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اللهم اغفر لوالدي وارحمهيوزع مجانًا وال يباع

https://twitter.com/traveldiv
https://www.instagram.com/almusafer009/
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.traveldiv.com
https://www.traveldiv.com/
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
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لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

https://www.traveldiv.com
https://bit.ly/2BjDz2b
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أماكن سياحية
W W W. T R AV E L D I V. C O M

بادن بادن

جبل ميركور

حديقة الزهور

ساحة ليبولد سكوير

يمكــن صعــود الحافلــة رقــم 204 او 205 مــن 
 بادن بادن الى نقطة الصعود ) العربة المسننة (

ويمكن شراء تذكرة كاملة من نفس الحافلة .

BADEN BADEN

MOUNT MERKUR, BADEN BADEN

ROSE SOCIETY GARDEN

LEOPOLD SQUARE, BADEN BADEN

N48 45.756 E008 14.692

N48 45.783  E008 15.860N48 45.424  E008 13.802

N48 45.663  E008 14.399

N48 45.756 E008 14.692

اإلحداثيات

اإلحداثياتاإلحداثيات

اإلحداثيات

مواقف قريبة لها 

الســاحة مــن  بالقــرب  لمواقــف   اإلحداثيــة 
اإلحداثية لنفس الشارع. 300 متر عنها.

تبعد مسافة كيلو عن سنتر بادن بادن .

تسوق ومطاعم ومقاهي.

بــادن  بــادن  علــى  نقطــة  أعلــى  مــن  اإلطاللــة 
المســننة. بالعربــة  لهــا  والصعــود 

يوجد باألعلى قفز مظلي .

من 10 صباحًا الى 10 مساًء

 تعمل من أبريل إلى نهاية أكتوبرالبالغين 6 يورو - األطفال 3.50 يورو
من 9 صباحًا إلى 9 مساًء

رسوم الدخول 1 يورو 

اضغط هنا للموقع اإللكترونياضغط هنا للموقع اإللكتروني

https://www.traveldiv.com
https://goo.gl/maps/moZygN4zzMKDPdW39
https://goo.gl/maps/moZygN4zzMKDPdW39
https://goo.gl/maps/moZygN4zzMKDPdW39
https://goo.gl/maps/RHiAErWmuFM2
https://goo.gl/maps/rvXiGuG3AD92
https://goo.gl/maps/wR9nezqY1v62
https://goo.gl/maps/moZygN4zzMKDPdW39
https://www.baden-baden.com/en/media/attractions/merkur-mountain-and-merkur-funicular-railway#/article/1389d72a-c03a-4c86-9fa1-fef64190f5c3
https://www.baden-baden.com/en/media/attractions/merkur-mountain-and-merkur-funicular-railway#/article/1389d72a-c03a-4c86-9fa1-fef64190f5c3
https://www.baden-baden.com/en/media/attractions/merkur-mountain-and-merkur-funicular-railway#/article/1389d72a-c03a-4c86-9fa1-fef64190f5c3
https://www.baden-baden.com/en/media/attractions/rose-society-garden-new-rose-garden#/article/cd8668a0-2e10-44bb-9b91-c10a9ee9d51c
https://www.baden-baden.com/en/media/attractions/rose-society-garden-new-rose-garden#/article/cd8668a0-2e10-44bb-9b91-c10a9ee9d51c


حديقــة ليتشــينتالر

بحيرة مملســي

LICHTENTALER ALLEE

MUMMELSEE

N48 45.042 E008 14.701

N48 35.799 E008 12.130

اإلحداثيات

اإلحداثيات

بــادن وتبعــد عــن الســنتر  مســافة  بــادن  فــي 
. ونصــف  كيلــو 

30 كيلو عن بادن بادن .

ستراسبورغ » فرنسا  « 

N48 35.049  E007 44.655

STRASBOURG KLEBER

اإلحداثيات

الزحليقة الصيفية ميلسكوبف

معرض الطائرات

N48 39.387 E008 14.464

N49 18.767  E008 26.815

MEHLISKOPF

TECHNIC MUSEUM SPEYER

20 كيلو عن بادن بادن .

يوجد بها بعض النشــاطات و األلعاب والمرافق 
األخرى .

95 كيلو عن بادن بادن.

