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اليوم األول
معلومات هامة:

 الوصول إلى الفندق التجول حول الفندق و اكتشاف المنطقة شراء بطاقة سالزبورغ حسب مدة اإلقامةبهذه البطاقة جميع األماكن السياحية و
المواصالت العامة مجانا

توفر البطاقة لمدة  24ساعة أو  48ساعة أو
 72ساعة .تجدونها عند المكاتب االستعالمية
إحداثيات المكتب االستعالمي:
N 47.79913 E 13.04788
معلومات هامة:

 الذهاب إلى النهر سالزاخ و المشي أوالجلوس على ضفافه

إحداثيات النهر سالزاخ و ركوب القوارب:

 -ركوب القوارب عند النهر سالزاخ

N 47.80075 E 13.04392

 -تناول الطعام في وسط المدينة
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اليوم الثاني
معلومات هامة:

الذهاب إلى حديقة الميرابيل
 الدخول إلى حديقة ميرابيل مجانا التمشي في ساحة الحديقة لمن يحب الثقافة و التاريخ توجد بجانبالحديقة أيضا قصر ميرابيل

التوجه إلى قلعة سالزبورغ
اسم القلعة Festug Hohensalzburg
اطالالت رائعة من القلعة

 اإلحداثيات الحديقة و القصر:N47 16.429 E12 45.441

معلومات هامة:
يتم الصعود عن طريق عربات المسيرة على
السكك الحديدية
اإلحداثياتN 47.79523 E 13.04738 :

معلومات هامة:

شارع التسوق األكثر شهرة في
سالزبورغ Getreidegasse
 توجد في هذا الشارع عدة محالت ومطاعم و مقاهي
 وأيضا البيت الذي ولد فيه موزارتالمشهور عالميا أيضا في نفس الشارع

إمكانية التسوق مع تناول الطعام و
المشروبات في شارع واحد
اإلحداثياتN 47.80003 E 13.04243:
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اليوم الثالث
معلومات هامة:

حديقة الحيوانات هيلبرون في سالزبورغ
 زيارة حديقة الحيوانات ،فيها حوالي 800حيوانات مختلفة

تبعد حديقة الحيوانات  9كم عن وسط مدينة
سالزبورغ
اإلحداثياتN 47.75684 E 13.06403 :

 مناسب خاصة لألطفالقصر هيلبرون و النوافير الخادعة

معلومات هامة:

 التمشي في حديقة هيلبرون توجد في الحديقة نوافير مخبأة -زيارة قصر هيلبرون

القصر و الحديقة تبعد عن حديقة الحيوانات
 1كم .لهذا يناسب زيارة هذه األماكن مع
بعض
اإلحداثياتN 47.76214 E 13.06024 :

 4اليوم الرابع
معلومات هامة:

تلفريك جبل Untersberg
تصعدون بواسطة تلفريك إلى أعلى قمة
جبل  Untersbergو تشاهدون ماظر
خالبة ل سالزبورغ و ما حولها

التلفريك يبعد عن وسط مدينة سالزبورغ
مسافة  12كم
اإلحداثياتN 47.72568 E 13.0421 :

ديزاينير أوتليت سالزبورغ

معلومات هامة:

 مركز التسوق الداخلي فيه أمث من 100متجر تقدم مزيجا من العالمات
الفاخرة والتصاميم االرقية

يقع مركز "ديزاينر أوتليت سالزبورغ"
مباشرة على طريق السريع) ، (A1الذي
يربط بين سالزبورغ وفيينا

 -توجد أيضا في المركز التسوق مطاعم

اإلحداثياتN 47.79219 E 12.98929 :

معلومات هامة:

مركز التسوق الداخلي يوروبارك
 أكبر مركز التسوق في غرب النمسا فيهأكثر من  130محل
 -فيه عدة مطاعم و مقاهي

يبعد مركز التسوق يوروبارك فقط  3كم عن
ديزاينير اوتليت فلهذا يصح زيارتها مع
بعض
اإلحداثياتN 47.81663 E 13.00919 :

هذا البرنامج مقترح إليكم من طرفنا ! فيمكنكم تغيير و تبديل األماكن وفق إقامتكم .فنعرضكم أيضا بعض األماكن أخرى.
فبإمكانكم أيضا أن تختاروا األماكن التالية أو تزيدونها إلى برامجكم.

أماكن و فعاليات إضافية
معلومات هامة:

استكشف مدينة سالزبورغ بركوب بعرب ٍة
ي ُجرها حصانا

نقطة الركوب في وسط مدينة سالزبورغ

يمكنكم خالل وجودكم في وسط المدينة
أن تركبوا على عربة تجرعا الخيل

اإلحداثياتN 47.79847 E 13.04664 :

معلومات هامة:

بحيرة فولفجانج
 -التجول عند البحيرة

تبعد بحيرة فولفجانج  50كم عن مدينة
سالزبورغ

 -رحلة بالقارب في بحيرة فولفجانج

اإلحداثياتN 47.7399 E 13.43976 :

معلومات هامة:

بحيرة مودسي
 الذهاب إلى بحيرة مندسي و التجولعندها
 -ركوب القوارب البانورامي

تبعد بحيرة موندسي  30كم عن مدينة
سالزبورغ

اإلحداثياتN 47.85559 E 13.34342:

