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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،
  

  زاد المسافر الى النمسا :الموضوع

  موضوع يضع كل االماكن السياحية بين يديك  "

  " برنامج ومخطط نموذجي لمن يريد الذهاب الى النمسا

  
في هذا الموضوع احب ان اسلط الضوء لمخطط من وحي بعض الخبره التي 

في النمسا ، لذا ان شاء اهللا يكون هذا الموضوع خير معين بعد اهللا اكتسبناها 
لسفر الى النمسا ، وخصوصاً االعضاء الجديد في عالم السياحة لتخطيط لل

  .النمساويه
  

  .فاتمنى ان يحوز الموضوع على رضاكم ، ان شاء اهللا 
  اخوكم

  رجل شرقي
  قطر

  
  

ابو مشاري " آخر الفرسان / خبالنسبه لكيفية التخطيط انصحكم بقراءة موضوع اال
   "حيث ان فيه زبدة المخططات" 

3337=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  
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من يريد السفر بالطبع يريد افضل االماكن وارخص االسعار ، لذا انصحكم بهذه 

فنادق او طيران او ( للـ  سواء عن  عنكملتي ستسهل عناء البحثالمواقع ا
 في جميع المواقع عملها البحثحيث ان هذه المواقع ) سيارات ال استئجار
   . اإلطالق على األرخص وإعطائك بالحجوزات المختصة

  
  ولنبدأ ،،

  :الفنادق : اوال
حجوزات على موقع يعطيك ارخص االسعار للفنادق ، فهو يبحث في كل مواقع ال

  .االنترنت ويعطيك االرخص 
com.onetime.www://http  

  
com.hotelscombined.www://http/  

  
  :الطيران: ثانيا

ع موقع يعطيك ارخص اسعار تذاكر الطيران ، فهو يبحث لك في كل مواق
  .الحجوزات الطيران ويعطيك االرخص 

com.onetime.www://http  
  استئجار السيارات: ثالثا

موقع يعطيك ارخص اسعار استئجار السيارات ، فهو يبحث لك عن ارخص 
  .االسعار في كافة مواقع تاجير السيارات ويعطيك االرخص 

uk.co.carrentals.compare://http  
com.expedia.www://http  

  اختار خانة السيارات
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  :للفائده

  . في الريف النمساوي سيارة راجاستئ يفضل -١
  . يفضل شراء قارمن نوفي في حالة استئجار السياره -٢
 االندرقراوند في فيينا فهو يغطي كافة االماكن وعدم استخدام السياره  استخدام-٣

  .فيهامطلقاً 
  

  -:اآلن افضل المخططات
  

   ليالي٤فيينا 
   ليالي٣سالزبورغ 
   ليالي٥زيالمسي 
   ليالي٢ميونخ 

  
  

****  
  

   ليالي٤فيينا 
   ليالي٤سالزبورغ 
   ليالي٦زيالمسي 
   ليالي٢ميونخ 
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***  

 ، حيث يمكن مشاهدة اغلب  الثاني حيث انني افضلهونحن سنطبق المخطط
   .االماكن السياحية في كال المناطق

  :واآلن نبدأ التخطيط
  

  :لطيرانالمخطط ل: اوال

  
  فيينا>>> بالدك 
  بالدك>>> ميونخ 

  
  -:لفنادقالمخطط ل:ثانياً

  
  : لفنادق فيينابالنسبة

  .ه يمكن زيارة هذا الرابط ويحتوي على كافة الفنادق المفضل
3470=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  

  
5441=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  

  
  -:البورغبالنسبه لفنادق س

  
  )الموقع الرسمي اضغط هنا (   Hotel Sacher Salzburg  ساخير
com.sacher.www://http  
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  )الموقع الرسمي اضغط هنا  ( شيراتون سالزبورغ
Sheraton Salzburg Hotel  

ind/overview/typroper/sheraton/com.starwoodhotels.www://http
327=propertyID?html.ex  
  

    Crowne Plaza The Pitter, Salzburg كروان بالزا
   )الموقع الرسمي اضغط هنا ( 

com.crowneplaza.salzburg.www://http/  
  

false=secure?home/en/1/cp/d/h/com.ichotelsgroup.www://http  
  

home/de/394/cp/d/h/com.ichotelsgroup.www://http  
  
h=/crUrl?szgcp/hd/de/394/cp/d/h/com.ichotelsgroup.www://http

457044=requestid&_hotel=rpb&hotelsearchresults/de/394/cp/d/  
  

com.mlaueri.www://http/  
  

  )قرب محطة القطار  ( )الموقع الرسمي اضغط هنا  ( رينيسانس
Renaissance Salzburg Hotel Congress Center  

