
   

      

 

 
                                                                                                              

 
                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 دروس ونصائح سياحية
 www.Traveldiv.com 

 
 

 نسخة خاصة  
 فندق غراندهوتيل -  زيالمسي

سالزبورغ&   زيالمسي  
Zell am see & Salzburg 

 

 
 

 

 

 جملة زيالمسي وكابرون  باللغة االجنليزية ,, اضغط هنا

 

 هنا اضغط,,    جملة زيالمسي وكابرون  باللغة العربية
 

 هنا اضغط      ,,  العربية باللغة للقرية الرمسي املوقع

 

http://www.traveldiv.com/
https://www.zellamsee-kaprun.com/download-brochure?id=82470&filename=Adventure+Excursions+Summer_en.pdf
http://issuu.com/zellamseekaprun/docs/erlebnis_ausfl__ge_sommer_2015_ar_i/1?e=1203084/11625145
http://issuu.com/zellamseekaprun/docs/erlebnis_ausfl__ge_sommer_2015_ar_i/1?e=1203084/11625145
http://issuu.com/zellamseekaprun/docs/erlebnis_ausfl__ge_sommer_2015_ar_i/1?e=1203084/11625145
https://www.zellamsee-kaprun.com/ar
https://www.zellamsee-kaprun.com/ar
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Austria_1 

أيتالنمسا التي ر  

 اضغط هناللوصول الى الموضوع ولرؤية الخريطة بشكل اوضح ..  (النمسا التى رأيت )  الغالي ابومعاذطة توضح استخدام الباصات من اعداد خري 

 

https://twitter.com/austria_1
http://austria11.com/2015/06/01/bus/


 Traveldiv.com                                                                                                                              ديفترافيل 

 احملطة االحداثيات Place املكان
قطار+ باص   املالحظات االوقات واالسعار 

 Zell am see زيالمسي

 
N47 19.287 E12 47.865 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 

 
 (قطار + باص ) المحطة 

Zell am see 

 من بداية مايو الى 
 منتصف أكتوبر

 م  5ص الى  01من 
سعر رحالت الكروز داخل بحيرة 

 € 05.51زيالمسي 
 مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون

 

 مواقف محطة القطار

هوتيل القريبه من فندق جراند  
 االوقات واالسعار خاصة بجوالت الكروز

 في بحيرة زيالمسي
  الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

 قمة 
همشيتني هوي  

 

schmitten hohe 

 
N47 19.582 E12 46.387 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 (قطار + باص ) المحطة 

Zell am See 

Schmittenhöhebahn 

Talstation 

 تعمل على مدار العام
ا بعض االوقاتعد   

(انظر للموقع الرسمي )   

 €  51..5السعر 
 مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون

 

اطاللة على زيالمسي وبحيرتها والصعود لها 
 من وسط زيالمسي

يمكن شراء تذكرة للقمة مع جولة بالكروز 
 على بحيرة زيالمسي

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 امجل مطل 
 على زيالمسي

Mitterbergweg 

 
N47 20.340 E12 49.688 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 
 

 
 من اجمل المطالت على

 زيالمسي وبحيرتها وثمر باخ 
 الضفة المقابلة لزيالمسي 

 

 Kurpark حديقة مثر باخ

Thumersbach 

 
 

N47 19.790 E12 48.801 

مابس لقوقل هنا اضغط  

  

 الضفة او الجهة المقابلة لزيالمسي
كيلو فقط 4تبعد عنها   

 االحداثية لحديقة ثمرباخ المطلة
 على البحيرة

 ساحة الطريان
المسيبزي  

Flugplatz 
Zell am see 

 

 
N47 17.546  E12 47.240 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 

 (باص  )اقرب محطة 
 تبعد  عنها اقل من كيلو

 دقائق مشيًا  باالقدام 01
Schüttdorf 

Gewerbestraße/EKZ 

 تعمل طوال العام
 مساء 8ص الى  8من 

 € 25دقيقة  51
€ 88دقيقة  55  

€ 051  ـةساعة كامل  
  /للحجز 

44002206266066 

 
 جولة على زيالمسي ومحيطها في 

 طائرة صغيرة الربعة ركاب
ا بالتلفونيفضل الحجز ام  

او الذهاب لنفس الموقع   
 الموقع الرسمي - اضغط هنا

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B019'17.2%22N+12%C2%B047'51.9%22E/@47.32145,12.7999387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.32145!4d12.79775?hl=ar
http://www.schmitten.at/en/shipping/prices-opening-times
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B019'34.9%22N+12%C2%B046'23.2%22E/@47.3281774,12.7857338,2633m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.3263667!4d12.7731167?hl=ar
http://www.schmitten.at/en/summer/tickets-prices
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B020'20.4%22N+12%C2%B049'41.3%22E/@47.339,12.8292276,329m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.339!4d12.8281333?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B019'47.4%22N+12%C2%B048'48.1%22E/@47.3298333,12.8155387,658m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.3298333!4d12.81335?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B017'32.8%22N+12%C2%B047'14.4%22E/@47.2922877,12.7898921,329m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2924333!4d12.7873333?hl=ar
http://www.alpenflug.at/rundfluege/kleiner-alpenrundflug/
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 Kaprun كابرون

 

N47 16.369  E12 45.552 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 
 221( باص ) المحطة 

Kaprun Ortsmitte 

 

  
 كيلو 8تبعد عن زيالمسي مسافة 

 الزحليقة الصيفية
 بكابرون

 
 

Maiskogel

 
N47 16.485  E12 45.479 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

221( باص ) المحطة   
Kaprun 

Schaufelberg 
 

 تعمل على مدار العام
 الشمس ص الى غروب 01من 

 € 00الكبار 
€ 8(  05-8)الشباب   

€ 5(  .-5)االطفال   

 
 زحليقة صيفية والعاب لألطفال

 الموقع الرسمي - اضغط هنا
 

شالالتخوانق و  
 زغموند ثون كالم

 

Sigmund-Thun-

Klamm 

 
N47 15.584  E12 44.420 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

 
 221( باص ) المحطة 

Kaprun Sigmund- 
Thun-Klamm 

 أكتوبر  0مايو الى   05من
 م 5ص الى  9 من

 € 5.51الكبار
 €5.91  (سنة05-.)االطفال 

 مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون

 

 بين كابرون وقمتها الثلجية
 وتحديدًا قبل القمة الثلجية

كيلو 5.5 بمسافة   
 الموقع الرسمي - اضغط هنا

 كابرونالقمة الثلجية ب

(شتاين هورن كيتز )   
Kitzesteinhorn 

 
N47 13.761  E12 43.663 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

 
221( باص ) المحطة   

Kaprun Kitzsteinhorn 

Bergbahn Talstation 

 تعمل على مدار العام
 م 5.51ص الى  8.51من 

 يورو 52الكبار 
€  .5الشباب   
€ 08االطفال   

 مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون

 
 القمة الثلجية بكابرون

كيلو 51تبعد عن زيالمسي مسافة   
وكيل 7مسافة  وعن كابرون  

 الموقع الرسمي - اضغط هنا

 حبريات التجمع
 االصطناعية بكابرون

Kaprun 

Hochgebirgsstaus

een 

 
N47 12.969  E12 43.554 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

 
 221 ( باص ) المحطة 

Kaprun 

Kesselfall/Alpenhaus 

 من منتصف مايو الى
 منتصف أكتوبر

 م 5.55ص الى  8من  
 € 50الكبار 

 €05.51( سنة 05-2)االطفال 
 سنوات مجانًا 2قل من ا

 مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون

خزانات او بحيرات التجمع االصطناعية بعد 
كيلو  2قمة كابرون الثلجية بمسافة 

والصعود لها عبر اكبر مصعد مائل مفتوح في 
 أوروبا

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

 

 متحف السيارات
بكابرون   

 

 

vötters fahrzeug 

museum 

 
N47 16.365  E12 45.981 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

 
 (باص ) اقرب محطة 

 وتبعد عنها اقل من كيلو
 دقائق مشيًا باالقدام 01

Kaprun Ortsmitte 

 يعمل طوال العام
 م 2ص الى  01من 

 € 9.91الكبار  
 €  5.91(  05-.) االطفال من 
 سنوات مجانًا  2اقل من 

 مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون

 متحف للسيارات والدرجات
والمركبات الغريبة   

ميالدية من الخمسينات الى السبعينات  
 

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B016'22.1%22N+12%C2%B045'33.1%22E/@47.2760997,12.7803787,5271m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2728167!4d12.7592?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=21&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=ij.06445178.1493927069&input=596082&boardType=arr&time=06:22&date=05.05.2017&start=1&sqView=1
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B016'29.1%22N+12%C2%B045'28.7%22E/@47.27475,12.760172,659m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.27475!4d12.7579833?hl=ar
http://www.maiskogel.at/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B015'35.0%22N+12%C2%B044'25.2%22E/@47.2608255,12.7452257,2636m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2597333!4d12.7403333?hl=ar
http://www.kaprunmuseum.at/en/sigmund-thun-klamm/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B013'45.7%22N+12%C2%B043'39.8%22E/@47.22935,12.7299054,659m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.22935!4d12.7277167?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=23&L=vs_postbus&seqnr=7&ident=06.025922176.1493928025&input=596075&boardType=arr&time=08:25&date=05.05.2017&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=23&L=vs_postbus&seqnr=7&ident=06.025922176.1493928025&input=596075&boardType=arr&time=08:25&date=05.05.2017&start=1&sqView=1
http://www.kitzsteinhorn.at/en
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B012'58.1%22N+12%C2%B043'33.2%22E/@47.21615,12.7280887,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.21615!4d12.7259?hl=ar
https://www.verbund.com/en-at/about-verbund/visitors-centres/kaprun
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B016'21.9%22N+12%C2%B045'58.9%22E/@47.2734634,12.7784843,2636m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.27275!4d12.76635?hl=ar
http://www.oldtimer-museum.at/de/eintrittspreise/?_wb=de/eintrittspreise/&lang=DE
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 Piesendorf قرية بيسندورف

 

N47 17.474  E12 43.312 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 (باص )  المحطة
Piesendorf 

 Bundesstraße 
 

 

و عن زيالمسيكيل 9تبعد   

كيلو عن كابرون  5و   
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

 

 قرية ماريا أمل

 

 

Maria Alm 

 

 
N47 24.432  E12 54.332 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

 
(باص )   المحطة 

Maria Alm Dorf/Jet 

Natrun 
 

 من مايو الى أكتوبر
 م 5ص الى  9من 

 €   51..0الكبار 
€  05.01( 09-02)الشباب من   

€ 1..8 (05-2)االطفال من  
 

كيلو 05د عن زيالمسي تبع  
كيلو مرورا بزحليقة سالفلدين 51او   

 االحداثية لتلفريك قرية ماريا الم
 والواقع في وسط القرية
 الموقع الرسمي - اضغط هنا

 املنتجع السياحي
الينفري  

Wildpark 

Ferleiten 

 
N47 10.116  E12 48.864 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

 

(باص )   المحطة 
Wildpark 

Ferleiten 

 من بداية مايو الى
 بداية نوفمبر

 ص الى غروب الشمس 8من 
 €  8الكبار 

€ 5.51( سنة 05-5)  االطفال  

منتجع يضم العاب لألطفال ومحمية صغيرة تظم 
نوع من الحيوانات البرية بالقرب 551اكثر من 

كيلو وموقعه بجوار  51من زيالمسي مسافة 
اد لقمة جروس اعلى قمة في النمسبوابة الصعو  

 الموقع الرسمي – اضغط  هنا

 قمة 
 جلوكنريجروس 
 

Grossglockner 

 
N47 04.483  E12 45.115 

مابس لقوقل هنا اضغط  
 

(باص ) المحطة   
 باصات سياحية

Grossglockner 

 من مايو الى نوفمبر
 األشهرباختالف  األوقاتتختلف 

 م 8ص الى  2في الغالب من 
 لألطالع على االوقات

 اضغط  هنا
 التذكرة ليوم واحد

يورو للسيارة 55.51  

 اعلى قمة في النمسا
 بوابة الصعود للقمة بجوار

 المنتجع السياحي فيراليتن مباشرًة
 

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 ةالزحليقة الصيفي
 يف سالفلدين

sommer rodelbahn 

Saalfelden 

 
N47 25.354  E12 48.826 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (باص ) المحطة 
اقرب محطة لها  وتبعد عنها 

 دقائق  01اقل من كيلو  
 مشيًا باالقدام

Saalfelden Biberg 

 أكتوبر 8مايو الى  05من 
 م 5ص الى  9من 

 € 05.51الكبار 
 € 00.81الشباب 
 € 01.21ا االطفال 

كم 0.2ف بطول منعط 61 

متر 555وبارتفاع   
كيلو 05تبعد عن زيالمسي   

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 مسجد 
 سالفلدين

Turkisch 

Islamische Union - 

Saalfelden 

 
N47 25.215  E12 49.493 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (باص ) المحطة 
Saalfelden 

Gewerbegebiet 

 

 

 

 جد التركيالمس
كيلو عن زيالمسي 05يبعد   

 يبعد كيلو واحد فقط عن
 زحليقة سالفلدين تقام فيه صالة الجمعة

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B017'28.4%22N+12%C2%B043'18.7%22E/@47.2898142,12.7485064,5269m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2912333!4d12.7218667?hl=ar
http://www.piesendorf.at/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B024'25.9%22N+12%C2%B054'19.9%22E/@47.4097631,12.9353273,5258m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.4072!4d12.9055333?hl=ar
http://www.hochkoenig.at/en/summer-holiday-salzburg/cablecars/prices-opening-hours.html
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B010'07.0%22N+12%C2%B048'51.8%22E/@47.1686,12.8165887,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.1686!4d12.8144?hl=ar
http://www.wildpark-ferleiten.at/en/index.html
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B004'29.0%22N+12%C2%B045'06.9%22E/@47.0735257,12.7558327,661m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.0747167!4d12.7519167?hl=ar
https://www.grossglockner.at/gg/en/pricesandopeninghours
https://www.grossglockner.at/gg/en/pricesandopeninghours
https://www.grossglockner.at/gg/en/pricesandopeninghours
https://www.grossglockner.at/gg/en/index
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B025'21.2%22N+12%C2%B048'49.6%22E/@47.4225667,12.8159554,657m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.4225667!4d12.8137667?hl=ar
http://www.hochkoenig.at/en/summer-holiday-salzburg/cablecars/alpinecoaster.html
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B025'12.9%22N+12%C2%B049'29.6%22E/@47.42025,12.827072,657m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.42025!4d12.8248833?hl=ar


 Traveldiv.com                                                                                                                              ديفترافيل 

 الزحليقة اهلوائية
 فالينق فوكس

(الثعلب الطائر )   

Flying Fox XXL 

Leogang, Austria 

 

 
 

N47 26.362 E12 43.181 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 

 
 