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

اإلحداثيات

 تعمل طوال العام 
صيفًا من 10 صباحًا الى 6 مساًء

الكبار 4.10  €
من سن ) 3 – 10 سنوات ( 3 €

تعمل طوال العام
من 9 صباحًا الى 6 مساًء

الكبار 17 €
من سن  ) 5 -  14 سنة ( 13 €

أقل من 5 سنوات مجانًا

اإلحداثية ألقرب مواقف لساحة كليبر.

https://goo.gl/maps/j5kb43iDaWv
https://goo.gl/maps/U5HzbUVQhgL2
https://goo.gl/maps/aw3cPDo3iBq
https://goo.gl/maps/iaw362AbWWN2
https://goo.gl/maps/jhD1Hgiuwa32
https://www.mehliskopf.de/home/
https://speyer.technik-museum.de/en/


جولــة فــي نهر الراين
» ستراســبورغ « » فرنســا  «

PIER BATORAMA ROHAN PALACE, 
STRASBOURG

N48 34.814 E007 45.120

N48 34.888 E007 44.906

إحداثية الموقع

إحداثية مواقف قريبة ) 400 م (

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

جولة في نهر الراين وإلقاء نظرة على أهم معالم 
ستراسبورغ.

700 متــر تقريبــًا  يبعــد عــن ســاحة كليبــر  الموقــع 
باألقــدام. مشــيًا 

يمكن إيقاف السيارة في مواقف ساحة كليبر.

 جزيرة ستراسبورغ الكبرى
» ستراســبورغ «» فرنســا  «

اإلحداثيات

مــن أجمــل األماكــن التــي ينصــح بزيارتهــا داخــل 
ســاحة  مــن  لهــا  الوصــول  يمكــن  ستراســبورغ 
كليبــر مشــيًا باألقــدام أقــل مــن كيلومتــر واحــد.

GRANDE-ILE DE STRASBOURG

منتزة وحديقة شتاين فاسن بارك

N47 53.951 E007 55.358

STEINWASEN PARK

20 كيلو عن فرايبورغ .

الرسوم للدخول واأللعاب مجانية.

13 كيلو عن زحليقة تودتناو .

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

من أبريل إلى نوفمبر
من 10 صباحًا الى 6 مساًء

الكبار 24  €
من سن ) 4 - 11 ( 20  €

األطفال دون 4 سنوات مجانًا

N48 34.806 E007 44.427

جزيرة غراند إيل ، داخل ستراسبورغ بها شوارع 
ضيقة وجسور وممرات نهرية و مطاعم. 

فرايبورغ

N47 59.832 E007 51.236

إحداثيات الساحة

الرئيســية فــي  ســاحة مونســتر بالتــز الســاحة 
فرايبــورغ ) بجــوار شــارع القصيــر ( 

FREIBURG

إحداثيات المواقف

N47 59.750 E007 51.135

المواقف تبعد عن الساحة مايقارب 200 م

https://goo.gl/maps/oidteLaRJ1z
https://goo.gl/maps/2S6ifibkAxt
https://www.batorama.com/
https://goo.gl/maps/KedHYpzXT7o
https://www.steinwasen-park.de/index.php?site=&freicontent=&pidl=&pidr=&pidrf=&sprache=eng
https://goo.gl/maps/x9M9gNkAEcG2
https://goo.gl/maps/uGF8kLBLBsdJotM1A
https://goo.gl/maps/2tPdNqN3596tuPBY6
https://goo.gl/maps/2tPdNqN3596tuPBY6
https://goo.gl/maps/uGF8kLBLBsdJotM1A


تودتناو شالل 

بحيرة تيتي ســي

TODTNAU WATERFALL

TITISEE LAKE

N47 50.539  E007 55.985

N47 53.968  E008 08.712

اإلحداثيات

اإلحداثيات

مــن مواقــف الســيارات إلــى الشــالل مســافة 
500 متــر تقريبــًا .

يبعد عن زحليقة تودتناو 3 كيلومترات .

تودتنــاو وشــالل  زحليقــة  مــن  جــدًا   قريبــة 
) 20 كيلو تقريبًا ( .

