -1

 Kahlenbergزيارة منطقة  -2

زيارة المركز اإلسالمي كصالة الجمعة فيو  -3

جكلة في نير الدانكب  -4

طمكع برج الدانكب  -5

زيارة سكؽ الدانكب التجارم  -6

مالىي بالتر  -7



 

 

اليكـ الثالث 

السبت 

17-7-2010 

 zooviennaحديقة  زيارة 

ثـ الذىاب لحديقة شتاد بارؾ 
 المسار األخضرفي  stadtparkعميؾ التكقؼ عندلمحديقة  لمكصكؿ 

يفضؿ زيارة الحديقة مساء بعد العصر 

خالصة اليكـ 

حديقة شتاد بارؾ  -3حديقة الزىكر  -2زيارة حديقة الحيكاف   -1
بارؾ بقصر كحديقة لكسمبكرغ  مكاف حديقة ستادإحتماؿ اغير - 5

اليكـ الرابع 

18-7-2010 

(  Designer Outlet Parndorf) الذىاب لمسكؽ خارج فيينا اكت لت فيينا -1
 

اليكـ الخامس 

19-7-2010 

السفر لكابركف 

  



 

 

 ====

اماكف تستحؽ الزيارة في فيينا  يكجد 

 agrKanمجمع كاقراف 

عبارة عف مجمع مطاعـ  كبو مطعـ إيراني معقكؿ نكعا ما 

في المسار  Kagran U1كلمكصكؿ إلى ىذا المكاف عميؾ التكقؼ عند ىذم المحطة 
. األحمر 

بالقرب مف مدرسة الفركسية ( فكلكج قاردف)حديقة الزىكر - 1
  HOFBURGالقصر االمبراطكرم اليكفبكرغ  -2

اليكؼ بكرغ ىك القصر الشتكم ،أما الشانبركف ىك القصر الصيفي 

لدية في فيينا كيفتح لمسياح كبجكاره منتزه مبنى الب Rathausراتياكس  -3
راتياكس مف األماكف السياحية في فيينا 

كىي ميداف حيكم تقع عميو بعض الفنادؽ  Schottentorساحة شكتينتكر  -4
كتكجد  -المشاة  -الفخمة كالبنكؾ كيقع عمى مقربة منيا بداية شارع الكارتنر 

لفيدير اك القصر االمبراطكرم فييا خطكط التراـ التي تؤدم بؾ الى قصر الب
 Hofburgاليكفبكرغ 

كيمكف الكصكؿ الييا بسيكلة مشيان مف ساحة  Schwedenplatzساحة شكيدف  -5
ستيفانز 

يبعد ساعة .. حيث كاف يخبئ األسمحة أياـ الحرب العالمية .. كيؼ ىتمر  -6
. كنصؼ خارج فينا 

عند في المسار األخضر  EILIGENSTADTلمكصكؿ إلى ىذا المكاف عميؾ التكقؼ 
خارج فيينا 

http://travel.maktoob.com/vb/travel86521/


 

 

تبعد ربع ساعة عف فينا  laxenburg -لكسنبكرغ قصر كحديقة  -7 

 13) دقيقة بالسيارة كيعكد تاريخيا إلى القرف (  15) تبعد عف فيينا ما يقارب اؿ 
 )

مكقعيا عمى االنترنت 

http://www.laxenburg.at /

العنكاف  

2361 Laxenburg, Schlossplatz 7-8 

 neusiedler see -بحيرة نيك سيد لير  -8

دقيقة بالسيارة الطريؽ إلييا معظمو مساحات (  45) تبعد عف فيينا حكالي 
خضراء كزىكر تّباع الشمس  

باإلضافة إلى المركر عمى مجمكعة مف القرل الجميمة  

كبيا مجمكعة . كتطؿ عمى البحيرة ايضان (  National park) تقع بالقرب منيا 
عة مف الطيكر  متنك

أيضا زيارتيا بسيكلو لقربيا مف الحدكد ( ىنغاريا ) كالنباتات كالتي يمكف لسكاف 
. المجرية 

