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لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا
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قسم ميونخ ترافيل ديف - اضغط هنا
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ألمانيا

 مع ذلك كمدينة يمكن 

زيارتها في جميع األوقات.

https://bit.ly/2BjDz2b
https://bit.ly/2WGka4S
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خريطة مترو ميونخ

األرقام على الخريطة توافق الترتيب في الجدول التالي أدناه :
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مترو ميونخ : األماكن السياحية ومحطاتها

 رقماسم لمحطةplaceالمكانم
ولالمحطة

ص
لو

ا

 ساحة المارين1
متروMarienplatzMarienplatzبالتز

متروKarlsplatzKarlsplatz (Stachus)ساحة كارلزبالتز2

 شارع3
مكسيميليان

Maximilian 
strasse

1- Marienplatz
2- Nationaltheater 

Kammerspiele

مترو
ترام

 الحديقة4
متروOlympiaparkOlympia zentrumاألولمبية

متروOlympiaparkOlympia zentrumاألكواريوم5

6BMW متحفOlympiaparkOlympia zentrumمترو

 حديقة الحيوانات7
هيالبرون

Tierpark 
Hellabrunn

Thalkirchen 
(Tierpark)مترو

متروAllianz ArenaFröttmaningملعب أليانز آرينا8

 الحديقة9
اإلنجليزية

Englischer 
GartenMünchner Freiheitمترو

Zirkus Krone1- Stiglmaierplatzسيرك كرون10
2- Hackerbrücke

مترو
ترام

 Deutschesالمتحف األلماني11
Museum

1- Fraunhofer Strasse
2- Deutsches Museum  

3- Isartor

مترو
ترام
قطار

 االستديوهات12
البافارية

Bavariafilm Tour 
Geiselgasteig

Grünwald, 
Bavariafilmpl.ترام

 Schlossقصر نيمفبورغ13
Nymphenburg

1- Rotkreuzplatz
2- Schloss Nymphenburg

مترو
ترام

W W W. T R AV E L D I V. C O M



أماكن سياحية
W W W. T R AV E L D I V. C O M

ساحة المارين بالتز

شارع مكسيميليان

الحديقة االولمبية

ساحة وشارع كارلزبالتز

المحطة  :
Marienplatz

Marienplatz     المحطة 

Nationaltheater Kammerspiele

المحطة :
 Karlsplatz (Stachus)

المحطة :
 Olympia zentrum

MARIENPLATZ, MÜNCHEN

MAXIMILIAN STRASSE

OLYMPIAPARK

KARLSPLATZ

N48 08.177 E011 34.479

N48 08.408  E011 34.671

N48 10.547  E011 33.280

N48 08.390 E011 33.986

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات
اإلحداثية لمواقف قريبة من الســاحة .

اإلحداثية لمواقف قريبة من الســاحة .

 شــارع التســوق والمــاركات، قريــب جــدُا مــن
بــرج الحديقــة تشــاهد متحــف BMW .ساحة المارين بالتز، 600 متر تقريبًا. مــن 

نهايــة هــذا الشــارع تكــون فــي ســاحة الماريــن 
بالتــز ؛ يفصــل بينهــم 700 متــر .

اإلحداثية لمواقف أرضية في بداية الشارع .

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

سنتر ميونخ وقلبها النابض

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/2nxH8a2RRUt
https://goo.gl/maps/EQ5wyUh5LpRBzyzs8
https://goo.gl/maps/zxAimR93zfm
https://goo.gl/maps/U2Gv69xU2LdU1qhb8
https://www.olympiapark.de/de/olympiapark-muenchen/


سي اليف األكواريوم

ملعب أليانز آرينا

BMW متحف

حديقة الحيوانات هيالبرون

SEA LIFE CENTRE, MÜNCHEN

ALLIANZ ARENA

BMW MUSEUM

TIERPARK, HELLABRUNN

N48 10.547  E011 33.280

N48 13.243  E011 37.496

N48 10.704  E011 33.400

N48 05.936  E011 33.593

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

داخل الحديقة األولمبية .
بجوار الحديقة األولمبية .