-renaissance-zgbrs/travel/hotels/com.marriott.www://http

center-congress-hotel-salzburg/  
  او

mi.default/com.marriott.www://http  
  النه تبع الماريوت
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  )الموقع الرسمي اضغط هنا  ( ان اتش سالزبورغ
NH Salzburg Hotel, Salzburg  

en=language?/com.hotels-nh.www://http  
  

  )الموقع الرسمي اضغط هنا  ( كارلتونان اتش 
NH Carlton Salzburg, Salzburg  

en=language?/com.hotels-nh.www://http  
  

  )الموقع الرسمي اضغط هنا  ( روبا سالزبورغيواستيريا تراند هوتيل 
Austria Trend Hotel Europa Sal: Hotel  

en/at.trend-austria.www://http/  
  

  )شارع المشاة ( فندق راسون ساس 
Radisson Sas Hotel Altstadt  

com.radisson.www://http/  
  
=pagename?ContentServer/servlet/com.ssonsasradi.www://http

langu&atsalzbg=hotelCode&hotelInfo/integration/RadissonSAS
%2Rates=origin&do.rateSearch/reservation=/backURI&en=age

Availability%20And0  
  

Pag/RadissonSAS/Page/Satellite/cs/com.radissonsas.www://http

en/1047389398279/rsasFrontpage/e/  
  

  Bristol Hotel Salzburg, Salzburgفندق بريستول 
at.salzburg-bristol.www://http/  
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  Mercure Salzburg Cityفندق ميركوري 

fiche/0984/mer/gb/fichehotel/mercure/com.mercure.www://http
shtml.hotel_  

  
  )اخير على النهر بالقرب من س ( )hotelstein) Hotel Stein فندق ستين

at.hotelstein.www://http/  
  

  :بالنسبه لزيالمسي

  -:الفنادق التي تقع على البحيره او في البلده نفسها : اوال

على  ( )الموقع الرسمي اضغط هنا ( فندق سي هوتيل +   سي هوتيل فيال-١
  )البحيره

Seehotel & Seevilla Freiberg  

at.freiberg-seehotel.www://http/  
  
  )على البحيره ( )الموقع الرسمي اضغط هنا  (  فندق قراند هوتيل-٢

GRAND HOTEL ZELL AM SEE  
at.zellamsee-grandhotel.www://http/  
  
  ) متر عن البحيره١٥٠يبعد  ( )الموقع الرسمي اضغط هنا  (  سالزبوغ هوف -٣

hotel SALZBURGERHOF, Zell am See  

at.salzburgerhof.www://http/  
  
  ) متر عن البحيره١٥٠يبعد  ( )الموقع الرسمي اضغط هنا  (  رومانتك-٤

Romantik Hotel Zell am See  
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at.hotel-romantik.www://http/  
  
  )في البلده  ( )الموقع الرسمي اضغط هنا  (  ماكس -٥

Hotel Max, Zell am See  
at.livingmax.www://http/  
  
  ) يوجد فيه شقق  ( فندق نيو بوست-٦

Hotel Neue Post  

at.neuepost.www://http/  
  

  - :وعلى اطرافها البلده خارجالفنادق التي تقع : اوال

  فندق التيني  -١
at.latini.www://http/  
  ) ي اضغط هنا الموقع الرسم( مافايدا  فندق -٢

Mavida Balance Hotel Gmbh, Zell am See  
en/site/at.mavida.www://http  
  

  واليكم هذا الرابط وفيه نبذه عن كل الفنادق في زيالمسي
318=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  
  

  -:بالنسبه لميونخ

  )الموقع الرسمي اضغط هنا  ( لي مريديان
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  :لمواصالتالمخطط ل: ثالثاً

  
  - :فيينا

  استخدام االندر قراوند  >>>> بالنسبه لفيينا
  -:سالزبورغ

   ، بالقطار السفر من فيينا الى سالزبورغ
مل الشيك ان في الفندق وبعدها التوجه مباشره ع : عند الوصول الى سالزبورغ

سياره من هناك ، ال واستئجار  ) freilassing ( )فرياليسنق االلمانيه( الى بلدة 
  . قبل سفرك  السياره بأن يكون االستئجار من يوروب كار ، وان تستأجروانصح

  :مهذا الموضوع سيفيدك
327=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http 

  
  :المطلوب لالستئجار

   بطاقة ائتمان -٢صه قياده دوليه  رخ-١
  :النصائح

  . ، او اي قارمن موجود به خرائط اوروبا ٧٦٠ شراء قارمن نوفي -١
  . تخزين االحداثيات من االن لكل منطقه -٢
كن باللغه االنجليزيه ، وتدوينها بورقه ، وذلك الدخال  معرفة اسماء االما-٣

  .االسماء في القارمن 
  

  -:زيالمسي

  بالسياره >>>> من سالزبورغ الى زيالمسي 
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  -:ميونخ