المغارة المائية خارج فيينا  -9

كيكجد بالقرب مف تمؾ المنطقة  see grotteeسي قركتي  كتسمى كتقع خارج فيينا 
منجـ الممح ككيؼ ىتمر 



 

 

زيارة براغ ك ىي عاصمة التشيؾ كىي مف المدف الكبيرة كالعريقة في اكركبا  -10
مقاطعات، كاغمب المعالـ السياحية القديمة تقع في المقاطعتيف  10كتنقسـ الى 

االكلى كالثانية، 

: يمكف زيارة براغ بعدة طرؽ انطالقا مف فيينا كاىميا

: بالقطار

بية كمدة الرحمة اربع ساعات كنصؼ ترتبط التشيؾ بشبكة السكؾ الحديدة االكرك
مف فيينا 

قركب سياحي ليكـ كاحد 

: يمكف زيارة براغ مع قركب سياحي ليكـ كاحد

ساعة   14مدة الرحمة  -

تشمؿ الرحمة مرشد سياحي ك كجبة الغداء  -

زيارة اغمب اماكف الجذب السياحي في المدينة باالضافة الى كقت حر لمتجكؿ  -
في االسكاؽ 

. دكالرا لمشخص 148الرحمة تكمؼ  -

اماـ باب االكبرا  : مكاف االنطالؽ -

صباحا  07:15: كقت االنطالؽ -

: اياـ انطالؽ الرحالت -
April 1 to October 31 

Wednesday and Friday  



 

 

( فيزة شنجف متعددة الزيارة) يجب اصطحاب جكاز السفر  -

 

المجر  -زيارة بكدابست  -11

جمعتيـ ببعض عدة جسكر كمنذ . بمدتاف يفصميما عف بعض نير الدانكب كبيست
ذلؾ اليكـ سميتا بكدابست 

يمكف زيارة بكدابيست بالقطار كالقكارب النيرية السريعة كالباصات السياحية في 
: رحمة يكـ كاحد

يمكف زيارة بكدابيس بالقطار مف محطة القطار الغربية في فيينا كينطمؽ قطار  -
. ساعات كنصؼ 3ساعات كمدة الرحمة  3ل بكدابيست كؿ مباشر اؿ

تنطمؽ القكارب النيرية التابعة لمشركة التي ذكرتيا في مكضكع براتسالفا في  -
يكرك  108الفترة مف ابريؿ الى بداية اكتكبر كمدة الرحمة اربع ساعات كتكمؼ 

. لالتجاىيف

ياحي الى بكدابيست الباصات السياحية تاخذؾ برحمة اليكـ الكاحد مع قركب س -

 3ساعات لمذىاب ك  3ساعة منيا  12مدة الرحمة شاممة الذىاب كالعكدة  -
ساعات لمعكدة 

الرحمة تضمف مرشد سياحي لزيارة اىـ معالـ المدينة  -

. كالربع صباحا 7تنطمؽ الرحمة الساعة  -

مكاف انطالؽ الرحالت ىك مدخؿ دار االكبرا عند بداية شارع المشاة مف جية  -
( الرينغ بالقرب مف فندؽ إمبيلاير ) االكبرينغ 



 

 

: اياـ انطالؽ ىذه الرحالت ىي-
January 1 to March 31 

Tuesday, Thursday and Saturday 

April 2 to October 31 

Monday, Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday 

November 3 to March 31 

Tuesday, Thursday and Saturday 

دكالر تقريبا  135ة ىذه الرحمة تكمؼ -
Sightseeing Tour: Vienna & Danube 

جكلو مشاىدة تشمؿ فينا كالدانكب  -12

ىذه الجكلو السياحية تشمؿ التنقبؿ بالباص كالسفف النيرية لمشاىدة معالـ فيينا 
. كزيارة عدد مف القرل عمى ضفاؼ الدانكب كالعكدة بالباص مف خالؿ غابات فيينا

ساعات  4الرحمة مدة  -

دقيقة  80رحمة بالسفينة في نير الدانكب لمدة  -

تشمؿ زيارة قريتي ماليؾ كقرينزيغ  -

تشمؿ تناكؿ الغداء  -

  Sudtiroler Platzمكاف االنطالؽ ىك  -

 State Opera, Schwedenplatz: مكاف انتياء الرحمة -

. كقات مف اليكـتنطمؽ الرحالت يكميا مف مايك الى نياية سيبتمبر في عدة ا -

دكالرا  52: تكمفة الرحمة لمشخص



 

 

 األسكاؽ
 ااالسكاؽ فى فييف

 ابشكؿ عاـ البضائع غالية في النمس

 .إجماالن  كمف اشير االسكاؽ كالشكارع  

ػ ككؿ حى يكجد بة ػػػػ " الدانكب زكنترـك" Donauzentrumماريا ىمفر ػػػػػػػػػػػػػ سكؽ المشاة ػػػػػػػػ  
 فالفافكريتف شتراسا الحى الرابع خمؼ فندؽ اليمتكؾ ؽأسكا

خارج فينا عمى بعد  ؽكذلؾ تكجد اسكا .كالستى سكد ىذا المركز خارج فينا تقريبا ربع ساعة  
 .ساعة كنصؼ

 كتفصيالن 

 (Shopping City Süd)  دالسيتي سك -1

 رالتي كجدتيا في بعض التقارم ىذه صكرتو

http://www.donauzentrum.at/html/start.php


 

 

 

مف أكبر مراكز التسكؽ في أكركبا بؿ يعد أكبر مركز تسكؽ في النمسا  يعد 
ناس أيضا مف ىنغاريا ، سمكفينيا ، سمكفاكيا متجرا كذلؾ يخدـ اؿ 330كىك يحتكم عمى أكثر مف 

 .، ك جميكرية التشيؾ 

 1976سبتمبر  22افتتح في 
 1988أكتكبر  20تمت تكسعتو في 

 كمميكف يكر 607اليكلندية بػ  Unibail-Rodamco تـ بيعو لشركة   2007في ديسمبر 

مف محالت الكافي خارج فينا تقريبا ربع ساعة كىك مجمع ضخـ فيو كؿ شيء يضـ العديد كىك 
 .شكب كالمطاعـ اضافة الى المالبس كغيرىا

 u6 philadelphiabr لمكصكؿ إليو ماعميؾ اال التكجو الى محطة المترك فيالديمفيا برككي

الى اف تسمع   Lokalbahnلككاؿ باف  كمف ىناؾ تأخذ التراـ االصفر الكحيد في فيينا كاسمو 
كممة شكبينج سيتي سنتر كال تنسى شراء التذكرة مف التراـ ألنو المجمع خارج فينا كشراء تذكرة 

 .احسف مف الغرامو 



 

 

 karls platzكممكف تركح لو ايضا بنفس التراـ المي يمر ايضا مف محطة كارلز بالتز 
u1u2u4  دقيقة كىك األفضؿ 25كلكف المسافو مف ىناؾ بتاخذ اكثر مف . 

 دكال أدرم ماىي ىؿ ىك سكؽ أك ال كىؿ يتبع السيتي سك دكىذه صكرة مف مكقع سكؽ سيتي سك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سممتيبميؾ زمرؾ -2

 مكيبعد عنو قميالن كلـ يكتب عنو أم عضك فيما يظير ؿ دأنو تابع لمسيتي سككيظير لي  



 

 

 ـ1994أكتكبر  25افتتح في

 شكمو نظيؼ كمرتب جدان 

 

 

 سدكناك بميؾ -3
كىك عبارة عف مجمعيف مرتبطيف بجسر يقع عمى محطة كاقراف كفيو محالت كافي شكب كمطاعـ 

  جا كافيتريا عربية لمكجبات السريعو كايضا احد فركع برجركيفاضافة الى فيو ايض



 

 

 ميمينيـك سيتي -4

 