كولمار » فرنسا  «

N48 04.427 E007 21.482

COLMAR
اإلحداثيات

مالهي والعاب يورب بارك

شتوتغارت

N48 46.692 E009 10.572

EUROPA-PARK - RUST

STUTTGART

فــي قريــة رســت / 80 ك عــن بــادن / 60 كيلــو 
عــن ستراســبورغ / 40 ك عــن فرايبــورغ

اإلحداثيات

اإلحداثيــة لمواقــف قريبــة مــن موقــع تأجيــر 
المائيــة. القــوارب 

الملــوك  شــارع  بجــوار  لمواقــف  اإلحداثيــة 
تكــون  منهــا  وبالقــرب  الرئيســية،  والســاحة 
المحطة المركزية للقطارات على بعد 900 متر .

N48 16.151  E007 43.122

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

من 9 صباحًا الى 6 مساًء

الكبار  55 €
من سن ) 4-11 سنة ( 47 €

الزحليقة الصيفية تودتناو

N47 49.775  E007 56.961

HASENHORN RODELBAHN
40 كيلو من فرايبورغ، قريبة من بحيرة تيتي سي.

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

تعمل طوال السنة، من 9 ص إلى 4.30 م 

الكبار 16 سنة ومافوق 10 €
من سن ) 4 - 15 سنة ( 8.5 €

https://goo.gl/maps/n4f2WsEvzH42
https://goo.gl/maps/AM2HR8JcDR32
https://goo.gl/maps/C1htQogFyu52
https://goo.gl/maps/tXcMMoJGNYG2
https://goo.gl/maps/y8MRGr2BarK2
http://www.europapark.de/en
https://goo.gl/maps/t1pNwMiGhSF2
http://hasenhorn-rodelbahn.de/index.php?sprache=eng&site=&freicontent=&PHPSESSID=5ee98b1a21b65f554e86de2ea867af17


مطار فرانكفورتفرانكفورت

N50 06.713 E008 40.780

FRANKFURT

FRANKFURT AIRPORT

اإلحداثيات

اإلحداثية لمواقف قريبة من شارع زيل.

اإلحداثيات لموقع تســليم الســيارات المستأجرة .

حديقة الحيوانات 
» زو فرانكفورت « 

ZOO FRANKFURT

N50 06.953 E008 41.953

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اإلحداثيات

الكبار 12 €

من سن ) 17-6 ( 6 €

أقل من 5 سنوات مجانًا

تعمل طوال السنة

من 9 صباحًا  الى 7 مساًء

اإلحداثية لنفس الحديقة، وليست للمواقف 

قريبة جدًا من شارع زيل .

N50 06.900 E008 42.008

مواقف قريبة مالصقة للحديقة

N50 03.021 E008 34.024

N50 03.094 E008 35.007

تيرمنال 1

تيرمنال 2

المطار الدولي لفرانكفورت.

يبعد عن المدينة 13 كيلو.

دوسلدورف

N51 13.30 E006 46.752

KONIGSALLEE DÜSSELDORF

اإلحداثيات

اإلحداثيــة لمواقــف فــي وســط شــارع الملــوك  

األخــرى ســواًء  المواقــف  مــن  الكثيــر  ويوجــد 

مواقــف أرضيــة أو علــى امتــداد الشــارع.

تبعد عن بادن بادن 370 كيلو .

تبعد عن فرايبورغ 470 كيلو   .

اإلحداثيات

N50 06.830 E008 40.790
) Zeil ( اإلحداثية للشارع الرئيسي شارع زيل

https://goo.gl/maps/KqX9R4Sb96T2
https://goo.gl/maps/z3YbPB7pgc48Xpak6
http://www.zoo-frankfurt.de/
https://www.frankfurt-airport.com/en.html
https://goo.gl/maps/UBzwZN7sYME2
https://goo.gl/maps/RzQUYjdRHSr
https://goo.gl/maps/qQ9pkWA1SUs
https://goo.gl/maps/CTAFB7LxUQccU7DE8
https://goo.gl/maps/FuDbU3boBLC2


متحف الفن الحديث » دوسلدورف «

المركز الترفيهي » دوسلدورف « 

سيارات الهوت رود » دوسلدورف «

برج الراين » دوسلدورف «

N51 12.971 E006 46.437

N51 12.932 E006 46.621

K21, KUNSTSAMMLUNG

COSMO SPORTS

HOTROD, DUSSELDORF

RHEINTURM

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

إحداثية المتحف

يعمل طوال العام من 10 ص الى 6 م
االثنين مغلق 

يعمل طوال العام 
من 10 ص إلى منتصف الليل 

يعمل طوال العام 
من 2 م الى منتصف الليل 

الكبار 12 يورو
من ) 6 الى 18 سنة ( 10 يورو

إحداثية مواقف قريبة ) 200 م (

إطاللــة بانوراميــة 360 درجة على دوســلدورف.