من 10 ص الى 5 مساًء
السبت واألحد إلى 6 مساًء

الملعب مفتوح طوال العام
من 10 صباحًا الى 6 مساًء

من 10 ص إلى 6 مساء
االثنين مغلق

البالغين :   18.50 €
األطفال :  14.95 €

البالغين : 10 €
العائلة : بالغين و 3 أطفال تحت 18 سنة : 24 €

البالغين : 15 €
األطفال من ) 14-4 ) 6 €    

تحت سن 4 سنوات مجانًا

 المتحف : 
البالغين  : 12 €

األطفال من ) 6 - 13 ) 6 €
تحت  سن  5  سنوات  مجانًا

الحديقة تعمل طوال العام
من 9 صباحًا إلى 6 مساًء

بعض األشهر تغلق الساعة 4 & 5 مساًء

المحطة :
 Olympia zentrum

المحطة :
Fröttmaning

المحطة :
 Olympia zentrum

المحطة :
Thalkirchen (Tierpark)

اضغط هنا للموقع اإللكتروني اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكترونياضغط هنا للموقع اإللكتروني

ملعب بايرن ميونخ

 األطفال أقل من
3 سنوات مجانًا

يوجد تذاكر عائلية 

 المتحف والملعب :
البالغين  : 19 €

األطفال من ) 6 - 13 ) 11 €
تحت  سن  5  سنوات مجانًا

https://goo.gl/maps/zxAimR93zfm
https://goo.gl/maps/6JqB9aEx1Bq
https://goo.gl/maps/1utz6Mccjfn
https://goo.gl/maps/4kepfj5Ygus
https://www.bmw-welt.com/en.html
https://www.visitsealife.com/muenchen/en/
https://www.hellabrunn.de/en/
https://allianz-arena.com/en


الحديقة اإلنجليزية

إســتوديوهات االفــالم البافارية

سيرك كرون

المتحف األلماني

ENGLISCHER GARTEN

BAVARIAFILM TOUR GEISELGASTEIG

ZIRKUS KRONE

DEUTSCHES MUSEUM

N48 09.629 E011 35.937

N48 03.923  E011 33.222

N48 08.742  E011 33.017

N48 07.824  E011 34.994

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

قريب جدًا من محطة القطارات الرئيسية .

 يمكن الوصول للمتحف إما بالمترو 
أو الترام أو القطار .

من 10 ص إلى 6 مساء
االثنين مغلق

 األسعار تختلف باختالف الصف والمقعد 
وأقلها سعرًا 19 € للكبار  / 17 € لألطفال

 من 10 صباحًا إلى 5 مساًء 

المحطة :
Münchner Freiheit

المحطة :

Stiglmaierplatz

Hackerbrücke

المحطة :
Grünwald, Bavariafilmpl

المحطة :

Fraunhofer Strasse

Deutsches Museum

Isartor

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

يعمل طوال العام
من 9 صباحًا إلى 5 مساًء

البالغين : 14 €
التذكرة العائلية : 29 €

األطفال تحت سن 6 سنوات مجانًا

البالغين : 20 €
 األطفال من ) 17-6 ) 18 €

أقل من 6 سنوات مجانًا

https://goo.gl/maps/CMC2k9LvzTB2
https://goo.gl/maps/HJpa9yvcRLt
https://goo.gl/maps/tML42NUFcxr
https://goo.gl/maps/STsrx4eTR5G2
https://www.circus-krone.com/startseite.html
http://www.deutsches-museum.de/en/information/
https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120242.html
https://www.filmstadt.de/


مالهي سكاي الينقصر نيمفنبورغ

SCHLOSS NYMPHENBURGALLGÄU SKYLINE PARK

N48 09.458  E011 30.398N48 02.622 E010 35.423
اإلحداثياتاإلحداثيات

الوصــول للقصــر يكــون عبــر المتــرو U1 الخــط 
ثــم   Rotkreuzplatz محطــة  إلــى  األخضــر 
صعــود التــرام 17 البنــي إلــى محطــة القصــر
Schloss Nymphenburg ؛ يمكن الوصول 

.  Laim لهــا بالبــاص مــن محطــة
ــث أن محطــة  يفضــل الوصــول لهــا بالســيارة حي

ــي 1.5 كــم القطــار تبعــد عنهــا حوال
) 20 دقيقة مشيًا باألقدام وقد تزيد ( .