  بالسياره >>> من زيالمسي الى ميونخ 
  

حين الوصول الى ميونخ يمكن اعادة السياره الى اقرب فرع ل يوروب كار ، 
  . ميونخ للتنقل واستخدام االندرقراوند
*************  

gif.202/files/com.aldosari-ahmad://http  
  
  

  لكل مدينة او بلدةالمخطط السياحي : رابعاً

  
موقع سياحي نمساوي تستطيع من خالله تعرف جميع االنشطه السياحية في النمسا 

  الخرائطمزودا بالصور و
4092=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  

  
  مدينة فيينا: اوال

  )خمسة ايام (  ليالي اي ٤عدد الليالي في فيينا  :الليالي
   االندرقراوند:المواصالت

  
  :اليوم االول

  

  .التاكسي الى فندقك ب التوجه من المطار* 
  .بعد ذلك التجول بالمنطقه القريبه حول الفندق لمعرفة كافة االماكن*
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 ايام ٣ثم التوجه عبر االندرقراوند لمعرفة استخدامه وقص التذكره لمدة * 
  . والعشاء هناك ثم العوده للفندق ) شارع المشاه ( والتوجه الى ساحة ستيفن 

المسار  ( )Stephnsplatz(ندرقراوند المسماه يقع في محطة اال :شارع المشاة 

  ) U1 االحمر
  ).في الغالب ستصل الطائره في العصر لذا يمديك عمل ذلك ( 
  

  :اليوم الثاني

  

  .واالفطار االستيقاظ صباحاً  •
، عن طريق االندرقراوند  Schönbrunn Palaceرون باالس بونالتوجه الى  قصر الش


  المسار ( ) Schonbrunnيقع عند محطة ( ���قد تجد طابور طويل (  )U4ا
 تذكره تشمل الجزء الشمالي من -١ انواع من التذاكر ، ٣امامك ولك ان تقطع 

 تذكره تشمل القصر والحديقه -٣ تذكره تشمل كافة ارجاء القصر -٢القصر ، 
   . )التي بها دب الباندا 

 (  )at.schoenbrunn.www:الموقع الرسمي للقصر ( .اختر ما شئت من التذاكر 
   )/at.zoovienna.www://http: الموقع الرسمي للحديقه

  
 .ومن ثم الى الفندق الغداء هاء من القصر الذهاب الى عند االنت •
 الذهاب الى حديقة العاب )قبل حلول المغرب بساعه او ساعه ونصف  ( وليال
  ) U1 المسار االحمر(  ) Praterstern تقع في محطة(   .Prater براتر
و  ) info.wien.prater.www://http: الموقع الرسمي( 
)at.prater.www://http () at.prater-wiener.www://http (   
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  :اليوم الثالث

  
(  ) Alte Donau تقع في محطة(  .االستيقاظ والتوجه الى برج وحديقة الدانوب * 

 يمكن ركوب القطار وستجده بالقرب -الحديقه كبيره  (  ، ) U1 المسار االحمر
: الموقع الرسمي( ) ل من المطعم الصيني ومالعب االطفا

at.donauturm.www://http(   
  كيفية الوصول الى البرج والحديقه؟

عند اول ما تخرج من محطة االندرقراوند تشاهد البرج امامك ، اسلك الشارع وال 
يني كبير وبعدها ستجد مطعم ص)  متر ٤٠٠مشي تقريبا ( تلف ال يمين وال يسار 

  .على يسارك ، اتجه اليه هناك بداية الحديقه 
  
في المطعم الدوار ، والذي تستطيع ان ترى فيينا قاطبه وانت : الغداء في البرج * 

  .جالس على الكرسي 
  
تفيت بشرب كوب من الشاي يمكنك كاذا كنت ال تفضل الغداء في البرج وا* 

االندرقراوند وهو المحطه التي وذلك بركوب   kagranالتوجه الى مجمع كاقران 
  ) . U1 المسار االحمر(  ) kagran قع في محطة ي(. تلي البرج مباشره 

  
  
او اذا كنت ال تريد هذا وال ذاك ، التوجه الى نهر الدانوب ، والمقاهي المنتشره * 

حوله ، والتمشيه هناك رائعه جداً ، ويمكنكم استئجار مركب صغير تقوده بنفسك 
  ). U1 المسار االحمر(  ) Donauinsel قع في محطة ي(  .في النهر 

   )/at.donauinsel.www://http: الموقع الرسمي للمكان ( 
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  .العوده للفندق * 
  
  ) Stephnsplatz قع في محطة ي( .قبل حلول الليل الذهاب الى شارع المشاه * 
  ) U1 المسار االحمر( 
  

  :اليوم الرابع

  
االستيقاظ صباحاً وبعد الفطور التوجه الى رسبشن الفندق لطباعة جدول * 

  .الرحالت المغادره الى سالزبورغ ليوم غد 
 ) Stadtpark قع في محطة ت(.Stadtpark بعد ذلك التوجه الى حديقة اشتاد بارك* 