اإلعالمــي  المينــاء  مــن  جــدًا  قريــب  البــرج 
Medienhafen

الكبار 9 يورو 
من ) 6 الى 18 سنة ( 7 يورو

أقل من 6 سنوات مجانًا

N51 13.048 E006 45.718

اإلحداثيات

األسعار حسب اللعبة 
تبدأ األسعار من 64 يورو حسب الجولة.

واحــد مــن أكبــر المــدن الترفيهيــة فــي ألمانيــا 
كثيــر  علــى  يحتــوي  ترفيهــي  مركــز  عــن  عبــارة 
مــن األلعــاب مثــل التنــس والبولينــج والبليــاردو 
وألعــاب الليــز والتســلق وغــرف األلغــاز  وغيرهــا 

للكبــار واالطفــال.

ــة فــي شــوارع دوســلدورف. ــر اعتيادي ــة غي جول
طريــق  عــن  أو  االنترنــت  مــن  الحجــز  يفضــل 
حســابهم فــي اإلنســتقرام، جميــع المعلومــات 

اإللكترونــي الموقــع  فــي 

N51 13.996 E006 50.581N51 12.586 E006 49.498

اضغط هنا للموقع اإللكترونياضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثياتاإلحداثيات

 لمعرفة الجوالت 
و األسعار كاملة اضغط هنا

https://goo.gl/maps/oHFAapTDXQt
https://goo.gl/maps/fF74Yq181Kw
https://www.kunstsammlung.de/en/home.html
https://www.rheinturm.de/en/
https://www.rheinturm.de/en/
https://goo.gl/maps/EK3NCirYjgx
https://goo.gl/maps/ZtwKtk8Mztk
https://goo.gl/maps/NDQWb3MuLk92
https://www.cosmo-sports.de/
https://www.hotrod-tour-duesseldorf.com/startduesseldorf/homeduesseldorf/
https://www.hotrod-tour-duesseldorf.com/buchung/seite_231/
https://www.hotrod-tour-duesseldorf.com/buchung/seite_231/


محطة قطارات دوســلدورف

مطار دوسلدورف

DUSSELDORF HBF

TITISEE LAKE

N51 13.196 E006 47.517

N51 16.821 E006 46.240

اإلحداثيات

اإلحداثيات

نفــس االســم   الوصــول للمحطــة علــى  يمكــن 
ــرام  ــرو أو ت بوســائل النقــل المتعــددة ســواء مت

أو بــاص.

المحطــة قريبــة مــن شــارع الملــوك ومــن متحف 
الفــن الحديــث ويوجــد بهــا عــدة شــركات اليجــار 
وغيرهــا. وأفيــس  سكســت  مثــل  الســيارات 

يمكن الوصول للمطار بالقطار .

كولن

N50 56.426 E006 57.577

COLOGNE
اإلحداثيات

الــدوم  ســاحة  الســنتر  لمواقــف  اإلحداثيــة 
القطــارات. محطــة  مباشــرة  وبجوارهــا 

اإلحداثية لموقع تسليم السيارات المستأجرة  .

اسم المحطة
Dusseldorf Flughafen Terminal

حديقة الحيوانات » كولن «

KOELNERZOO

الكبار 19.50 يورو

من سن ) 4 الى 12 سنة ( 9 يورو

أقل من 4 سنوات مجانًا

تعمل طوال العام 

الصيف من 9 ص الى 6 م 

الشتاء من 9 ص الى 5 م 

N50 57.543 E006 58.372
اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

جوالت الراين النهرية » كولن «

N50 56.543 E006 57.700

BOAT TRIPS KOELN TOURIST

 المواقــف هــي نفســها مواقــف محطــة القطــارات 
بجوار بعض مباشرة .