 (باص )  المحطة
Leogang 

Asitzbahnen 

 م 5ص الى  01الصيف من 
 م 5ص الى  00الشتاء من 

 تعمل طوال العام
 عض االوقاتعدا ب

 اوقات العمل0  هنا
 اوقات العمل 5  هنا

 €  9.الكبار 
 €  59االطفال من مواليد 

 

 
 
 

 كيلو عن زيالمسي مرورًا  60

 بزحليقة سالفلدين
 وباتجاه مالهي فاميلي الند

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 مالهي 
 فميلي الند

 

Family land 

 

 

 
N47 29.877  E12 33.292 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 اكتوبر  15مايو الى  5من 
ءمسا 6صباحا الى  51يوميا من   

 كيلو عنها  1محطة قطار 
Fieberbrunn 

 محطة الباص
Sankt Jakob in Haus 

05   € 
 للبالغين واالطفال

 

 02موقعها بعد الزحليقة الهوائية بمسافة 
كيلو ويمكن المرور عليها بعد الزحليقة او 

كيلو 02قبلها وتبعد عن زيالمسي مسافة   
 الموقع الرسمي اضغط  هنا

 حبرية وقرية
 اوتندورف

Uttendorf 

 

N47 16.880 E12 34.667 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 
 (باص )  المحطة

Uttendorf-Stubachtal 

Bahnhst 

 

 

 

 بإتجاه شالالت كريمل

كيلو عن زيالمسي 02وتبعد مسافة   
 الموقع الرسمي -  اضغط  هنا

 البحرية اجلبلية
 هنرتسي

Hintersee 

Mittersill 

 
N47 11.664 E12 28.587 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

البحيرة جبلية واليوجد باصات لها 
واقرب نقطة باص لها هي قرية 

كيلو 52ميترسيل وتبعد عنها 
وللوصل لها اما بالتاكسي او 

 بالسيارة الخاصة
 

 

 كيلو 83غرب زيالمسي بــ 
عن مستوى سطح البحر 3838على ارتفاع   

الت كريمليمكن المرور عليها مع شال  
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 
 شالالت كرميل

 

Krimmler 

Wasserfalle 

N47 12.861 E12 10.092 

مابس لقوقل هنا اضغط  

(باص ) المحطة   
Krimmler Wasserfalle 

 محطة القطار
Krimml Bahnhof 

(Vorplatz) 

 ابريل الى 04من 
 شهر اكتوبر أواخر

 € 0الكبار 
 €  0( سنة 01-2)االطفال

كيلو 55غرب زيالمسي بمسافة   
ة تيرول تحديدًا وادي زيلرتالوبإتجاه والي  

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 وادي تاكسني باخ
 

Taxenbach 

 

 
N47 17.588 E12 58.393 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 (باص )  المحطة
Taxenbach Auf der 

Höhe 

 سبتمبر –من مايو 
 مساًء 2صباحًا الى  8من 

 م 5ص الى  9من /  أكتوبر
 €  6الكبار 

 €  5( سنه 05-2)االطفال

 
 ثية لخوانق كيتسلوخ بتاكسن باخاالحدا

كيلو 33المسافة الى زيالمسي   
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B026'21.7%22N+12%C2%B043'10.9%22E/@47.4432924,12.7373752,5254m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.4393667!4d12.7196833?hl=ar
http://www.flying-fox-xxl.at/de/tickets-termine/oeffnungszeiten/
file:///C:/Users/alkatheri/Desktop/اوقات%20ببhttp:/www.flying-fox-xxl.at/en/news-and-information/press-information/
http://www.flying-fox-xxl.at/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B029'52.6%22N+12%C2%B033'17.5%22E/@47.49795,12.5570554,656m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.49795!4d12.5548667?hl=ar
http://www.freizeitpark.tirol/Familienland-Pillersee-Freizeitpark-Tirol-Home_pid,43895,type,firmeninfo.html
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B016'52.8%22N+12%C2%B034'40.0%22E/@47.2813333,12.579972,659m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2813333!4d12.5777833?hl=ar
http://www.uttendorf.com/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B011'39.8%22N+12%C2%B028'35.2%22E/@47.1944,12.4786387,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.1944!4d12.47645?hl=ar
http://hinterseemittersill.at/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B012'51.7%22N+12%C2%B010'05.5%22E/@47.21435,12.1703887,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.21435!4d12.1682?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=19&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=d0.010876180.1493721075&input=596429&boardType=dep&time=14:29&date=02.05.2017&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=19&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=d0.010876180.1493721075&input=596429&boardType=dep&time=14:29&date=02.05.2017&start=1&sqView=1
http://www.wasserfaelle-krimml.at/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B017'35.3%22N+12%C2%B058'23.6%22E/@47.2931187,12.9897069,5269m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2931333!4d12.9732167?hl=ar
http://www.taxenbach.at/en/summer/kitzlochklamm/
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 Bad Gastein باد قاسن

 
N47 06.854 E13 08.188 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

(باص )  المحطة  
Bad Gastein 

Kongresszentrum 

 

شالل وتبعد عن زيالمسياالحداثية لل  
كيلو تقريبا 02مسافة   

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 الزحليقة اهلوائية
 باد قاسن

Flying Fox am 

Wasserfall 

in Bad Gastein 

 
N47 06.991 E13 08.091 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (باص ) المحطة 
Bad Gastein 

Kongresszentrum 

 م تقريبًا 044تبعد عنها 

 تعمل طوال العام
 لألوقات اضغط  هنا

 € 09.51الكبار 
€ 05 األطفال  

 

 زحليقة هوائية تقع في بادقاستن
 متر تقريبًا 044وبالقرب من الشالل 

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 حبرية امللك
 

Konigssee lake 

 

 
N47 35.514 E12 59.293 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
(باص ) المحطة   

Schönau am 

Königssee 

 

كيلو عن  51كيلو عن زيالمسي  و 8.
سالزبورغ ويمكن المرور عليها عن الخروج 

 من زيالمسي باتجاه سالزبورغ او العكس
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 قلعة هوهن
 سالزبورغ

 

 

Fortress 

Hohensalzburg 
 
 

 

N47 47.882 E13 03.056 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 المحطة
Mozartsteg 

 
 تعمل طوال العام

 مساًء 7احًا الى صب 9من 
 €  00.14الكبار 
€  2( 00-2)االطفال من  

 

االحداثية لمواقف أرضية قريبة من القلعة  
 المطلة على مدينة سالزبورغ

كيلو  011وتبعد عن زيالمسي مسافة 
 تقريبًا

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

 قصر هلربون
 سالزبورغ

 

 

Hellbrunn Palace 

 

 
N47 45.794  E13 03.780 

مابس لقوقل هنا ضغطا  

 

 المحطة
Alpenstraße.Abzw. 