  المسار( ���  ) .U4ا
          قع في محطة ت( .جز التذكره ليوم غد بعدها الذهاب الى محطة القطارات وح*

Westbahnhof ( )  ا����رتقاطع �������  المسار مع U6 ا��
�   )U3ا�
عبر الترام بمحطة  ( .بعد ذلك التوجه الى شوبنق سنتر سود وهو مول تجاري *

   )oper اوبر
  .العوده للفندق وترتيب الشنط ليوم غد *
الموقع (  HOFBURG الهوف بورغ راطوري االمبقصرالبعدها يمكن زيارة *

وهوالقصر الشتوي المبراطور  )at.wien-hofburg.www://http: الرسمي
النمسا ، وهو قريب من شارع المشاة ، وبعد الخروج منه التوجه الى شارع 

  .المشاة مشياً ومنها الى الفندق 
: الموقع الرسمي(  والقريب من شارع المشاة arlskirche kاو زيارة قصر* 
at.karlskirche.www://http (  
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  :اليوم الخامس

  
التاكسي اذا كانت باالستيقاظ صباحاً والتوجه الى محطة القطارات المركزيه *

  .شنطكم كبيره 
  

  -:مالحظه بشأن االندرقراوند
وه� �*!%/ ، �-� �, +*!ن او ���رات  ��!ط ٥ا%�ر 	
او%� �$$�� ه� ���" ��!ط 

1
�" ا���0/ ا��� � �+����ي �$�4 وا���0" ا��� �4��3 �$�4 ��3ص �$/ ، و:  
•  ��� ��أ ����  U1ا��� ا���� Reumannpl atz ���� � Leopoldau و�! �
•  ��� �#�$!��أ ���� U2ا��� ا���  karlsplatz  !و����� ��  Schotten ring 
•  ��� ��%&'���أ ���� U3ا��� ا��� Simmering  ���� � Ottakring و�! �
•  ��أ ���� U4ا��� ا�()� ����  Hutteldorf ���� � Heiligenstadt و�! �
•  ��� �!��أ ����   U6ا��� ا��� Siebenhirten ���� � Floridsdorf و�! �

  
http://ahmad-aldosari.com/files/202.gif  

  
---  

  
  وروا�� ا��ى ،، ����� ا���ر��او�� �� �����

1795=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  
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  -: Salzburg سالزبورغمدينة : انياث

  )خمسة ايام (  ليالي اي ٤ سالزبورغعدد الليالي في  :الليالي
  السياره+  المشي  :المواصالت

  
  : اليوم االول

  
  .الوصول الى سالزبورغ ، واخذ تاكسي والتوجه الى الفندق *
 freilassing(بعد وضع الشنط ، اخذ تاكسي والذهاب الى بلدة فرياليسنق االلمانيه*

تأكد بان يوروب كار غير مغلقه فهي . (  ، واستئجار السياره من يوروب كار ) 
  ) .تغلق في اجازة نهاية االسبوع 

 انظر موضوعي ( .التوجه الى الفندق بعد استالم السياره ، وتركها في الموقف *
 ٦عن قيادة السياره في اوروبا بالصور والفيديو ، وخصوصاً المشاركه رقم 

المواقف الخاصة والتي تكون تحت ( التركيز على النوع الخامس وهي عن و
  )اضغط هنا ( وهذا الرابط ) . الحراسه أو المرتبطه بجهاز لقطع التذاكر

5481=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  
  
 Schloss Mirabell  (Mirabell( حديقة الميرابيل الى مشياً باالقدام التوجه*

Gardens   بيت موزارتومن ثم الى Mozarts Wohnhaus ) حب اطالع ، 
 عبر جسر المشاة السالزاك نهر عبور وبعدها)  يقع امام فندق بريستول مباشرة

 الى شارع المشاة المقابل فندق ساخير ، والتوجه الى سالزبورغ القديمه ، وتحديداً
 مع انك لن تحتاجه كثيرا ولكن يمكن –يفضل ان يكون في جيبك القارمن  ( .

  )وضعه على نظام المشي 
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  .التجول في شارع المشاة *
في ) الغدعشا ( الغداء في احدى المطاعم هناك ، وارشح الغداء او بما يسمى *

  .مطعم هندي ، ويقع المطعم الهندي في شارع المشاة 
على اليسار ) سكه (  اترك ماكدونالدز على يسارك ، في ثاني زقاق :فالوص

  .ادخل معها ، ستجد المطعم على يمينك 
يمكن استئجار درجه هوائيه والتجول في سالزبورغ بها او المشي بها على * 

   .الرصيف المحاذي للنهر 
  العوده الى الفندق*
  

  . صق لالخر  كل النشاطات السابقه قرب بعض وبعضها مال:مالحظه
����ة ا�&+�� ا�, -%.  1%رع ا�

N47 48.004 E13 02.567  

  
  78�Mozarts Wohnhaus و5 �6 45زارت  

N47 48.163 E13 02.621  
  

  Schloss Mirabell;:� و���&� ا��8ا�98 
N47 48.335 E13 02.572  

  
��&� ا��8ا�98 � ) �:&+� =>�%' (Mirabell garten  

N47 48.296 E13 02.534  

  
  :اليوم الثاني

   )سياره وطبيعه( االن تبدأ المتعه 

  
  .االستيقاظ وبعد الفطور التوجه الى قرية وبحيرة ولف قانق *
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  :الباص رقم 
  N47 44.393 E13 26.764 :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Sankt Wolfgang Im Salzkammergut :االسم باللغه االنجليزيه
يك طادخل عبر النفق ، فسيع: ية ولف قانق  لدخول الى قر:) مهمة  ( مالحظه

  .ال عليك ادخل عبر النفق . القارمن شارع لاللتفاف حول النفق 
عند الخروج من النفق ستجد بعده مباشره مواقف سيارات على ايدك اليمين ، اذا 

 إذا أو  والتجول فيها يمكنك ركن السياره هناكأوالًكنت تريد التجول في البلده 
 يمكنك االستمرار الى الوصول الى أوالً ،القطار البخاري الى  ذهاب الكنت تريد
فالقطار البخاري يقع امام الميناء مباشرة والتي ترسلوا فيها الباخره التي ( الميناء 

  .)تتجول بك في بحيرة ولف قانق 
  N47 44.349 E13 26.357 : االحداثيات لمن لديهم سياره

  Schafbergbahn: رمناسم القطار البخاري المخزن بالقا
بالقرب  الميناء ، أمام وهي) اضغط الزر لكي يفتح لك الحاجز ( المواقف ترابيه *
  . القطار البخاري من
 .للصعود الى اعلى ) كل ساعة يتحرك القطار (  للقطار البخاري التذكرهاحجز *
 لم ارى وال خليجي او عربي هناك حيث ان القطار ٢٠٠٧في الصيف الماضي ( 
  ).خاري غير معلوم لدى السياح العرب الب
  . يورو للشخص ٢٠: سعر تذكرة القطار البخاري هي* 
فالبحيرات ( م في اعلى القمه ، بمنظر لم ترى في حياتك مثله عطالغداء في الم*

للصغار يمكن احضار  ( ) .والجو ما الطفه حولك من كل جانب والخضره 
  ).ار مظالت جاكيت فقط ، واذا كان الجو غائم يتم احض

ستجد  (  عند الوصول الى القمه ، يجب عليك الذهاب الى شباك للتذاكر:مالحظه
واختار وقت عودتك الذي تريد (  ورقه تشبه التذكره إلعطائك وذلك) الناس حوله 
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) اختار الوقت الذي يناسبك ، بعد ساعه او اثنتين اوثالث . ( وقت العوده حدد ) 
  . القطار مره اخرى للعوده ، احتفظ بالورقه لحين ركوب

  
  . البخاريمرة اخرى بالقطارالعوده الى بحيرة ولف قانق *
   . ، واطعام البط واالسماك  على كورنيش البحيرهالمشيعند الوصول *
شيء لن تنساه (  يورو ، والتجول بالقارب في البحيره ٨استئجار قارب ، بمبلغ *

  ).ما حييت 
  .االقدام ب يمكن التجول في البلده مشياً* 
 ، )تصل الميناء كل ساعه ( او يمكنك ركوب الباخره والتجول في البحيره فيها * 

  .خمسه يورو و اربعين سنت : سعر التذكره 
العاب فنتازيا  ( حديقة وقصر هلبروناذا كان هناك وقت يمكنك الذهاب الى *

  .وهي بخط رجعتكم ) مائيه 
   من سالزبورغ٢٥ :الباص رقم 
  N47 45.794 E13 03.780 : لمن لديهم سياره االحداثيات

  Schloss Hellbrunn :االسم باللغه االنجليزيه
  يورو للشخص الواحد ) ٨(: سعر التذكره

  .العوده للفندق *
  

 المغرب تقريبا الساعه التاسعه فأذان النهار في النمسا طويل في الصيف :مالحظه
اً والفجر بحدود الساعه الثالثه مساءاً ، واذان العشاء الساعه الحاية عشر مساء

   .صباحاً ، وشروق الشمس بحدود الساعه الخامسة والربع صباحاً
  -: يمكن دخول هذا الرابط لمعرفة اوقات الصالة وطباعة االوقات

1816=t?php.showthread/vb/com.travelzad.www://http  
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  :اليوم الثالث

  
  .االستيقاظ مبكرين واالفطار *
  ، والموقع Schleedorfالذهاب الى مصنع الجبن والذي يقع في قرية *

  at.kaesewelt.www://http: االلكتروني للمصنع
  :الباص رقم 

  N47 57.193 E13 09.157  : للقريهاالحداثيات لمن لديهم سياره
  N47 57.331 E13 09.024 :االحداثيات لمن لديهم سياره لمصنع الجبن 