اضغط هنا للموقع اإللكترونياضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة:

Rotkreuzplatz ثم الترام

Schloss Nymphenburg

محطة القطار
Rammingen ( Bay )

FlixBus يمكن الوصول لها بباصات

من 1 أبريل إلى 15 أكتوبر
من 9 صباحُا إلى 6 مساًء

من 16 أكتوبر إلى 31 مارس
من 10 صباحًا إلى 4 مساًء

البالغين : 15 € - أقل من 18 سنة مجانًا

البالغين : 12€ - أقل من 18 سنة مجانًا

مالهــي ليغو الند

LEGOLAND DEUTSCHLAND

N48 25.436 E010 17.888
اإلحداثيات

المحطة تبعد عنها 5 كم .

تختلف األوقات باختالف األشهر
في الغالب من 9.30 صباحًا الى 6 مساًء

الطول 150 سم ومافوق 39.90 €
الطول 110 سم إلى 149 سم 30.50 €

أقل من 110 سنتميتر مجانًا

اضغط هنا لمعرفة األوقات

اضغط هنا لمعرفة األوقات

Günzburg : المحطة الرئيسية
نفــس  مــن  مجانيــة  مكوكيــة  نقــل  باصــات  يوجــد 
دقيقــة   15 كل  تتحــرك  األلعــاب  إلــى   المحطــة 

وكل 30 دقيقة وقت المواسم .

من 10 يونيو إلى 7 نوفمبر
تختلف أوقات العمل من شهر ألخر

في الغالب من 10 صباحًا الى 6 مساًء

 البالغين : 47.50 € / األطفال : 43.50 €
قد توفر مايقارب 10 € في حال شراء التذاكر 

من الموقع االلكتروني الخاص بهم 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

للمتجهيــن مــن ميونــخ إلــى زيــورخ أو انترالكــن 
أو جنيــف ســتكو ن األلعــاب فــي طريقــك  علــى 

بعــد 80 كيلــو مــن ميونــخ. 

120 كيلو عن ميونخ باتجاه شتوتغارت والغابات 
السوداء ، في المنتصف مابين ميونخ وشتوتغارت

اضغط هنا لألسعار والحجز

https://goo.gl/maps/n2GQKbG8PFp
https://goo.gl/maps/ni6Cbs9DKTx
http://www.schloss-nymphenburg.de/englisch/palace/index.htm
https://www.skylinepark.de/
https://goo.gl/maps/DuggpHcv3L62
https://www.skylinepark.de/infos-service/oeffnungszeiten/
https://www.legoland.de/en/plan-your-visit/opening-hours/
http://www.legoland.de/en/
https://www.legoland.de/en/tickets/tickets-overview/


محطــة القطارات

مطــار ميونخ الدولي

MÜNCHEN HBF

MUNICH INTERNATIONAL AIRPORT

N48 08.390 E011 33.645

N48 21.344 E011 47.189

اإلحداثيات

اإلحداثيات

المحطة :
Hauptbahnhof central station

المحطة :
Flughafen München Airport

محطة القطارت الرئيسية بميونخ .

يبعد عن ميونخ 37 كيلو .

اإلحداثية لموقع تســليم الســيارات .

قارمش بارتنكيرشن

N47 29.601 E011 05.357

GARMISCH PARTENKIRCHEN
90 كيلو عن ميونخ.

اإلحداثيات

المحطة ) قطار ( :
Bahnhof Garmisch-Partenkirchen

 تلفريك الملعب األولمبي
» قارمش «

 الخوانق المائية
» قارمش «

N47 28.947 E011 07.083

N47 28.245 E011 07.092

ECKBAUERBAHN

PARTNACHKLAMM GARMISCH

اإلطاللة على قارميش 

قريبة جدًا من الملعب األولمبي .