Hellbrunn 

 من بداية أبريل الى
 بداية نوفمبر

 تختلف االوقات باختالف االشهر
صباحًا  9في الغالب من   

مساًء 1.04الى  
 €  06.14الكبار 

 €  1.14( سنة  06 – 0)من 

 
 قصر حاكم سالزبورع سابقًا

(خدع ومقالب مائية)  
كيلو عن .ويبعد   

 حديقة الميرابيل وقلعة سالزبورغ
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 
 

 حديقة املريابيل
 
 

Mirabell Gardens 

 

 
N47 48.341  E13 02.591 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 المحطة
Salzburg 

Mirabellplatz 

 الدخول مجانًا
 تعمل  على مدار العام

 ماعدا فصل الشتاء
 صباحًا الى غروب الشمس 2من 

 

 الحديقة قريبًة من القلعة
تطيع مشاهدة القلعة منهاوتس  

 االحداثية
 لمواقف بجوار الحديقة مباشرة

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B006'51.2%22N+13%C2%B008'11.3%22E/@47.1142333,13.1386554,661m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.1142333!4d13.1364667?hl=ar
http://www.gastein.com/en/holiday-bad-gastein-salzburg
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B006'59.5%22N+13%C2%B008'05.5%22E/@47.1165167,13.1370387,661m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.1165167!4d13.13485?hl=ar
https://www.gasteinertal.com/flying-fox-wasserfall/
https://www.gasteinertal.com/flying-fox-wasserfall/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B035'30.8%22N+12%C2%B059'17.6%22E/@47.5919,12.9904054,655m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.5919!4d12.9882167?hl=ar
http://www.koenigssee.com/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B047'52.9%22N+13%C2%B003'03.4%22E/@47.7980333,13.053122,652m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7980333!4d13.0509333?hl=ar
http://www.salzburg-burgen.at/en/hohensalzburg/index.htm
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B045'47.6%22N+13%C2%B003'46.8%22E/@47.7632333,13.0651887,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7632333!4d13.063?hl=ar
https://www.hellbrunn.at/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B048'20.5%22N+13%C2%B002'35.5%22E/@47.8056833,13.045372,652m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.8056833!4d13.0431833?hl=ar
https://www.salzburg.info/en/sights/top10/mirabell-palace-gardens
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 شارع املشاة يف

 سالزبورغ القدمية
 

Salzburg 

Getreidegasse 

 

 

N47 48.004  E13 02.567 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 ( باص )  اقرب محطة

Salzburg Rathaus 

 

 

 القديم والجديد بجوار بعض شارع المشاة
واليفصل بينهم سوى الجسر والنهر فقط 

ومكانهما في المنتصف بين حديقة الميرابيل 
وبين قلعة سالزبورع وباالمكان ايقاف 

السيارة في مواقف الحديقة واالتجاه الى القلعة 
 مشيًا مرورًا بشارعي المشاة

,,او العكس المسافة اكثر من كيلو   
باالقدام وربع ساعة مشيًا  

عند االقتراب من احد الشارعين ارجو البحث عن 
 موقف في حال االتجاه لهما مباشرًة

 
 شارع املشاة يف

 سالزبورغ احلديثة
 

Salzburg 

Linzer Gasse 

 

 

N47 48.120  E13 02.717 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

(باص )  اقرب محطة  

Salzburg 

Theatergasse 

 

 Fuschl am See فوشل ام سي

 

 
N47 47.596  E13 17.999 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 (باص )  اقرب محطة

Fuschl am See 

Ortsmitte 
 

 

 
 

كيلو عن سالزبورع 51تبعد   
 االحداثية للبحيرة

ند سيمو  Mondsee 

 
 

 

N47 51.095  E13 21.005 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (باص )  حطةاقرب م
Mondsee Busterminal 

(Franz-Kreutzberger-

Straße) 
 

 

 
 

 كيلو عن 05تبعد 
 سانت جيلجن و وولف قانق

 االحداثية للبحيرة
 

 

 سانت جيلجن
Zwoelferhorn 

Seilbahn 

Talstation 

St.Gilgen 

 

 
N47 45.930  E13 21.832 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (باص )  اقرب محطة
St.Gilgen Busbahnhof 

(Raiffeisenplatz) 

 

 € 55الكبار 
€  30االطفال   

ملاوقات الع  

مساًء 6صباحًا الى  9من   
 مفتوح طوال العام ماعدا

نوفمبر حسب الموسم والسياح   

كيلو 51بالقرب من سالزبورغ بمسافة   
 االحداثية للتلفريك في نفس القرية

 
 اضغط  هنا -الموقع الرسمي 
 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B048'00.2%22N+13%C2%B002'34.0%22E/@47.8000667,13.044972,652m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.8000667!4d13.0427833?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B048'07.2%22N+13%C2%B002'43.0%22E/@47.802,13.047472,652m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.802!4d13.0452833?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B047'35.8%22N+13%C2%B017'59.9%22E/@47.7911908,13.3072896,2610m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7932667!4d13.2999833?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B051'05.7%22N+13%C2%B021'00.3%22E/@47.8601717,13.3803172,10425m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.8515833!4d13.3500833?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=23&L=vs_postbus&seqnr=3&ident=jt.015439176.1433724452&input=417010&boardType=arr&time=07:02&date=08.06.2015&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=23&L=vs_postbus&seqnr=3&ident=jt.015439176.1433724452&input=417010&boardType=arr&time=07:02&date=08.06.2015&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=23&L=vs_postbus&seqnr=3&ident=jt.015439176.1433724452&input=417010&boardType=arr&time=07:02&date=08.06.2015&start=1&sqView=1
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B045'55.8%22N+13%C2%B021'49.9%22E/@47.7654928,13.3660554,653m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7655!4d13.3638667?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=19&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=j4.02157180.1433753155&input=593115&boardType=arr&time=07:34&date=01.08.2015&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=19&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=j4.02157180.1433753155&input=593115&boardType=arr&time=07:34&date=01.08.2015&start=1&sqView=1
http://www.12erhorn.at/html/sommer.html
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 St.wolfgang وولف قانق

 

 

 

 
N47 44.385  E13 26.335 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 

 (باص ) اقرب محطة 
St.Wolfgang 

im Salzk. Schafbergbf 
(R.Stolz-Straße) 

 

 € 55الكبار 
€ 51..0( 05-2) االطفال من   

أكتوبر 52أبريل الى  59من   
م 5.51ص الى  9من   

 (مالحظة )
, هناك رحالت للنزول كل ساعة 

 عند الوصول للقمةيفضل
 حجز موعد

 للنزول تجنبًا ألي إزدحام

 بجوار سانت جيلجن على نفس البحيرة
حداثية للقطار البخاري المؤدي للقمة واال

 المطلة على نفس البحيرة
. 

 اسم القطار
Schafberg Cog Railway 

Schafbergbahn Talstation 
 

 منصة
االصابع اخلمس   

5 Fingers 
Hallstatt 

 

 
N47 32.900 E13 42.365 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
(باص) المحطة   

Obertraun 

Dachsteinseilbahn 

Talstation 

€  51الكبار   
€  02.51االطفال   

صباحًا 8.51من   
مساًء5.51الى   
هاية ابريلمن ن  

 الى نهاية اكتوبر

 
 

كيلو عن زيالمسي 002تبعد   
كيلو عن هالشتات .و   

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا
 

 Hallstatt هالشتات

 االحداثية لمواقف مطلة على القرية

N47 33.736  E13 38.875 

مابس لقوقل هنا اضغط  

. 
ةاحداثية مرفأ البواخر للوصول للقري  
N47 33.422  E13 38.836 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 
 
 (باص ) المحطة 

Hallstatt Lahn 
 (Seelände ) 

 
باالمكان صعود الباخرة او 

 واخذ جولة داخلالعبارة 
 والنزول في القرية البحيرة 

 االوقات واالسعار - هنا

 

 كيلو عن زيالمسي 001تبعد 

سابقة كيلو عن البحيرتين ال 51وتبعد 
 سانت جيلجن وولف قانق
 ويمكن زيارتهم سويًا

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 منصة السماء
 ومنجم امللح

Skywalk 

 of Hallstatt 

 
N47 33.373  E13 38.702 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 

 
 (باص ) المحطة 

Hallstatt 
Demelgasse 

. 
Hallstatt Lahn 

  )Seelände   (  

 

 