    Schleedorf :االسم باللغه االنجليزيه
  . منزل او اقل من ذلك ٢٠القريه صغيره جداً تقريبا : مالحظه

  
 بحيرات ، وهي ٤ الى ٣من (  من المصنع ةبالقرييمكن زيارة البحيرات *

 والسياح العرب ، وقد مررت عليها في األعضاء من قبل بحيرات غير مكتشفه
: ، واسمائها كالتالي رحلتي الشتويه ، لعل احد يكتشفها لنا ويأتي باسرارها 

mattsee ،  بحيرةWallersee واقرب بلده لها بلدة Seewalchen بحيرة ،  
Irrsee واقرب بلدة لها بلدة Zell Am Moos    ،        ،   (.  

  :مالحظه( 
طريق زراعي بحت ومسار واحد فقط : االول : طريقينالطريق الى لمصنع هناك 

 )ولكنه ممتع ) (  القادمه  فاذا جاتك سياره البد تصفط يمين لكي تعدي السياره(،
 mattseeعليك اوال ادخال في القارمن بانك ستتوجه الى بلدة وبحيرة : والثاني، 

وهذا الطريق . اثيات مصنع الجبن ، وبعد الوصول الى الى البلده ادخل احد
  .)شارعين وسهل 
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  -:مالحظه

مصنع الجبن ليس مسجل في جهاز القارمن ، لذا قم بادخال االحداثيات السابقة 
  .الذكر 

تقع بين  ( mattsee : N47 58.195 E13 06.267احداثيات بلدة وبحيرة 
  )بحيرتين 

  Wallersee  :N47 54.188 E13 08.490احداثيات بحيرة 
  Zell Am Moos  :N47 54.137 E13 19.132احداثيات بحيرة 

  
  :صنع الجبن عبر الخريطه التاليه  ممكن ان تالحظ البحيرات حول م

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=ar&geocode=&q=Schlee
dorf++&sll=47.323752,12.796748&sspn=0.104725,0.31929&ie
=UTF8&ll=47.954065,13.152695&spn=0.206939,0.63858&z=1

1&iwloc=addr  
  

  .ات غير مكتشفه من السياح العرب  بحيرإنهاواالهم 
  
    موندسيوبلدة  بحيرة إلىبعد االنتهاء من مصنع الجبن ، يمكن التوجه *

Mondsee   والغداء هناك ،.  
  :الباص رقم 
  N47 51.315 E13 20.973  :سيارة لمن لديهم اإلحداثيات

  Mondsee :نجليزيةاال باللغةاالسم 

  
  . العوده الى سالزبورغ اذا كان الوقت قد تأخر من ثم *
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 ٢١

الى بحيرة سانت جيلين ومن ثم الى بحيرة فوشل آم سي او يمكنك الذهاب * 
   . وركوب التلفريك

  :الباص رقم 
  N47 46.021 E13 21.830: االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Sankt Gilgen: االسم باللغه االنجليزيه
****  

  :الباص رقم 
  N47 47.790 E13 18.140 :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  FUSCHL AM SEE :االسم باللغه االنجليزيه
  Zwِlferhorn Seilbahn: اسم التلفريك في القارمن 

  N47 45.938 E13 21.833 :احداثيات التلفريك 
  
ع المشاة للعشاء ثم التوجه الى سالزبورغ حيث الفندق ، ومن ثم التوجه الى شار*

  . أو أخذ طلب تيك أوي من ماكدونالدز المنتشره هناك .في احدى المطاعم 
  

  :اليوم الرابع

  
  .االستيقاظ والفطور *
 ( يمكن زيارة قلعة سالزبورغ القديمه والتي تقع في اعلى التله في سالزبورغ* 

  ).يمكن مشاهدتها من أي مكان في سالزبورغ 
ومن ثم ) ، اذا لم تزره بعد فنتازيا مائيه ( لبرون قصر هو  حديقةاو زيارة* 

  .حديقة الحيوان والتي تقع بالقرب من القصر 
   من سالزبورغ٢٥: الباص رقم 
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 ٢٢

  N47 45.794 E13 03.780: االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Schloss Hellbrunn: االسم باللغه االنجليزيه
   يورو للشخص٨,٥: سعر التذكره

 والذهاب الى الكهف الجليدي   Werfenن يويرفاو زيارة قرية * 
Eisriesenwelt Werfen ) Seilbahn-Eisriesenwelt( وهو اكبر كهف

  جليدي في العالم ، ويمكن قراءة التفاصيل عنه عبر هذا الرابط 
3654=t?php.owthreadsh/vb/com.travelzad.www://http 