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

اإلحداثيات

يعمل طوال العام / من 9 صباحًا إلى 5 مساًء

البالغين : 22 €
الشباب : من ) 16 - 18 سنة ( 17 €
األطفال : من ) 6 - 18 سنة ( 12 €

تعمل طوال العام
تختلف األوقات باختالف األشهر

في الغالب من 6 ص إلى 10 م

البالغين :  6 €
األطفال : 3 €

https://goo.gl/maps/6rBBVkcRnwG2
https://goo.gl/maps/7AnNtTN9gDy
https://goo.gl/maps/xbgXBvKoSnu
https://goo.gl/maps/FSXtEvFjNRC2
https://goo.gl/maps/JCNfWq6nPFF2
http://www.eckbauerbahn.de/
http://www.partnachklamm-info.de/


قمــة زوجســبيتز الثلجية
 » قارمش «

ZUGSPITZE

اإلحداثيات
N47 27.372 E010 59.680

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

التلفريك بجوار بحيرة إبسي مباشرة ومطل عليها. 

أعلى قمم المانيا .

البالغين : 61 €
الشباب : ) 16 إلى 18 سنة ( 49 €
األطفال : ) 6 إلى 15 سنة ( 32 €

يوجد خصومات للعائلة

من 8.30 ص الى 4.45 م

 بحيرة إبســي
» قارمش «

EIBSEE

اإلحداثيات

N47 27.431 E010 59.525

 البحيــرة بجــوار قمــة زوجســبيتز الثلجيــة وتبعــد
 عن قارمش 10 كيلو .

يمكن الوصول لها بالباص من محطة 
القطارات بقارمش .

هناك باصات تذهب إليها بشكل منتظم .

قلعــة نويشفانشــتاين
» شــوانقو «

تلفريــك وزحليقــة تيغلبيرغ
» شــوانقو «

FUSSEN CASTLE NEUSCHWANSTEINSCHWANGAU TEGELBERGBAHN

اإلحداثياتاإلحداثيات

N47 33.272 E010 44.186N47 34.107 E010 45.402

اضغط هنا للموقع اإللكترونياضغط هنا للموقع اإللكتروني

إطاللة على فوسن وشوانغو والبحيرة . 65 كيلوعن قارمش ، 120 كيلو عن ميونخ.
الصعــود للقلعــة إمــا مشــيًا باإلقــدام أو بعربــة 

الخيــل  مــن أمــام فنــدق مولــر .
يوجد زحليقة صيفية بجوار التلفريك .

قريبــة جدًا من قلعة نويشفانشــتاين
تعمل طوال السنة

من أبريل إلى 15 اكتوبر : من 8 ص الى 4 م
16 أكتوبر إلى مارس : من 9 ص الى 3 م

البالغين : 15 € / اقل من 18 سنة مجانًا

 البالغين : 26 €
األطفال :  11.50 €

يعمل على مدار العام
من 9 صباحًا إلى 5 مساَء

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

https://goo.gl/maps/im1rn8K92Lk
https://zugspitze.de/ar
https://goo.gl/maps/JDHVgSQaZdp
https://goo.gl/maps/jMYa3kU64bKTGJf69
https://goo.gl/maps/jMYa3kU64bKTGJf69
https://goo.gl/maps/jMYa3kU64bKTGJf69
https://goo.gl/maps/HAjUcDKKr5P1QebX8
https://goo.gl/maps/HAjUcDKKr5P1QebX8
https://goo.gl/maps/HAjUcDKKr5P1QebX8
https://www.neuschwanstein.de/englisch/tourist/index.htm
https://www.tegelbergbahn.de/de/sommer
https://www.eibsee.de/


تلفريك والبيرغ

WALLBERGBAHN CABLE

N47 40.514 E011 46.642

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

مطل على بحيرة تيقرنسي .

يمكن الوصول للتلفريك بالباصات من تيغرنسي .

يعمل يوميا
من 8.45 ص إلى 5 م

البالغين : 21 €
األطفال : من ) 15-6 )  10.50 €

تحت 6 سنوات مجانًا

اإلحداثيات

اإلحداثيات

فوسن

N47 34.180 E010 42.049

FÜSSEN
30 كيلو عن ميونخ 

60 كيلو عن قارميش .
4  كيلو عن شوانقو .