 ديسمبر 04مارس الى  0من 
 الوقات باختالف االشهرتختلف ا

 في الغالب
 مساء 0.04ص الى  9.04من 

 
االوقات واالسعار               

 اضغط  هنا

 احداثية نقطة الصعود الى منصة سكاي
متر مطلة 551منصة بارتفاع   

اتعلى منازل هالشت  
 المنصة بجوار نقطة االنطالق بالعبارة

 داخل بحيرة هالشتات
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B044'23.1%22N+13%C2%B026'20.1%22E/@47.73975,13.4411054,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.73975!4d13.4389167?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B032'54.0%22N+13%C2%B042'21.9%22E/@47.5526563,13.7162221,10486m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.5483333!4d13.7060833?hl=ar
http://www.dachstein-salzkammergut.com/en/dachstein/service/opening-times/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B033'44.2%22N+13%C2%B038'52.5%22E/@47.5622667,13.6501054,655m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.5622667!4d13.6479167?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B033'25.3%22N+13%C2%B038'50.2%22E/@47.5570333,13.6494554,655m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.5570333!4d13.6472667?hl=ar
http://www.hallstattschifffahrt.at/en/timetable/timetable.html
http://www.12erhorn.at/html/sommer.html
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B033'22.4%22N+13%C2%B038'42.1%22E/@47.5562167,13.647222,655m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.5562167!4d13.6450333?hl=ar
http://cdn.hallstatt.net/assets/2017-salzwelten-hallstatt-preise.pdf
http://cdn.hallstatt.net/assets/2017-salzwelten-hallstatt-preise.pdf
http://www.hallstatt.net/about-hallstatt/sehenswertes-en-US/skywalk-of-hallstatt/
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 آوت ليت
ديزاينر سالزبورغ   

designer outlet 

salzburg 

 

 
N47 07.190 E16 19.460 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 زبورغيمكن الوصول له بسهوله من المحطة الرئيسية بسال
 دقيقة تقريبًا اسم احدى محطات االوت ليت 55وتستغرق 

Himmelreich b.Wals DOC (Ost) 
 يوم االحد مغلق

مساء   9 – . الى صباحًا 9.51ماعدا ذلك مفتوح يوميا من   

 

كيلو 00يبعد عن سالزبورغ   
كيلو 044وعن زيالمسي   

 مالصق لمطار سالزبورغ
 ويبعد عنه اقل من كيلو

ماركة عالمية  044ر من يوجد به اكث
 وماركات االزياء الشهيرة
 ويوجد به مطاعم ومقاهي

 ومنطقة العاب لالطفال
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 Walchsee سي حبرية والش

 
N47 39.075  E12 19.522 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 (باص ) المحطة 

Walchsee Dorfplatz 

 
 

 
 

كيلو عن زيالمسي 71  
 

 zahmer kaiser زامر كايزر زحليقة

rodelbahn 

 
N47 38.274  E12 17.258 

مابس قللقو هنا اضغط  

 

 
 
 (باص ) المحطة 

Walchsee 
Durchholzen 

 
 من اواخر مايو

 الى منتصف اكتوبر
 مساًء 1صباحًا الى  04من 

 €  6الكبار 
 €  1االطفال 

 

 بجوار بحيرة والش سي
 ثالثة كيلومترات تقريبا

 اقل من نصف ساعة مشيًا باالقدام
 يوجد العاب لألطفال ومحمية حيوانات

بات المعلقةوالصعود لها بالعر  
 الموقع الرسمي - اضغط  هنا

 Tegernsee حبرية تقرنسي

 
N47 42.519 E11 45.282 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (قطار + باص ) المحطة 
Tegernsee 

 

 
 كيلو عن زيالمسي 001تبعد 

 داخل االراضي االلمانية
 

 تلفريك  والبريغ
 حبرية تقرنسي

 
Wallbergbahn 

 

 
N47 40.522 E11 46.652 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 (باص ) المحطة 

Rottach-Oberhof 

Trinisstraße 

 
م 5.51ص الى  .8.4من   

 

€  64االسعار للكبار   
€ 04(  01 – 2) االطفال من   

 
 االطاللة على بحيرة تقرنسي

 
 اضغط  هنا -الموقع الرسمي 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B047'35.6%22N+12%C2%B059'04.9%22E/@47.7932333,12.986872,652m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.7932333!4d12.9846833?hl=ar
http://www.mcarthurglen.com/at/designer-outlet-salzburg/en/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B039'04.5%22N+12%C2%B019'31.3%22E/@47.65125,12.3275554,654m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.65125!4d12.3253667?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B038'16.4%22N+12%C2%B017'15.5%22E/@47.6385289,12.2996496,2617m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.6379!4d12.2876333?hl=ar
http://zahmerkaiser.com/info/info/betriebszeiten-sommer
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B042'31.1%22N+11%C2%B045'16.9%22E/@47.70865,11.7568887,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.70865!4d11.7547?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B040'31.3%22N+11%C2%B046'39.1%22E/@47.6753667,11.779722,654m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.6753667!4d11.7775333?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=19&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=n5.015436180.1493808932&input=4609095&boardType=arr&time=09:04&date=04.05.2017&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=19&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=n5.015436180.1493808932&input=4609095&boardType=arr&time=09:04&date=04.05.2017&start=1&sqView=1
http://www.wallbergbahn.de/sommer/sommer/
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 Bad Tolz باد تولز

 
N47 45.555 E11 33.488 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 

 (قطار + باص ) المحطة 
Bad Tolz 

 

 

 
 

كيلو عن زيالمسي مرورأ بالقرب  051تبعد 
 اخل االراضي االلمانيةمن تقرنسي د

 زحليقة
باد تولز   

Blombergbahn 

 

 
 

N47 44.865  E11 30.960 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 

 يمكن الوصول لهابالباص
 من باد تولز
 اسم المحطة

Blombergbahn 
Wackersberg 

 
 من مارس الى اوائل نوفمبر

مساًء 5صباحًا الى  9من   
€  2االسعار للكبار   

€ 5(  05-8) االطفال من   
€  5.51(  .-5) االطفال من   

 
 بجوار باد تولز

 تقريبًا كيلومترات 5تبعد عنها 
 

 الموقع الرسمي - اضغط  هنا
 

 kitzbuhel كيتزبوهيل

 

 
N47 26.842 E12 23.517 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (قطار + باص ) المحطة 
kitzbuhel 

 

 
 احدىالقرى الجميلة في والية تيرول

 كيلو 55تبعد عن زيالمسي 
 كيلو 91وتبعد عن انسبروك 
 كيلو 1.وتبعد عن بيرتساو 

 Pertisau بريتساو

 
N47 26.255  E11 41.804 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 
 (باص )  المحطة

Pertisau 
 

 

 كيلو عن زيالمسي  051
وقارمش وبالقرب من انسبرك  

 وباد تولز وكتزبوهيل

 البيت املقلوب
+ 

 حديقة الفراشات
 عامل الفراشات

Haus steht kopt

World of 

Butterflies 

 

 

 
N47 19.559  E11 40.426 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

 (قطار ) المحطة 
Pill-Vomperbach 

من المحطة الى البيت المقلوب 
 دقائق 01متر اقل من  511

 مشيًا باالقدام

ل على مدار العامتعم  
 تختلف االوقات بإختالف االشهر

م 5.51ص الى  01في الغالب من   
 السعر للبيت والحديقة

€ 05الكبار   
€   01االطفال   

 
كيلو تقريبًا عن زيالمسي 051  

كيلو 05قبل الوصول لسوارفكسي بمسافة   
 البيت المقلوب وحديقة الفراشات

بجوار بعض   
 الموقع الرسمي – اضغط  هنا

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B045'33.3%22N+11%C2%B033'29.3%22E/@47.75925,11.560322,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.75925!4d11.5581333?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B044'51.9%22N+11%C2%B030'57.6%22E/@47.74775,11.5181887,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.74775!4d11.516?hl=ar
http://www.blombergbahn.com/en/attractions/summer/blomberg-classic/
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B026'50.5%22N+12%C2%B023'31.0%22E/@47.4471944,12.3922491,164m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.4473667!4d12.39195?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B026'15.3%22N+11%C2%B041'48.2%22E/@47.4375833,11.698922,657m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.4375833!4d11.6967333?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B019'33.5%22N+11%C2%B040'25.6%22E/@47.3259833,11.6759554,658m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.3259833!4d11.6737667?hl=ar
http://hausstehtkopf.at/en
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 عامل الكريستال