 

 
 u6عمى م ىاندؿ سؾ (handelskai)كىك مجمع عالي جدا كجميؿ كيقع عمى محطة المترك 

 

 u6 لعؿ   Burggasse-Stadthalle في محطو (( lugner city))  سكؽ لكقنر ستي -5
 مالبف

 اكلقنر ىذا صاحب شركو مقكالت كبيره في فيينا كشركتو ىي المي بنت المركز االسالمي في فييف

 ((تشي ))كفيو اشير محؿ ايسكريـ في فيينا كىك محؿ 

مجمع اسكاؽ اصغر مف الستي سكد بكثير كفيو محالت كىك  سكؽ شكبنؽ ستي نكرد -6
 .الماركات األكربيو كالمطاعـ كالكافي شكب 

 ـأكقات الدكا

http://www.millennium-city.at/
http://www.lugner.at/
http://www.scn.at/Das-SCN.2.0.html


 

 

 19.00  --9.00: مف االثنيف إلى األربعاء 

 20.00  --9.00: الخميس ، الجمعة 

 18.00  --9.00: السبت 

7-  GASOMETER CITY  

ازك ميتر كىك مجمع تجارم ضخـ ايضا يضـ العديد مف محالت الكافي شكب كالمطاعـ اضافة ج
 u3جازكميتر  GASOMETER الى المالبس كغيرىا كىك عمى محطة مترك

 

 ااألسكاؽ خارج فييف

 ( Designer Outlet Parndorf) اكت لت فيينا  -1

http://www.gasometer.at/


 

 

 

 نال تقع في خطأ وقع في بعض األخواحتى 

 ةتأكد مف اسـ القرم

Designer Outlet Parndorf 

 عالتي فييا المجـ

 ـألنو تكجد قرية باس

Berndorf 

 Parndorf فكنطقيا قريب ـ

 ؽأكقات دكاـ السك

مساءن  6:00صباحان الى الساعو  9:00مف الساعو 
 ركيمكنؾ الكصكؿ إليو بالقطا



 

 

: التي يقع فييا االكت لت كالتالي Parndorf ؼالى بمدة بارندكرسعر التذكره مف فيينا 
( ذىاب فقط ) يكرك  17: الدرجو االكلى
( ذىاب فقط ) يكرك  9.60: الدرجو الثانيو

. نصؼ ساعو بدكف تبديؿ القطار : المسافو 
 Wien Sudbahnhof :االنطالؽ مف محطة القطارات

 تباصات تكصمؾ لألكت ؿعند كصكلؾ لمبمدة ستجد 

 صأك بالبا

ىناؾ باصات مخصصو لمذىاب الى االكت لت اياـ الجمعو ك السبت فقط ، 
يكرك ،  5كاالنطالؽ الساعو الكاحده كالعكده الساعو الخامسو كسعر التذكره 

 اكالتي تقع بالقرب مف دار االكبر Opernring اكاالنطالؽ يككف مف محطة اكبر

 :قبالسيار

 

 

 جبكدابيست الى رؤية مخر ليمكف الكصكؿ لو بسمكؾ الطريؽ السريع مف فيينا اؿ
"Designeroutlet Parndorf" ةاك مخرج بحير Neusiedl am See 

 

  :تاالحداثيو لالكت ؿ

N47 58.594 E16 50.945 

 كأ

N47 58.720 E16 50.883 

 

 -: Parndorf ؼبارندكر ةاحداثية بمد

N47 59.464 E16 51.133 

 
 

 

  :مالمكقع االلكتركف

 

www.designeroutlet.at 

 ك

www.mcarthurglen.com 

http://www.designeroutlet.at/
http://www.mcarthurglen.com/


 

 

 ميكجد أكت لت ثاف

 

 

 لالحدكد النمساكيو التشيكيو ، في منطقو حره تسـ لكيقع عؿ freeport تكىك اكت ؿ
kleinhaugsdorf قفي بمده تحمؿ نفس اسـ المنطقو الحر kleinhaugsdorf  كىذه الذىاب ،

 . ابكيمك تقريب قالييا البد اف يككف معؾ الجكاز النؾ سكؼ تدخؿ الحدكد التشيكي
 

  . قاضافو جديده كميـ
 

 . اعف فييف قساع دكاالكت لت ىذا يبع
 

 