Füssen : ) المحطة ) قطار

اإلحداثيات

بحيرة تيغرنسي

N47 42.519 E011 45.282

TEGERNSEE
50 كيلو عن ميونخ / 20 كيلو عن باد تولز

Tegernsee-Bahn : المحطة

زحليقــة باد تولز

BLOMBERGBAHN

N47 44.865  E011 30.960

تعمل على مدار العام صيفًا وشتاًء

من 10 صباحًا إلى 6 مساًء

البالغين : 7.50 €  - األطفال : ) 8 - 13 )  5 €

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

باد تولز

N47 45.644 E011 33.446

BAD TOLZ
50 كيلو عن ميونخ / 20 كيلو عن تيغرنسي

Bad Tölz, Bahnhof : المحطة

55 كيلو عن ميونخ  / 5 كيلو عن باد تولز 

توجد في نفس الموقع  زحليقتين إحداها توبجان 
كالصورة أعاله يمين واألخرى زحليقة صيفية 

كالصورة أعاله باليسار. 

https://goo.gl/maps/PsTE14GSoJBcB5AVA
https://goo.gl/maps/PsTE14GSoJBcB5AVA
https://goo.gl/maps/PsTE14GSoJBcB5AVA
https://goo.gl/maps/PsTE14GSoJBcB5AVA
https://www.wallbergbahn.de/en/summer/summer/
https://goo.gl/maps/u9k95NGM4Wo
https://goo.gl/maps/1tQapzPtcHH2
https://goo.gl/maps/t1gT1MN4zA12
http://www.blombergbahn.com/en/welcome-to-blombergbahn/
https://goo.gl/maps/e8nMQiFxPJH2


آوت ليت انجلوشــتاد

DESIGUAL INGOLSTADT

N48 47.048 E011 28.718

من 10 صباحًا إلى 8 مساًء ) األحد مغلق (

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

80 كيلو شمال ميونخ .

تبعد محطة القطار عن االوت ليت  5  كيلو .

ليــت  لــالوت  األقــرب  للقطــارات  محطتيــن  توجــد 

. نــورد  الشــمالية  المحطــة  هــي 

Ingolstadt Nord أقرب محطة قطار
ثم الباص رقم 20 الى االوت لت

البرامج املقترحة
ــز المســافات بينهــم  ــز ومكســيميليان أو ســاحة الكارلزبالت ــن بالت شــوارع التســوق مثــل الماري

متقاربــة يمكــن إضافتهــم فــي يــوم واحــد أو توزيعهــم فــي أي يــوم حســب الوقــت.

يفضل الوصول للبرامج خارج ميونخ بالسيارة ويمكن استئجار سيارة ليوم أو يومين .

ماتــم وضعــه هنــا مــن برامــج يوميــة هــي مجــرد مقترحــات منا يمكــن التعديل عليها إمــا بالحذف 
أو اإلضافــة حســب مايــراه الشــخص مناســب لــه ولمــن معــه وليس شــرط التقيد بهــا كما هي. 

جميــع األســعار واألوقــات مــن المواقــع الرســمية لألنشــطة وقــد تتغيــر مــن وقــت ألخــر، 
يمكنــك التأكــد مــن الســعر عــن طريــق الضغــط علــى الموقــع اإللكترونــي للمــكان.  ) 2021 م (

يجب التأكـــد من توافق صيغـــة هــذه اإلحداثيات مـــع 
صيغة جهاز  المالحة ) مهم جدًا ( حيث أن أي اختالف

 بينها  سيكون هناك اختالف في المكان.

آوت ليت انغلوشتاد شمال ميونخ ) 80 كيلو ( يفضل الوصول له بالسيارة. 

تلفريك وبحيرة والشــن ســي

WALCHENSEE HERZOGSTAND 
CABLE CAR

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

30 كيلو عن قارمش .

 يمكن المرور عليها للمتجهين من 
قارمش إلى ميونخ أو العكس .