 سوارفسكي
Swarovski 

Kristallwelten 

 

 
N47 17.701  E11 36.016 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

(باص ) المحطة   
Wattens 

Kristallwelten 

/Parkplatz 

 يعمل على مدار العام
م 51..ص الى  8.51من   

€ 09االسعار للكبار   
€ 51..(  05 – 2) االطفال من   

 

 انسبروك
كيلو عن زيالمسي 051  

وب بمسافةبعد البيت المقل  
كيلو تقريبًا 05  

 الموقع الرسمي – اضغط  هنا

 انسربوك
Innsbruck 

Maria Theresien 

Strabe 

 
N47 15.931  E11 23.654 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

(قطار + باص ) المحطة   
Innsbruck Hbf 

 

 انسبروك
 االحداثية لشارع ماريا تيريزا
 ابحث عن اقرب موقف للشارع

 Rosshutte سيفيلد ان تريول

Seefeld in tirol 

 

 
N47 19.872  E11 11.977 

مابس لقوقل هنا اضغط  

 

(قطار + باص ) اسم المحطة   
Seefeld in Tirol 

. 

(باص ) محطة القطار المسنن   
Seefeld in Tirol 

Rosshütte  

 
 

كيلو عن زيالمسي 025تبعد   
كيلو 55بعد انسبروك  بمسافة    

 االحداثية للقطار المسنن قريب من السنتر

 اضغط هنا             (  POSTBUS ) املوقع الرمسي للباصات النمساوية  
 اضغط هنا     (   OBB    )املــوقــع الــرمســــي للقطــار النمســـاوي   

 

 ام الباصات والقطارات مت احلصول عليها من املوقع الرمسي للباصات والقطارات النمساوية وهي قابلة للتغري ارجو التأكد منهامجيع ارق 

 االسعار واالوقات مت احلصول عليها من املواقع الرمسية لنفس الربامج واالنشطة وهي قابلة للتغيري من سنة ألخرى ويف أي وقت 

ا مهم  (املالحة جهاز صيغة مع االحداثيات هذه صيغة توافق من التأكد جيب 
ً
  املكان يف اختالف هناك سيكون بينها اختالف أي ان حيث  )جد

 

https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B017'42.1%22N+11%C2%B036'01.0%22E/@47.2950167,11.6024554,659m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2950167!4d11.6002667?hl=ar
https://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/wattens/index.en.html
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B015'55.9%22N+11%C2%B023'39.2%22E/@47.2655167,11.396422,659m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.2655167!4d11.3942333?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/place/47%C2%B019'52.3%22N+11%C2%B011'58.6%22E/@47.3312,11.2018054,658m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.3312!4d11.1996167?hl=ar
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=21&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=ne.01573178.1493891768&input=793432&boardType=arr&time=11:56&date=04.05.2017&start=1&sqView=1
http://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?ld=21&L=vs_postbus&seqnr=2&ident=ne.01573178.1493891768&input=793432&boardType=arr&time=11:56&date=04.05.2017&start=1&sqView=1
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.hunde-urlaub.net/unterkunft/hotel/hotel-schoenegg-familiaerer-hunde-urlaub-in-seefeld/&ei=YNR2VYrHCIzlUb-8gtgL&psig=AFQjCNFa1bA25ZLorW8ZT1MOdH3b10oWlA&ust=1433937376678451
http://www.postbus.at/en/index.jsp
http://www.postbus.at/en/index.jsp
https://www.oebb.at/en/
https://www.oebb.at/en/
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 أيام من وجهة نظري مخسة تستحق زيالمسي وضواحيها   
  على القرب او على نفس املسار 

ً
 مت اختيار الربامج حسب مانراه مناسب وبناء

  حسب االيام ميكن ان يكون اليوم االخري هو االول او األول هو الثاني وهكذامل يتم ترتيب الربامج  

  (كيلو تقريبًا  322املسافة ) ملن يرغب زيارة سالزبورغ وضواحيها من زيالمسي يوجد هلا عدة برامج اخرت منها مايناسبك 

  ني اوثالثة مع ضواحيها حسب وجهة نظرييكفيها يوم) ملن يرغب السكن يف سالزبورغ او ضواحيها يوجد هلا عدة برامج هنا 

 ميكن التعديل على الربامج اما باالضافة او احلذف حسب االيام وحسب مايراه الشخص مناسب له 

 يفضل استئجار سيارة خاصة لألرياف والقرى 
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

10 
 خوانق وشالالت زغموند ثون كالم•

•N47 15.584  E12 44.420  

2 
 بحيرة كالم سي•

•N47 14.944  E12 44.181  

2.5 
 (كيتز شتاين هورن )القمة الثلجية •
•N47 13.761  E12 43.663 

2 

 

 بحيرات التجمع االصطناعية•

•N47 12.969  E12 43.554 
 

 (خريطة تفاعلية ) لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس
        اضغط هنــــا                                       

 زيالمسي

 
 

 القمة الثلجية
 كيتز شتاين هورن 

 

يبحيرة كالم س  

 بحيرات التجمع
 االصطناعية   

                       
 

خوانق زغموند 
 ثون كالم

 
 
 

                       
 

 برامج زيالمسي

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+14.944+E12+44.181/N47+15.584++E12+44.420/N47+13.761++E12+43.663/N47+12.969++E12+43.554/@47.2699016,12.8352062,12z/data=!3m1!4b1!4m24!4m23!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.73635!2d47.2490667!1m3!2m2!1d12.7403333!2d47.2597333!1m3!2m2!1d12.7277167!2d47.22935!1m3!2m2!1d12.7259!2d47.21615!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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 زيالمسي
 

 ساحة الطيران
 بزيالمسي 

 

 السياحي المنتجع
 فيراليتن

 
قمة جروس  جلوكنير 

 اعلى قمة في النمسا

 

 

KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

4 

 ساحة الطيران بزيالمسي•

 (جولة على زيالمسي بالطائرة الصغيرة )•
•N47 17.546  E12 47.240 

18 

 المنتجع السياحي فيراليتن•

•N47 10.116  E12 48.864 

34 

 
 قمة جروس  جلوكنير اعلى قمة في النمسا•

•N47 04.483  E12 45.115 

 

 
 (خريطة تفاعلية ) لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس

 اضغط هنــــا                                           
 

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+17.546++E12+47.240/N47+10.116++E12+48.864/N47+04.483++E12+45.115/@47.2012872,12.8397981,11z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.7873333!2d47.2924333!1m3!2m2!1d12.8144!2d47.1686!1m3!2m2!1d12.7519167!2d47.0747167!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

2 
 قمة شيمتين هويه•

•N47 019.582 E12 46.387 

10 
 (مايسكوجل) الزحليقة الصيفية بكابرون•

•N47 16.485  E12 45.479 

14 
 اجمل مطل على زيالمسي وثمرباخ•

•N47 20.195  E12 49.415 

4 

 