 

 دمكاف االكت لت الجدم kleinhaugsdorf ةخريطو التي تدؿ عمى بمد
 



 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=a...=16&iwloc=addr 

 

 

 دالى االكت لت الجدم اخريطة المسافو مف فييف
 

http://maps.google.com/maps?daddr=Kl...11&ie=UTF8&z=9 

 

 :تؿ تاحداثيات االك
N48 45.739 E16 03.881 

 

 Kleinhaugsdorf ةاحداثيات بمد

N48 45.200 E16 03.855 

 

 تؿ تكىذم الصفحو الخاصو بكيفية الكصكؿ لالك
http://www.freeport.at/wegbeschreibung 

 

 تالسكبر مارؾ

جد فيو كؿ منتشر في بعض األحياء بفيينا كت سكبر ماركت تركي كبير  فايتسا -1
 ؾالمستمزمات العربيو ككأنؾ في بمد

 

2- billa 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=ar&geocode=&q=kleinhaugsdorf&sll=47.323752,12.796748&sspn=0.104493,0.299377&ie=UTF8&ll=48.753557,16.064308&spn=0.006352,0.018711&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.com/maps?daddr=Kleinhaugsdorf,+Haugsdorf,+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7&geocode=&dirflg=&saddr=%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7&f=d&sll=48.754109,16.064308&sspn=0.006352,0.018711&ie=UTF8&z=9
http://www.freeport.at/wegbeschreibung
http://www.billa.at/


 

 

 

3- zielpunkt 

 

 

 

 

 

http://www.zielpunkt.at/


 

 

4 - spar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spar.at/


 

 

 

 

4- hofer 

 

 ALDI كفي البمداف األخرل غير النمسا اسمو

 

 

 

 

5- Penny Market 

http://www.hofer.at/
http://www.aldi.com/
http://www.penny.at/


 

 

 

6- metro 

 

 أعتقد بيع جملة

 

 

 

 

 

 

7- LIDL 

http://www.metro.at/english/pages/cc_austria.cfm
http://www.lidl.at/


 

 

 
 

 عالشكار  

 Kartner strasse "اك شارع المشاة ( كيرتنر شتراسو )  -1

 

كانتياءا بمحطة  u1 ,u3مركرا بمحطة ستيفانزبالتز  u1,u2,u4يبدأ مف محطة كارلز بالتز  
 u1 ,u4شفيدف بالتز 

 
مركرا بمحطتي زيجمر جاسو  u3,u6ماريا ىيمفر شتراسو كيبدأ مف محطة فيستبانيكؼ   -2

 u3كنكم باكجاسو 



 

 

 

 
كينتيي عند محطة  u6مايدلنجر ىاكبت شتراسو كيبدأ عند المحطة نيدرىكؼ شتراسو   -3

  u6فيالديمفيا برككي 

 .شارع تاليا حمك لمتمشيو كىك عباره عف سكؽ مفتكح  -4

حي )Street Favoriten reumann platz  Vienna رشارع الفرفريتف في الحي العاش -5
 راألحـ u1عمى  reumann platzمحطو  الف اغمب سكانو اتراؾ عمى(األتراؾ كما يسمى

 بيكت اهلل

 u6المركز االسالمي السعكدم محطة النكم دكناك  -1

 زنيستكرم بالت u1مسجد اليداية  -2

 فمحطة البراتر شتير u1مسجد الصحابة في شارع البراتر  -3



 

 

 

مطاعـ في فيينا 

(  كباب)كمحالت االكؿ السريع التركية المي يبيعكف فييا شاكرما 

كبرجركينج لو ايضا فركع في فيينا  ماكدكنالدز مكجكد بكثرة 

ك  billaاذا كنت ناكم تطبخ في البيت تقدر تشترم مقاضيؾ مف المحالت الثالث 
zielpunkt  كspar  