   
  :بالقطار

  :الباص رقم 
  N47 30.169 E13 11.386 :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Eisriesenwelt :االسم باللغه االنجليزيه
   يورو للشخص١٥: سعر التذكره

  Werfen  : N47 28.666 E13 11.304احداثيات قرية 
  
  .مسي يوم غد العوده الى الفندق وترتيب الشنط للذهاب الى زيال* 
  .شاء في احدى مطاعم شارع المشاة الع* 
  

  :اليوم الخامس

  
  .االستيقاظ والفطور ومن ثم توجيه القارمن الى زيالمسي *
  

http://ahmad-aldosari.com/files/202.gif  
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  - :زيالمسيبلدة وبحيرة : ثالثا

  ) ايام سبعة(  ليالي اي ٦ زيالمسيعدد الليالي في  :الليالي
  السيارة  :التالمواص

  
  :اليوم االول

  ) .اجراءات الدخول ( الوصول الى الفندق وعمل الشيك ان * 
  .التجول مشياً باالقدام حول البحيره * 
   . للتعرف عليهاالتجول مشياً باالقدام الى مركز بلدة زيالمسي* 
  )  يورو ٨:  السعر . ( استئجار قارب والتجول في البحيره * 
  . والتجول بالبحيره الباخرهاو ركوب * 
الى التلفريك والموجود ) كيفما شئت ( او الذهاب مشياً باالقدام او بالسياره * 

) Schmittenhِhe شميتين هويه(  مركز المدينه للصعود الى قمة منبالقرب 
   )city xpress(والتي كتب على التلفريك فيها 
  N47 19.437 E12 47.633 :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Schmittenhِhe :االسم باللغه االنجليزيه
  

  :اليوم الثاني

   ) جبل شتاين هورن( الذهاب الى قمة كابرون * 
  ٦٦٠ :الباص رقم 

  N47 13.783 E12 43.595 :االحداثيات لمن لديهم سياره 
  Kitzsteinhorn :االسم باللغه االنجليزيه
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  .يورو للشخص :  سعر التذكره
  

  : مالحظه
وات التزلج والجاكتيات واالحذيه الخاصة بالثلج ماعدا القفازات يمكن استئجار اد

يمكن االستغناء عن كل شيء اال االحذيه حيث . ( في المرحله الثانيه من التلفريك 
  ).انها مهمه جداً 

  .تغلق القمه الساعه الرابعه ، لذا يفضل الذهاب صباحاً * 
يوجد شاي + من التلفريك  في المرحله الثانيه الغداء هناك في المطعم فوق* 

  .المرحله الثالثه ببفيه صغير  حليب كرك في اعلى القمه
-Kaprun الذهاب الى بحيرات كابرون االصطناعيةو  ثم النزول من القمه الثلجيه*

Hochgebirgsstauseen) Hochgebirgs-Stauseen . (  
  :الباص رقم 

  N47 12.969 E12 43.554 :االحداثيات لمن لديهم سياره 
  Hochgebirgs-Stauseen :االسم باللغه االنجليزيه

 يورو ١٠,٥٠ سنه ١٥ الى ٦ يورو ، االطفال من ١٧الكبار : سعر التذكره
  . سنوات مجاناً ٦واالطفال اقل من 

ochgebirgsstauseenh-kaprun/webseite/at.cusoon.www://http  
  

  Burg Kaprunاو حضور بعض العروض التاريخيه في قلعة كابرون القديمه  •
  N47 16.449 E12 46.224: االحداثيات  •

08burgfest=page?php.index/at.kaprun-burg.www://http  
  
  يالمسي العوده الى ز* 
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  :اليوم الثالث

  

  Krimmler Wasserfalleالذهاب الى شالالت كريمل * 
) Krimmler Wasserfälle(   

طلب من السائق النزول عند مواقف الشالل وليس قرية (  ٦٧٠ :الباص رقم 
  Krimmlكريمل 

   يورو١٦,٤٠: قيمة تذكرة الباص 
  N47 12.943 E12 10.299 :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Krimmler Wasserfalle :االسم باللغه االنجليزيه
  N47 12.935 E12 10.291: احداثيات المواقف 

)Parkplatz Krimmler Wasserfalle(   
  
 ، وهو خاص لالطفال ويوجد به الكثير من العاب فيراليتنالمنتجع السياحي * 

  .االطفال
  ٦٥٠: الباص رقم 

  يورو:    قيمة تذكرة الباص 
  N47 10.124 E12 48.646 :من لديهم سياره االحداثيات ل

   Ferleiten: االسم باللغه االنجليزيه
  
   وهي قريبه من فيراليتنGrossglocknerاو الى اعلى قمه في النمسا وتسمى * 

  N47 04.541 E12 45.055: االحداثيه
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  -:اليوم الرابع

  