65 دقيقة ترى فيها معالم كولن من خالل نهر الراين 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

الكبار 11.60 يورو 
األطفال 5.90 يورو 

لألسعار واألوقات اضغط هنا

https://goo.gl/maps/NFhHfPNif112
https://goo.gl/maps/HXRwASNbddq
https://goo.gl/maps/5SKcrePit9F2
https://goo.gl/maps/qiyC1hJv9y12
https://www.koelnerzoo.de/
https://goo.gl/maps/toygnNavXek
https://www.koelntourist.net/
https://www.koelntourist.net/panoramafahrten/koeln


مالهــي فنتازيا الندمحطــة قطارات كولون

آوت ليــت ميتزنغن

آوت ليــت رورموند

KÖLN HBF

PHANTASIALAND

OUOLET CITY METZINGEN

ROERMOND DESIGNER OUTLET

N50 56.543 E006 57.700

N50 47.915 E006 52.730

N48 32.169 E009 16.830

N51 12.013 E005 59.346

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

النقــل  بوســائل  للمحطــة  الوصــول  يمكــن 
المتعــددة أو الوصــول لســاحة الــدام المحطــة

 بجوار الساحة مباشرة.

70 كيلو جنوب دوسلدورف.
25 كيلو جنوب كولون.

يمكن أن تكون مع كولون في يوم واحد.

35 ك عــن شــتوتغارت / 135 ك عــن بــادن بــادن
170 ك عن فرايبورغ / 175 ك عن ستراسبورغ .

عبارة عن عدة مباني مجاورة لبعض .

الســوداء  للغابــات  ميونــخ  مــن  للمتجهيــن 
ســيكون اآلوت ليــت قريــب جــدًا مــن مســارك.

داخــل األراضــي الهولنديــة علــى بعــد 60 كيلــو 
غــرب دوســلدورف و 93 كيلــو عــن كولــون مــرورًا 
بالقــرب مــن دوســلدورف يمكــن المــرور عليــه 
إلــى  كولــون  أو  دوســلدورف  مــن  للمتجهيــن 

انتويــرب أوبروكســل أو غينــت البلجيكيــة.

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

يوجد توقيتين صيفي وشتوي 
يرجــى مراجعــة الموقــع اإللكترونــي أدنــاه فبعــض 

األيــام واألشــهر مغلقــة.

الكبار 54.50 يورو
من سن ) 4 الى 11 سنة ( 44.50 يورو

أقل من 4 سنوات مجانًا

آوت ليت زويبروكين

N49 13.860 E007 24.346

ZWEIBRUCKEN FASHION OUTLET

اإلحداثيات

110 كيلو عن بادن بادن .

لالطالع على الماركات 
اضغط هنا

الموقع اإللكتروني
اضغط هنا

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

https://goo.gl/maps/H9x9LC8HSWv
https://goo.gl/maps/zHd1DLsVWMS2
https://goo.gl/maps/8fmiUMuud782
https://goo.gl/maps/QftkFzpeEoy
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designer-outlet-roermond/
https://goo.gl/maps/f3QMrTzJugz
https://zweibrueckenfashionoutlet.com/marken/
https://zweibrueckenfashionoutlet.com/
https://www.phantasialand.de/de/
https://www.phantasialand.de/de/


البرامج املقترحة

تقــع منطقــة الغابــات الســوداء جنــوب غــرب ألمانيا فــي والية بــادن فورتنبيرغ وتحيط 

بهــا واليــة بافاريــا األلمانيــة مــن الشــرق و فرنســا من الغرب وسويســرا جنوبًا.

يوجــد فــي منطقــة الغابــات الســوداء الكثيــر مــن المــدن والقــرى مــن أهمهــا : 

فرايبورغ و بادن بادن وغيرها، وفي ضواحيها توجد رســت وستراســبورغ وكولمار .

يمكــن أن تكــون الغابــات الســوداء ضمــن مســارك مــع هولنــدا وبلجيــكا ) الوصــول 

.) الســير  ببلجيــكا أو عكــس خــط  لفرانكفــورت والعــودة مــن أمســتردام مــرورًا 

تــم إضافــة دوســلدورف وكولــون لقربهــا مــن منطقــة الغابــات الســوداء وكونهــا 
مــدن تســتحق الزيــارة بوجهــة نظــري وأيضــًا لتكــون نقطــة توقــف مابيــن الغابــات 

الســوداء وأمســتردام ويمكــن قضــاء يوميــن أو ثالثــة بهــا.

جميــع الفنــادق والشــقق أدنــاه تــم اختيارهــا حســب وجهــة نظــري الشــخصية 
وتختلــف فيهــا وجهــات النظــر واألذواق ومايعجبنــي قــد اليعجبــك أو العكــس

لذا آمل التأكد من اختيارك، خصوصًا الموقع.