9 صباحًا  إلى  5 مساء

البالغين : 16 €
األطفال : ) من 6 – 15 ) 6 €

 هناك بحيرة باسم ) والش سي ( تختلف عن هذه
 البحيرة  فاألولى في تيرول بالنمسا وهذه في ألمانيا  

في حال وجود خطأ أو اقتراح أو ماشابه آمل منك التواصل معي على حساباتي في 
) ALMUSAFER009 ( وسائل التواصل اإلجتماعي، جميعها تحمل نفس االسم

N47 40.514 E011 46.642

https://goo.gl/maps/KyuT1npzS162
https://www.ingolstadtvillage.com/ar/home
https://www.herzogstandbahn.de/
https://www.herzogstandbahn.de/
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://goo.gl/maps/sqexfsUTVok6mvGe6
https://goo.gl/maps/sqexfsUTVok6mvGe6
https://goo.gl/maps/sqexfsUTVok6mvGe6
https://goo.gl/maps/sqexfsUTVok6mvGe6


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

األكواريوم

BMW متحفN48 10.687  E011 33.400

N48 10.547  E011 33.280

N48 10.547  E011 33.280الحديقــة األولمبية

برنامج اليوم األول

األكواريوم داخل الحديقة األولمبية ومتحف BMW  بجوارهم مباشرة. 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://www.google.com/maps/dir/48.175333,11.554778/48.178117,11.556667/@48.176426,11.5593641,700m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!4m5!1m1!4e1!1m1!4e1!3e0
https://goo.gl/maps/KaGe6Ry4Wxk
https://goo.gl/maps/1utz6Mccjfn
https://goo.gl/maps/KaGe6Ry4Wxk
https://goo.gl/maps/KaGe6Ry4Wxk
https://www.google.com/maps/dir/48.175333,11.554778/48.178117,11.556667/@48.176426,11.5593641,700m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!4m5!1m1!4e1!1m1!4e1!3e0


حديقة الحيوانات هيالبرون N48 05.936  E011 33.593

N48 03.923  E011 33.222االســتديوهات البافارية

برنامج اليوم الثاني

حديقة الحيوانات هيالبرون في المنتصف ما بين االستديوهات البافارية والمتحف 
األلماني يمكن إضافة األخير  ) المتحف األلماني (  لهذا البرنامج أو تكملة بقية اليوم 

 في السنتر  ) ساحة المارين بالتز (.  

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/4kepfj5Ygus
https://goo.gl/maps/HJpa9yvcRLt
https://goo.gl/maps/dSB8AGRh91q
https://goo.gl/maps/dSB8AGRh91q


قصر نيمفنبورغ N48 09.458  E011 30.398

N48 08.742  E011 33.017سيرك كرون

برنامج اليوم الثالث

بالنســبة لقصــر نيمفنبــورغ، الوصــول إلــى محطــة Rotkreuzplatz ثــم صعــود التــرام إلــى 
. Schloss Nymphenburg محطــة القصــر

الوصول لسيرك كرون إما بالمترو أو بالترام والترام أقرب له.

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/n2GQKbG8PFp
https://goo.gl/maps/tML42NUFcxr
https://goo.gl/maps/7PanXBdEgAs
https://goo.gl/maps/7PanXBdEgAs


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

أليانــز آرينا

N48 09.629 E011 35.937الحديقة اإلنجليزية

N48 13.243  E011 37.496

N48 07.824  E011 34.994المتحــف األلماني

برنامج اليوم الرابع

يمكن الوصول للمتحف األلماني عن طريق المترو أو الترام أو القطار .

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/vsKfRX1dPFk
https://goo.gl/maps/CMC2k9LvzTB2
https://goo.gl/maps/6JqB9aEx1Bq
https://goo.gl/maps/STsrx4eTR5G2
https://goo.gl/maps/vsKfRX1dPFk


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

شــوانقو ) التلفريــك والزحليقــة (

N47 34.180 E010 42.049فوسن

N47 34.107 E010 45.402

N47 29.601  E011 05.357قارمش

يوجــد عــدة برامــج داخــل قارمــش أو فــي ضواحيهــا القريبة مثل تلفريــك الملعب األولمبي  
والخوانــق المائيــة والقمــة الثلجية وبحيرة إبســي وغيرهــا، جميعها مذكورة أعاله 

شوانقو ؛ اإلحداثية للتلفريك المطل عليها وعلى فوسن وعلى البحيرة .
فوسن ؛ جولة داخل السنتر أو على البحيرة .