بالنسبة لممطاعـ العربية المي تعتبر ىناؾ فخمة غااااالية مثؿ مطعـ المكرد الكاقع 
عند محطة المترك شتكبنتكر 

الية مباشرة لمحطة ستيفانز بالتز كىك كاقع عمى المترك البرتقالي كىي المحطة الت
.. شارع مف اىـ شكارع فينا كىك الرينج كما يضيع 

. كىناؾ مطعـ البترا كىذا منافسيـ ككما ذكرت اسعارىـ غالية 

. كنصيحة بمطعـ عربي فخـ جدا كاسعاره رخيييصة اسمو الجبره 

تقدر تاخذ ..المقاىي العربية ألف كميا شباب  كال انصح اطالقا بأخذ العكائؿ الى
. اكؿ مف عندىـ كتركح تاكؿ في المكاف المي ساكنو 

عمى شارع الرينج ايضا كقريب مف الييمتكف كالشارع  fridaysمطاعـ اخرل 
السياحي  

كالمطاعـ الصينية في كؿ ركف مف  u4ك u1كالمطعـ اليندم في الشفيدف بالتز 
. فينا مكجكدة 

لبناني مطعـ  -1



 

 

  Schotten-ringالمسار األخضر بالمحطة  U4مكجكد في المسار 

مطعـ دنيالي االيطالي في شارع المشأة  -2
Restaurant Daniel Vienna 

Seilerstatte 16 

أكقات العمؿ 

11.00-  15.00  /17.00-  24.00 

:  Nordsee Gourmetمطعـ 

 

في سكؽ فيينا الشيير  مطعـ بسيط بعدد قميؿ مف الطاكالت العالية مكجكد
Naschmarkt  

.. بيف محالت الفاكية كاألكؿ المميز مف كافة ارجاء العالـ 

 seafoodيعني ىك متخصص بالػ ..طبعآ المطعـ يجيبمؾ السمؾ فريش 

الطعاـ الحالؿ في فيينا 

( بالقرب مف فندؽ ماريكت)  لكرد أكؼ إس

 10فيينا، باركرينغ  1010: العنكاف

 7166 512 1 0043:ىاتؼ

. ىذا المطعـ يعد مف أفضؿ مطاعـ األطعمة الحالؿ في فيينا

. ىذا المطعـ يقّدـ إفطاران خاصان، إضافة إلى كجبات العشاء خالؿ شير رمضاف



 

 

لك ككس ككس تشيز رشيد 

 2فيينا، فريدريتشستراب  1010: لعنكافا

 6690 587 1 0043:ىاتؼ

الكادم 

 31فيينا، باندجاس  1070: العنكاف

 6197 990 1 0043:ىاتؼ

الجبرا 

 5فيينا، ماركسيرغاس  1030: العنكاف

 9959 715 1 0043: ىاتؼ

مقيى نيؿ 

 39فيينا، سيبينسترنغيس  1070: العنكاف

 6165 526 1 0043:ىاتؼ

( الحجز قبؿ يكميف)

مطعـ ديكاف 

 51فيينا، مكرزستريب  1150: العنكاف

 5129 982 1 0043:ىاتؼ

( المطبخ التركي)



 

 

مطعـ ايتاب 

 13فيينا، نيميرشينفيمديرستر  1160: العنكاف

  www.auxgazelles.atكغازيؿ 

 5فيينا، راىمغيس  1060: العنكاف

 6645 585 1 0043:ىاتؼ

مطعـ كينت 

مطعـ تركي 

 67بركنينغيس 

 1160فيينا 

النمسا 

  9173 405 1 0043:ىاتؼ

. خالؿ شيكر الصيؼ األطعمة الحالؿ

يتكاجد ممثؿ لمطائفة االسالمية، كبإمكانكـ التكاصؿ معو بخصكص األسئمة عف 
: الحالؿ

السيد بكفالغة 

 7337227 -650-43: +ىاتؼ

 boufalgha@gmx.net: البريد اإللكتركني



 

 

معمكمات ميمة  

شركة سايت سيينج في فيينا تقكـ بجكالت سياحية  -1

 
  

 