جميــع األســعار واألوقــات هنــا مــن المواقــع الرســمية لألنشــطة والبرامــج وهــي 
قابلــة للتغيــر مــن وقــت آلخــر،  ) 2021 م (

صيغــة  توافــق  مــن  التأكــد  يجــب 
مــع  الملــف  هــــذا  فــي  اإلحداثيــات 
المالحــة  جهــاز  فــي  الموجــودة   الصيغــة 
بينهــا  اختــالف  أي  أن  حيــث   ) القارمــن   (
المــكان.  فــي  اختــالف  هنــاك  ســيكون 

الوصــول   ( سويســرا  مــع  مســارك  ضمــن  الســوداء  الغابــات  تكــون  أن  يمكــن 

 .) الســير  خــط  عكــس  أو  بانترالكــن  مــرورًا  جنيــف  مــن  والعــودة  لفرانكفــورت 

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

ــل  ــا، يمكــن التعدي ــة هــي مجــرد مقترحــات من ــا مــن برامــج يومي ــم وضعــه هن مات
عليهــا إمــا بالحــذف أو اإلضافــة حســب مايــراه الشــخص مناســب لــه ولمــن معــه 

وليــس شــرط التقيــد بهــا كمــا هــي. 

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

https://www.traveldiv.com
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 
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بحيرة مملســي N48 35.799 E008 12.130

يمكن الغاء الزحليقة والبحيرة وتعويضها بالحدائق الموجودة داخل بادن بادن .

البرنامج األول

N48 45.756 E008 14.692بادن بادن

جبل ميركور N48 45.783  E008 15.860

N48 39.387 E008 14.464زحليقة ميلسكوبف

https://goo.gl/maps/EY1mjBwZBa72
https://www.traveldiv.com
https://goo.gl/maps/U5HzbUVQhgL2
https://goo.gl/maps/moZygN4zzMKDPdW39
https://goo.gl/maps/RHiAErWmuFM2
https://goo.gl/maps/iaw362AbWWN2


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 
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بحيرة تيتي ســي N47 53.968   E008 08.712

يمكن إضافة شالل تودتناو إلى مسارك فهو قريب جدًا من زحليقة تودتناو وكذلك بحيرة تيتي سي.  

البرنامــج الثاني

N47 59.832 E007 51.236فرايبورغ

حديقة شتاين فاسن بارك N47 53.951 E007 55.358

N47 49.775  E007 56.961الزحليقة الصيفية تودتناو

https://goo.gl/maps/HqTMXamx4822
https://www.traveldiv.com
https://goo.gl/maps/AM2HR8JcDR32
https://goo.gl/maps/F9CjNGb3du72
https://goo.gl/maps/KedHYpzXT7o
https://goo.gl/maps/t1pNwMiGhSF2


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 
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يمكن صعود القوارب النهرية إما في ستراسبورغ أو كولمار . 

ســاحة كليبــر ) ســنتر ستراســبورغ ( تبعــد عــن مــكان صعــود القوراب النهريــة 650 متر تقريبًا 
يمكن إيقاف الســيارة في مواقف ســاحة كليبر واالتجاه للقوارب مشــيًا باألقدام. 

اإلحداثيــة المســجلة أعــاله للجولــة بالقــارب فــي نهــر الرايــن بستراســبورغ هــي لموقــع 
صعــود القــوارب وليســت للمواقــف إذا أردت مواقــف قريبــة منهــا هــذه هــي أقــرب 
المواقــف لهــا 400 متــر عنهــا فــي المنتصــف مابيــن ســاحة كليبــر وموقــع صعــود القــوارب 

ــة  : وبجــوار ســاحة الكاتدرائي

البرنامــج الثالث

N48 35.049   E007 44.655ستراسبورغ

جولة في نهر الراين ) ستراسبورغ ( N48 34.814 E007 45.120

N48 04.427 E007 21.482كولمار

 N48 34.888 E007 44.906

https://goo.gl/maps/wHTtJxgqckt
https://www.traveldiv.com
https://goo.gl/maps/aw3cPDo3iBq
https://goo.gl/maps/oidteLaRJ1z
https://goo.gl/maps/C1htQogFyu52
https://goo.gl/maps/2S6ifibkAxt
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برنامج يوم كامل :  ألعاب ومالهي يورب بارك 

أوقات العمل 

األسعار 

الوصول لها 

الصيف من أوآخر مايو إلى أول نوفمبر 2021 م من 9 ص الى 6 م.