1برامج خارج ميونخ

W W W. T R AV E L D I V. C O M

1

https://goo.gl/maps/uq6v23M6ih12
https://goo.gl/maps/u9k95NGM4Wo
https://goo.gl/maps/F2NVp4kxKNt
https://goo.gl/maps/MRgcUSRfkar
https://goo.gl/maps/uq6v23M6ih12


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

تلفريــك ولبيرغ

زحليقــة باد تولز

N47 45.644 E011 33.446باد تولز

N47 40.514 E011 46.642

N47 44.865 E011 30.960

نسي N47 42.519 E011 45.282تيغر

المســافة اإلجماليــة بينهــم 35 كيلــو  وجميــع هــذه األماكــن قريبــة مــن ميونــخ وأيضــًا قريبــة مــن 
واليــة تيــرول بالنمســا، فــي المنتصــف تقريبــًا بينهــا .

2برامج خارج ميونخ

W W W. T R AV E L D I V. C O M

2

https://goo.gl/maps/H4yy6bBwpZ72
https://goo.gl/maps/YvmYRGercM32
https://goo.gl/maps/ox3hVU8fpho
https://goo.gl/maps/t1gT1MN4zA12
https://goo.gl/maps/WaK7QHDUqk42
https://goo.gl/maps/H4yy6bBwpZ72


W W W. T R AV E L D I V. C O M

مالهي ليغو الند N48 25.436 E010 17.888

N48 02.622 E010 35.423مالهي ســكاي الين

المسافة بينهم 65 كيلو. 

يفضل الوصول لها بالسيارة. 

يفضل االكتفاء بواحدة منهم. 

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

3برامج خارج ميونخ

https://goo.gl/maps/DuggpHcv3L62
https://goo.gl/maps/ni6Cbs9DKTx
https://goo.gl/maps/m5fdUNCtja52
https://goo.gl/maps/m5fdUNCtja52


W W W. T R AV E L D I V. C O M

قسم ميونخ ترافيل ديف اضغط هنا

جميع شقق وفنادق ميونخ : اضغط هنــــا 

فنادق مقترحة

فندق

بولمان ميونخ
اضغط
 هنا

فندق

كونيغسهوف
اضغط
 هنا

فندق

بست ويسترن اتريوم
اضغط
 هنا

فندق : فير يارستزايتن 

كمبينسكي ميونيخ
اضغط
 هنا

فندق

أوروستارز بوك
اضغط
 هنا

فندق

سوفيتيل ميونيخ
اضغط
 هنا

سيتادين متنزه أرنولف 

ميونيخ
اضغط
 هنا

سويت نوفيتيل ميونيخ 

باركشتات شفابينغ
اضغط
 هنا

فندق

لو ميريديان ميونخ
اضغط
 هنا

فندق

أوروبا
اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/الدليل-السياحي-الشامل-الى-ميونخ
http://www.booking.com/city/de/munich.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/event-ma1-4nchen.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4
https://www.booking.com/hotel/de/konigshof.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=83ae88f91de099f0de15ddaa84ee45ad75117f29X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/best-western-atrium.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=d1e20ba8f40fdc108d474995a1d5d686ed3ac223X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/hotelvierjahreszeitenkempinskimunchen.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=573322b0f751ba2493cfea1e64e94d53944658ddX1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/eurostars-book.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;ucfs=1;srfid=0c9f975b837dd4b7b787f39f1b3f5328f1063c27X1;highlight_room
https://www.booking.com/hotel/de/bayerpost.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=2871d12c14224ecd0571e1665f40db51ef86ff31X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/citadines-munich-arnulfpark.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;group_rooms=1;group_adults=2;group_children=0
https://www.booking.com/hotel/de/suitehotelmunchenparkstadtschwabing.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;group_rooms=1;group_adults=2;group_children=0
https://www.booking.com/hotel/de/le-meridien-munich.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;group_rooms=1;group_adults=2;group_children=0
https://www.booking.com/hotel/de/europamu.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=1d25375d119e34814ff29a795887d5a4fe72f6c8X4;type=total;ucfs=1&
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009


تــم اختيــار هــذه الفنــادق والشــقق حســب وجهــة نظــري واألذواق فيهــا مختلفــة، مــا يعجبنــي قــد 
اليعجبــك، والعكــس صحيــح، لــذا آمــل التأكــد مــن اختيــارك حســب ماتــراه مناســب لــك ال لــي.