 حديقة ثمرباخ •

•N47 19.790 E12 48.801 
 

5 
 جولة على البحيرة  بالقارب الكهربائي•
•N47 19.287  E12 47.865 

 

 (خريطة تفاعلية ) لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس
 اضغط هنــــا

 

 

 

 قمة شيميتن هويه

 جولة على البحيرة

 حديقة ثمرباخ

يالمسي مطل ز  

 زحليقة كابرون

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+019.582+E12+46.387/N47+16.485++E12+45.479+/N47+19.790+E12+48.801/Mitterbergweg+68,+Thumersbach,+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+19.287++E12+47.865/@47.3040415,12.807373,13z/data=!4m30!4m29!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.7731167!2d47.3263667!1m3!2m2!1d12.7579833!2d47.27475!1m3!2m2!1d12.81335!2d47.3298333!1m5!1m1!1s0x47771d0c1c3dbafb:0xd65a6a99f739686b!2m2!1d12.8267758!2d47.3350398!1m3!2m2!1d12.79775!2d47.32145!3e0?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+019.582+E12+46.387/N47+16.485++E12+45.479+/N47+19.790+E12+48.801/Mitterbergweg+68,+Thumersbach,+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+19.287++E12+47.865/@47.3040415,12.807373,13z/data=!4m30!4m29!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.7731167!2d47.3263667!1m3!2m2!1d12.7579833!2d47.27475!1m3!2m2!1d12.81335!2d47.3298333!1m5!1m1!1s0x47771d0c1c3dbafb:0xd65a6a99f739686b!2m2!1d12.8267758!2d47.3350398!1m3!2m2!1d12.79775!2d47.32145!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

18 

 خوانق كيتسلوخ بتاكسنباخ•

•N47 17.588 E12 58.393  

30 
 شالل وقرية باد قاستن•

•N47 06.854 E13 08.188 

 400م 

 باد قاستن, الزحليقة الهوائية •

•N47 06.991 E13 08.091 

45 

 

 مطعم صيد السمك بقرية راوريس•

•N47 11.021 E12 56.199 
 

 (خريطة تفاعلية  )لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس

 هنا اضغط

 

 
 

 

الزحليقة 
 الهوائية

 

 مطعم صيد السمك
 راوريس

 

 خوانق كيتسلوخ 
 

 زيالمسي

 

 قرية وشالل
باد قاستن   

 

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+17.588+E12+58.393/N47+06.854+E13+08.188/N47+06.991+E13+08.091/N47+11.021+E12+56.199/@47.2190223,13.1038285,11z/am=t/data=!3m1!4b1!4m24!4m23!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.9732167!2d47.2931333!1m3!2m2!1d13.1364667!2d47.1142333!1m3!2m2!1d13.13485!2d47.1165167!1m3!2m2!1d12.93665!2d47.1836833!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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 (خريطة تفاعلية ) لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس

 اضغط هنــــا

 

 

KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

20 

 بحيرة اوتندورف•

•N47 16.880 E12 34.667 

19 

 البحيرة الجبلية هنترسي•

•N47 11.664 E12 28.587 

40 

 
 شالالت كريمل•

•N47 12.861 E12 10.092 
 

 

 البحيرة الجبلية
 هنترسي

 

 شالالت كريمل

بحيرة 
 اوتندورف

 زيالمسي

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+11.664+E12+28.587/N47+16.880+E12+34.667/N47+12.861+E12+10.092/@47.2762635,12.4399322,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.47645!2d47.1944!1m3!2m2!1d12.5777833!2d47.2813333!1m3!2m2!1d12.1682!2d47.21435!3e0?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+11.664+E12+28.587/N47+16.880+E12+34.667/N47+12.861+E12+10.092/@47.2762635,12.4399322,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.47645!2d47.1944!1m3!2m2!1d12.5777833!2d47.2813333!1m3!2m2!1d12.1682!2d47.21435!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

20 

 تلفريك  ماريا ألم•

•N47 24.432  E12 54.332 

9 
 زحليقة سالفلدين•

•N47 25.354  E12 48.826 

32 

 مالهي والعاب فاميلي الند•

•N47 29.877  E12 33.292 

52 

 

 مطعم صيد السمك بسلباخ•

•N47 23.416 E12 37.821  
 

 (خريطة تفاعلية ) لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس

 اضغط هنــــا                                        
 

 

 

 مالهي فاميلي الند
الزحليقة الصيفية 

 في سالفلدين

مطعم صيد 
 السمك في سلباخ

تلفريك قرية 
 ماريا الم

 زيالمسي

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+24.432++E12+54.332/N47+25.354++E12+48.826/N47+29.877++E12+33.292/N47+23.416+E12+37.821/@47.3993411,12.7118438,11z/data=!4m24!4m23!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.9055333!2d47.4072!1m3!2m2!1d12.8137667!2d47.4225667!1m3!2m2!1d12.5548667!2d47.49795!1m3!2m2!1d12.63035!2d47.3902667!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

24 

 الزحليقة الهوائية فالينق فالير•
 الثعلب الطائر•

•N47 26.362 E12 43.181 

53 

 بحيرة والش سي•

•N47 39.075  E12 19.522 

3.5 

 
 

 زحليقة  كايزر•
 بجوار بحيرة والش سي •

•N47 38.274  E12 17.258 

 

 (خريطة تفاعلية ) لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس
 اضغط هنــــا

 

 

 زحليقة 
 فالينق فالير

 زيالمسي

ليقةزح  
 زامر كايزر

 بحيرة والش سي

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+26.362+E12+43.181/Johannesstra%C3%9Fe+30,+Walchsee,+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+38.274++E12+17.258/@47.5309414,12.5491089,10z/data=!4m22!4m21!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.7196833!2d47.4393667!1m5!1m1!1s0x47764733b91de173:0x53b7fbb1bf478a52!2m2!1d12.3257837!2d47.6510094!1m3!2m2!1d12.2876333!2d47.6379!3e0?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A3%D9%85+%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD%E2%80%AD/N47+26.362+E12+43.181/Johannesstra%C3%9Fe+30,+Walchsee,+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+38.274++E12+17.258/@47.5309414,12.5491089,10z/data=!4m22!4m21!1m5!1m1!1s0x47771d6d8c2d0ccb:0x453135a3af71ddc2!2m2!1d12.79685!2d47.32352!1m3!2m2!1d12.7196833!2d47.4393667!1m5!1m1!1s0x47764733b91de173:0x53b7fbb1bf478a52!2m2!1d12.3257837!2d47.6510094!1m3!2m2!1d12.2876333!2d47.6379!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

120 

 بيرتساو•

•N47 26.255  E11 41.804 

36 
 البيت المقلوب•

•N47 19.559  E11 40.426 

12 
 عالم الكرستال سوارفسكي•

•N47 17.701  E11 36.016 

20 

 

 انسبروك  •

•N47 15.931  E11 23.654 
 

 (خريطة تفاعلية ) ى الربنامج من قوقل مابسلإلطالع عل
 اضغط هنا

 

 

 بيرتساو

 سوارفسكي

 زيالمسي

 البيت المقلوب

 انسبروك

Traveldiv.com 

 

https://goo.gl/maps/rkE5697otf32
https://goo.gl/maps/rkE5697otf32
http://www.traveldiv.com/
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 (ثالثة ايام ) برامج سالزبورغ  
 نقطة البداية من زيالمسي

 

 

KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

90 

 

 (قصر الخدع المائية ) هلبرون  •
•N47 45.794  E13 03.780 

 