البالغين 55 يورو. 

السيارة :

الشتاء من أوآخر نوفمبر إلى أول يناير 2021 م 11 ص الى 7 م. 

من سن ) 4 – 11 سنة ( 47 يورو.   

 Europa-Park الباص :  اسم المحطة تحمل نفس االسم

قد يتم تطبيق ساعات اطول خالل العطالت.

أقل من 4 سنوات مجانًا.

 القطار  : أقرب محطة قطارات لها على بعد 5 كيلومترات 

وتحمل االسم  Ringsheim ومنها بالباص، الخط رقم 7231 أو 7200

ألوقات العمل

اضغط هنا

لألسعار

اضغط هنا

طريقة الوصول

اضغط هنا

N48 16.151 E007 43.122

https://www.traveldiv.com
https://www.europapark.de/en/opening-hours
https://www.europapark.de/en/prices
https://www.europapark.de/en/info/your-visit/getting-here
https://goo.gl/maps/BUGxTQuBDF82
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فنادق فرايبورغ

تقرير ) أفضل فنادق فرايبورغ ( : اضغط هنــــا 

فنادق مقترحة

فندف راديسون بلو بادشير 

هوف » بادن بادن «
اضغط
 هنا

فندق دورنت ميزون 

ميسمير » بادن بادن «
اضغط
 هنا

فندق اكوا اوريليا سويتن 

ان دين » بادن بادن «
اضغط
 هنا

فندق برينرز

» بادن بادن «
اضغط
 هنا

فندق فيينا تاون هاوس 

باتشاري » بادن بادن «
اضغط
 هنا

فندق أم سوفينبارك 

» بادن بادن « 
اضغط
 هنا

فندق ميركور بانوراما

» فرايبورغ «
اضغط
 هنا

فندق شتات 

» فرايبورغ «
اضغط
 هنا

فنادق بادن بادن

 فندق ريبنهوف

» بادن بادن « 
اضغط
 هنا

 فندق شوارزفالد سون

» بادن بادن « 
اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com
https://www.traveldiv.com/تقرير-رحلتي-الى-الغابة-السوداء
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fde%2Fpanoramahotelmercure.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2468311bc872ff4441dff914c42bc85%3Bdist%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Btype%3Dtotal%26%3B&highlighted_hotels=60613&hp_sbox=1&ss=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&is_ski_area=0&ssne=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&ssne_untouched=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&city=-1771505&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fde%2Fpanoramahotelmercure.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2468311bc872ff4441dff914c42bc85%3Bdist%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Btype%3Dtotal%26%3B&highlighted_hotels=60613&hp_sbox=1&ss=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&is_ski_area=0&ssne=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&ssne_untouched=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&city=-1771505&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1
https://www.traveldiv.com/افضل-فنادق-فرايبورغ
https://www.booking.com/hotel/de/radisson-blu-badischer-hof.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/maison-messmer.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/aqua-aurelia.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/brennersparkhotelspa.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/batschari-suite.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/holland-sophienpark.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/panoramahotelmercure.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/stadt-freiburg.ar.html?aid=380015
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2468311bc872ff4441dff914c42bc85%3Btmpl%3Dsearchresults%3Bcity%3D-1771505%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D-1771505%3Bdest_type%3Dcity%3Bdtdisc%3D0%3Bfrom_sf%3D1%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bhighlighted_hotels%3D60613%3Bhp_sbox%3D1%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bshw_aparth%3D1%3Bslp_r_match%3D0%3Bsrc%3Dhotel%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bsrpvid%3Dff48985ad14700ba%3Bss%3D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25BA%2520%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2588%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne%3D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25BA%2520%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2588%3Bssne_untouched%3D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25BA%2520%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2588%3Btop_ufis%3D1%26%3B&highlighted_hotels=60613&ss=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86%2C+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA%2C+%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&is_ski_area=&ssne=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&ssne_untouched=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&city=-1771505&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1&ss_raw=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86+&ac_position=0&ac_langcode=ar&ac_click_type=b&dest_id=-1743083&dest_type=city&place_id_lat=48.7628&place_id_lon=8.24327&search_pageview_id=ff48985ad14700ba&search_selected=true&search_pageview_id=ff48985ad14700ba&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&sb_changed_destination=1
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2468311bc872ff4441dff914c42bc85%3Btmpl%3Dsearchresults%3Bcity%3D-1771505%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D-1771505%3Bdest_type%3Dcity%3Bdtdisc%3D0%3Bfrom_sf%3D1%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bhighlighted_hotels%3D60613%3Bhp_sbox%3D1%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bshw_aparth%3D1%3Bslp_r_match%3D0%3Bsrc%3Dhotel%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bsrpvid%3Dff48985ad14700ba%3Bss%3D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25BA%2520%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2588%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne%3D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25BA%2520%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2588%3Bssne_untouched%3D%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25BA%2520%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2588%3Btop_ufis%3D1%26%3B&highlighted_hotels=60613&ss=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86%2C+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA%2C+%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&is_ski_area=&ssne=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&ssne_untouched=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%BA%D8%A7%D9%88&city=-1771505&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1&ss_raw=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86+&ac_position=0&ac_langcode=ar&ac_click_type=b&dest_id=-1743083&dest_type=city&place_id_lat=48.7628&place_id_lon=8.24327&search_pageview_id=ff48985ad14700ba&search_selected=true&search_pageview_id=ff48985ad14700ba&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&sb_changed_destination=1
https://www.booking.com/hotel/de/rebenhof-baden-neulweiler.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/rebenhof-baden-neulweiler.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/rebenhof-baden-neulweiler.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/sonne-garni.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/sonne-garni.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/sonne-garni.ar.html?aid=380015