التي تقع و sommer Rodeln in Saalfelden الذهاب الى الزحليقة الصيفية* 
رحله رائعه ) ( تغلق الزحليقه اذا كان الجو ماطر( بالقرب من قرية سيلفدين 

  ) .لالطفال 
 ، تنزيلكم قرب الزحليقةالطلب من سائق الباص بيرجى (  ٢٦٠ :الباص رقم 

 سيارةواهللا يعينكم على المشي تقريبا كيلو متر صعود ، ماعدا الذين لديهم 
  )نفسها قف الزحليقه افسينزلون عن مو

  N47 25.305 E12 48.838 :االحداثيات لمن لديهم سياره 
  Sommerrodelbahn Rolba-Run :االسم باللغه االنجليزيه

  .   يورو للشخص :سعر التذكره
  
 Schloss Ritzen وزيارة قصر والتجول فيهاالذهاب الى بلدة سيلفدين * 

   N47 25.251 E12 50.821واحداثياته 
  س الباص السابق نف٢٦٠ :الباص رقم 

   :االحداثيات لمن لديهم سياره 
  :االسم باللغه االنجليزيه

  
  .والتجول فيهااو الذهاب الى بلدة سلباخ * 

  :الباص رقم 
  :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  :االسم باللغه االنجليزيه
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 الشالل الذي يصب ةومشاهد Bad Gasteinذهاب الى قرية باد قاستن الاو  * 

وهي بلدة مشهوره بالمياه الساخنه والمنتجعات ) منظر رائع جداً ( ني بين المبا
  ) .يفضل عدم الذهاب اليها وقت اجازة نهاية االسبوع . ( المائيه الساخنه 

  :الباص رقم 
  N47 07.098 E13 08.049 :االحداثيات لمن لديهم سياره 

  Bad Gastein :االسم باللغه االنجليزيه

  
  :الخامساليوم 

  

  )  Liechtensteinklamm(هاب الى الخوانق المائية كالم الذ* 
  :الباص رقم 

  N47 18.932 E13 11.543 :االحداثيات لمن لديهم سياره 
  Liechtensteinklamm :االسم باللغه االنجليزيه

  
  استئجار طائره شراعيه من ساحة الطيران* 

  :بواسطة الباص رقم
  N47 17.751 E12 47.159 :االحداثيات

  Flugplatz Zell Am See : باللغه االنجليزيهاالسم
  .واالطفال مجاناً  يورو للشخص ٤٨ دقيقه طيران بمبلغ ٢٠مدة :  السعر

  
  البراشوت من على قمة شتيتن هويهب الطيراناو * 

  بواسطة الباص رقم
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 ٢٨

  :االحداثيات
  :االسم باللغه االنجليزيه

  
  :السادساليوم 

  .هي بلدة وبحيرة رائعة الجمال ، وهالستات وبلدة الذهاب إلى بحيرة 
  :بالقطار

  N47 33.712 E13 38.948: بالسياره االحداثيات

  
  Hallstatt :االسم باللغة االنجليزية

  :مالحظه

مستخدمي القطار ، سيتم النزول مقابل البحيره ، ومن ثم ركوب السفينه * 
  .للوصول الى البلده 

لدة ستجد امامك نفق وعلى مستخدمي السيارات عند الوصول الى مشارف الب* 
 وتوقف في – ادخل عبر النفق –يسارك أبواب كهربائيه بحواجز لدخول البلده 

وقربه شالل صغير ) اليفوتك ( اول موقف تجده ، فهناك منظر بانورامي رائع 
بعد ها يمكن مواصلة السير الى الوصول للجهه االخرى من القريه . متساقط 

  .ويمكنك إيقاف سيارتك هناك 
  

   : السابعاليوم 

  االفطار والمغادره الى ميونخ
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 ٢٩

  -:محطات سياحية اخرى في زيالمسي

  منجم الملح * 
� (يمكن الذهاب الى بحيرات * K ل�Mو�;"  grundlsee "  ،  �K 4س �P "

altaussee  " (  

  Grundlsee: االسم

  N47 37.616 E13 50.353 : االحداثيه

  Altaussee: االسم 

  N47 38.134 E13 46.077 :االحداثيه

  

في مدينة انسبروك  ) swarovski(الذهاب الى عالم الكريستال سوارزوفكي * 
يمكن الذهاب صباحاً والعوده . (  وذلك عبر القطار  Wattensوتحديداً في قرية 

في المساء ، حين الوصول الى محطة القطارات في انسبروك استئجار سياره او 
  .م الكريستال في قرية واتنيس ركوب الباص المؤدي الى عال

  Swarovski Kristallwelten: االسم
 N47 17.725 E11 36.019: االحداثيه 

  
  وال تنسونا من دعائكم الطيب ، لنا والسرتنا ولوالدينا وأبناؤنا

 النهاية

  وتقبلوا تحيات
   قطر–رجل شرقي 

com.ialdosar-ahmad://http  
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