7 
 قلعة هوهن•

•N47 47.882  E13 03.056 

2 
 حديقة الميرابيل•

•E13 02.591    N47 48.341 

50 

 (وولف قانق ) القطار البخاري •
•N47 44.385  E13 26.335  

 القطار البخاري 
 وولف قانق

 قصر هلبرون

 حديقة الميرابيل قلعة هوهن

 زيالمسي

 (خريطةتفاعلية )ع على الربنامج من قوقل مابسلإلطال
 اضغط هنا

 

 

 يمكن استبدال  القطار البخاري بتلفريك بحيرة سانت جيلجن 

 يمكن ان تكون بحيرة الملك  نقطة توقف 

 Traveldiv.com لزيارة سالزبورغ وضواحيها من زيالمسي يكفي اختيار يوم واحد 

 

https://goo.gl/maps/rtFig7qYcJt
https://goo.gl/maps/rtFig7qYcJt
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

120 

 حديقة الميرابيل•

•E13 02.591  N47 48.341 32 

 قلعة هوهن•

•N47 47.882  E13 03.056 2 

 تلفريك بحيرة سانت جيلجن •

•N47 45.930  E13 21.832  

30 
 بحيرة الملك•

•N47 35.514 E12 59.293 
 

 

 يمكن استبدال  تلفريك بحيرة سانت جيلجن بالقطار البخاري 

 الغاء تلفريك  بحيرة سانت جيلجنيمكن إضافة قصر هلبرون و 

 

 قلعة هوهن

 حديقة الميرابيل

 بحيرة الملك

 زيالمسي

 (خريطةتفاعلية )لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس
 اضغط هنا

 

 تلفريك 
 سانت جيلجن

Traveldiv.com 

 

https://goo.gl/maps/Q7r8HTSE9tT2
https://goo.gl/maps/Q7r8HTSE9tT2
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 زيالمسي•

•N47 19.287  E12 47.865 

80 

 بحيرة الملك•
•N47 35.514 E12 59.293 

83 

 منصة االصابع الخمس•

•N47 32.900 E13 42.365 

21 

 هالشتات •
•N47 33.736  E13 38.875  

 (خريطةتفاعلية )لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس
 اضغط هنا

 

 

 زيالمسي

 هالشتات

 بحيرة الملك

منصة االصابع 
 الخمس

 صار الوقت والمسافة يمكن الغاء بحيرة الملكإلخت 

 
Traveldiv.com 

 

https://goo.gl/maps/yJEayuQMmq42
https://goo.gl/maps/yJEayuQMmq42
http://www.traveldiv.com/
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KM 
 (قصر الخدع المائية ) هلبرون  •

•N47 45.794  E13 03.780 

7 

 قلعة هوهن•

•N47 47.882  E13 03.056 

1.5 
 شارع المشاة القديم•

•N47 48.004  E13 02.567 

1 
 حديقة الميرابيل•

•E13 02.591  N47 48.341 

1.5 

 

 شارع المشاة الجديد•

•N47 48.120  E13 02.717 
 

 
 (خريطةتفاعلية )لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس

 اضغط هنــا                               
 

 (ثالثة ايام ) برامج سالزبورغ  
 ية من نفس سالزبورغنقطة البدا

شارع المشاة  
 الجديد

 قلعة هوهن

شارع المشاه 
 القديم

 حديقة الميرابيل

 قصر هلبرون
Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/N47+45.794++E13+03.780/N47+47.882+E13+03.056/N47+48.004+E13+02.567/N47+48.120++E13+02.717/E13+02.591++N47+48.341/@47.7886315,13.0651047,13z/data=!4m22!4m21!1m3!2m2!1d13.063!2d47.7632333!1m3!2m2!1d13.0509333!2d47.7980333!1m3!2m2!1d13.0427833!2d47.8000667!1m3!2m2!1d13.0452833!2d47.802!1m3!2m2!1d13.0431833!2d47.8056833!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 
 سالزبورغ•

•N47 48.343  13 02.588 

22 
 بحيرة فوشل•

•N47 47.596  E13 17.999 

21 
 بحيرة موندسي•

•N47 51.095  E13 21.005 

15 

 تلفريك بحيرة سانت جيلجن•

•N47 45.930  E13 21.832 

19 

 

 (وولف قانق ) القطار البخاري •
•N47 44.385  E13 26.335 

 

 

 
 (خريطةتفاعلية )لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس

 اضغط هنــا
 

 بحيرة موندسي 

 سالزبورغ

 بحيرة فوشل

 تلفريك بحيرة

 سانت جيلجن

 القطار البخاري
(وولف قانق ) 

 

 
 

 
 

 يمكن تقسيم هذا البرنامج الى يومين 

 كن الغاء بحيرة فوشل او موندسييم 

 او القطار  التلفريك اما  الغاءاو يمكن 

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+47.596++E13+17.999/N47+51.095++E13+21.005/N47+45.930++E13+21.832/N47+44.385++E13+26.335/@47.7818609,13.4235975,11z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x47769adda908d4b1:0xc1e183a1412af73d!2m2!1d13.05501!2d47.80949!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.2999833!2d47.7932667!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.3500833!2d47.8515833!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.3638667!2d47.7655!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.4389167!2d47.73975!3e0?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/dir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/N47+47.596++E13+17.999/N47+51.095++E13+21.005/N47+45.930++E13+21.832/N47+44.385++E13+26.335/@47.7818609,13.4235975,11z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x47769adda908d4b1:0xc1e183a1412af73d!2m2!1d13.05501!2d47.80949!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.2999833!2d47.7932667!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.3500833!2d47.8515833!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.3638667!2d47.7655!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.4389167!2d47.73975!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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KM 

 سالزبورغ•

•N47 48.343  E13 02.588 

30 

 بحيرة الملك•
•N47 35.514 E12 59.293 

78 

 هالشتات•

•N47 33.736  E13 38.875 

7 

 
 منصة االصابع الخمس•

•N47 32.900 E13 42.365 
 

 

 (خريطةتفاعلية )لإلطالع على الربنامج من قوقل مابس
 اضغط هنــا

 

 سالزبورغ

 هالشتات

منصة االصابع 
 الخمس

 بحيرة الملك

Traveldiv.com 

 

https://www.google.com.sa/maps/dir/N47+48.341++E13+02.591/N47+35.514+E12+59.293/N47+33.736++E13+38.875/N47+32.900+E13+42.365/@47.6769522,13.376899,10z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.0431833!2d47.8056833!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d12.9882167!2d47.5919!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.6479167!2d47.5622667!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.7060833!2d47.5483333!3e0?hl=ar
https://www.google.com.sa/maps/dir/N47+48.341++E13+02.591/N47+35.514+E12+59.293/N47+33.736++E13+38.875/N47+32.900+E13+42.365/@47.6769522,13.376899,10z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.0431833!2d47.8056833!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d12.9882167!2d47.5919!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.6479167!2d47.5622667!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d13.7060833!2d47.5483333!3e0?hl=ar
http://www.traveldiv.com/
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 حنب ان نبلغكم بأن متعةو وراحة حلرصنا على راحتكم وجعل رحلتكم اكثر سهولة

 داخل زيالمسي او خارجها للمدن واملطارات وغريهااملناسبة غراند هوتيل يوفر لكم وسيلة التنقل 
ً
 سواء
 وبأسعار مناسبةالثقات  بالتعاون مع أحد شركائنا

 (الريسبشن ) ستفسار عن للك نرجو منك التوجه لقسم خدمة العمالء يف حال اردت اال
 وسيتم خدمتك واالجابة على كافة استفساراتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      

  اردت املساعدة عدم الرتدد يف طلب للك و منك يف حالنرج,  راحتك هي غايتنا                                                   
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