تــم اختيــار هــذه الفنــادق والشــقق حســب وجهــة نظــري الخاصــة واألذواق 

والرغبــات فيهــا مختلفــة، مــا يعجبنــي قــد اليعجبــك، والعكــس صحيــح، 

لــي ال  لــك  مناســب  ماتــراه  وحســب  اختيــارك  مــن  التأكــد  آمــل   لــذا 

بعض خيارات السكن يلزم وجود سيارة للوصول لها.

فندق كولومبي 

» فرايبورغ «

اضغط
 هنا

 فندق دورنت ثيرمين

 » فرايبورغ «

اضغط
 هنا

فندق بست ويسترن 

 » فرايبورغ «

اضغط
 هنا

شقق سكانديك

» رست «
اضغط
 هنا

فندق ستيرن إيرليبنيس 

األندلسي » رست «
اضغط
 هنا

فندق بيل روك
» رست «  

اضغط
 هنا

فندق ابولون 
» رست « 

اضغط
 هنا

شقق فيرينفونونغ 
أبيندزونه » رست «

اضغط
 هنا

فندق سوفيتيل غراند 
ايليه » ستراسبورغ «

اضغط
 هنا

فندق ريغينت بيتيت
 » ستراسبورغ «

اضغط
 هنا

فندق دي
» ستراسبورغ «

اضغط
 هنا

فندق ان اتش كولكشن
» فرانكفورت «

اضغط
 هنا

فندق جميرا
» فرانكفورت «

اضغط
 هنا

فندق سكانديك 
» فرانكفورت «

اضغط
 هنا

فندق هوليدي ان 
» مطار فرانكفورت «

اضغط
 هنا

فندق هيلتون 
» مطار فرانكفورت «

اضغط
 هنا

فندق ان اتش 
» مطار فرانكفورت «

اضغط
 هنا

فندق ايبس ستايل 
افينو » ستراسبورغ «

اضغط
 هنا

فندق هيرشن

 » فرايبورغ «
اضغط
 هنا

فندق ميركور ام مونستر

» فرايبورغ «
اضغط
 هنا

https://www.booking.com/hotel/de/colombi.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/an-den-thermen.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/best-western-premier-victoria.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/villa-sorby.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/villa-sorby.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/villa-sorby.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/erlebnishotel-el-andaluz-europark-resort.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/bell-rock-europa-park.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/apollon.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/ferienwohnungen-abendsonne.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/sofitel-strasbourg.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/regentpetitefrance.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/d-strasbourg.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/nhfrankfurtcity.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/jumeirah-frankfurt.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/wyndham-frankfurt.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/holiday-inn-frankfurt-airport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/hilton-frankfurt-airport-frankfurt-am-main
https://www.booking.com/hotel/de/nhfrankfurtairport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-strasbourg-avenue-du-rhin.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/clarion-hirschen-freiburg.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/de/mercure-freiburg-am-munster.ar.html?aid=380015