بعــض الفنــادق والشــقق أحيانــًا يتــم تغييــر مســمياتها أو روابطهــا أو تختفــي مــن بوكنــج، لــذا فــي 
حــال وجــدت أي خطــأ أو تغييــر، آمــل منــك فضــاًل وتكرمــًا التواصــل معــي لتعديلهــا. 

فندق
هيلتون ميونخ بارك

اضغط
 هنا

فندق
مارك ميونخ

اضغط
 هنا

فندق
بالتزل – سوبيريور

اضغط
 هنا

فندق

إن إتش ميونيخ دوتشركايزر
اضغط
 هنا

فندق 
كا بلوس كا أم هاراس

اضغط
 هنا

فندق
روكو فورت ذا شارلز

اضغط
 هنا

فندق
نوفيتيل مدينة ميونخ

اضغط
 هنا

فندق
لويس

اضغط
 هنا

فندق
هيلتون مدينة ميونخ

اضغط
 هنا

فندق : ميركور مركز 
مدينة ميونخ

اضغط
 هنا

فندق
ايدن وولف

اضغط
 هنا

فندق
ميونخ سيتي

اضغط
 هنا

فندق
توربراو

اضغط
 هنا

فندق
ميونخ ماريوت

اضغط
 هنا

فندق : نوفوتيل ميونخ 
سيتي أرنولف بارك

اضغط
 هنا

فندق : نوفيتيل 
» مطار ميونخ «

اضغط
 هنا

فندق : هيلتون 
» مطار ميونخ «

اضغط
 هنا

فندق : هوليدي ان 
اكسبريس » مطار ميونخ «

اضغط
 هنا

فندق : ان اتش 
» مطار ميونخ «

اضغط
 هنا

فندق : موفنبيك
» مطار ميونخ «

اضغط
 هنا

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://www.booking.com/hotel/de/hilton-munich-park.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=4;ucfs=1;srfid=bf631c910fb129f247813a3e49c37cecd34f5b43X1;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/de/hotelmark.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=1d25375d119e34814ff29a795887d5a4fe72f6c8X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/platzlmunich.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=5eef60c1f28d7946a599340ec04194178f85f51aX1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/nhdeutscherkaiser.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4
https://www.booking.com/hotel/de/kkhotelamharras.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=d0b7ed42f17dd91391d8790ec7f437c8eeab67a0X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/rocco-forte-the-charles.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=d77ce85f0cfebb5ecd9153f98d3c6632945481b9X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/novotel-munchen.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4
https://www.booking.com/hotel/de/louis.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=af25c3657da842ba2de00a6dbc2c3f9baf1cfd80X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/hilton-munich-city.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srpos=1;type=total&%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/de/mercure-munchen-city-center.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=bed5ecae1ed105a3259703a882420c9fade42f64X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/edenwolff.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=1d25375d119e34814ff29a795887d5a4fe72f6c8X2;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/maria-munich.ar.html?aid=380015;sid=6487a724ae79d2a509ad54a16946b09b;dcid=1;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srfid=841db62b61ab349eb632e73e2cb5fbf801179db5X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/torbrau.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/munchen-marriott.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=4;dist=0;group_adults=2;sb_price_type=total;srpos=4;type=total&
https://www.booking.com/hotel/de/novotel-munchen-arnulfpark.ar.html?aid=380015;sid=6089c80c03eefa636f7f544818ef3d38;checkin=2018-01-28;checkout=2018-01-29;ucfs=1;srpvid=0679811c80a202ec;srepoch=1516213307;highlighted_blocks=117940004_93776808_0_2_0;all_sr_blocks=117940004_93776808_0_2_0;bshb=2;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-1829149;srfid=c0005d624458db22f91f090c7dd2b0e4243e6572X1;from=searchresults;highlight_room=%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/de/novotel-munchen-airport.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
https://www.booking.com/hotel/de/holiday-inn-express-munich-airport.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
https://www.booking.com/hotel/de/holiday-inn-munich-airport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/munchenairport.ar.html?aid=380015;sid=8afaedceaac8360461918223ca6fa67a;dcid=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
https://www.booking.com/hotel/de/movenpickhotelmunchenairport.ar.html?aid=380015

