
قرية هايدي يف 

أطيب تحية من 

العربية

Maienfeldاألصلية

عاملية  كنجم  هايدي  تجربة 
لقرية  األصيل  املكان  يف  لطيفة 

هايدي

ماينِفلد. غراوبوندن. سويرسا



هايدي
األصيل  املكان  يف  عاملية  نجمة 

ينِفلد   ما

ألهبت هايدي عىل مدى عقود من الزمان حامس األطفال من 
الرغم  عىل  أيًضا.  الكبار  قلوب  وحركت  العامل،  أنحاء  جميع 
املتحركة  والرسوم  املوسيقية  املرسحيات  يف  عامليٍّا  ظهورها  من 
واألفالم والكتب ولكن هايدي مل تنَس جذورها. وال يوجد مكان 
يف العامل تشعُّ هالة هايدي وشخصيتها أكرث مام  هي عليه يف 
قرية هايدي الحقيقية مع بيت هايدي األصيل – وكوخ هايدي 

يف األلب – العيش مع الحيوانات - املتاحف، إلخ.
طبيعة نقية –كوخ هايدي يف األلب

منزل هايدي يف ماينِفلد
متحف يوهانا شبريي لعامل هايدي

- املواد األصلية لفيلم هايدي
- السرية الذاتية يوهانا شبريي

- جميع األفالم عن هايدي

2015

منزل هايدي

.... www.heididorf.chاملزيد من املعلومات يف...



 ،1880 أعوام  يف  كانت  كام  الحياة  ستعيش  هايدي  منزل  يف 
التي كانت الجدة وهايدي وجميع الناس الذين تعرفهم يعيشون 
كمجتمع القرية. وخصوًصا أن فصل الشتاء كان صعبًا وكان ميثل 

تحديًا كبريًا عىل العامل.

منزل هايدي يف القرية الصغرية 
يف  السويرسية  الجبال  يف  عاطفية  رحلة  هايدي هي  قرية 
كانت  هايدي  منزل  قبل  حتى  عرش.  التاسع  القرن  آواخر 
الجوالت  بالزوار.  ترحب  وبيرت  لهايدي  األليفة  الحيوانات 
مع املرشدين ستظهر لكم عامل هايدي األصيل بنحو أصيل 
متاًما: من قبو الخزن تذهب إىل غرفة الطعام الريفية، حيث 
ميكن  الحال،  وبطبيعة  املاعز.  راعي  وبيرت  هايدي  تتوقع 
مفروشة  ولكنها  بسيطة  إنها  هايدي.  غرفة  إىل  الدخول 
ا  مبحبة  - متاًما مثل ذلك الوقت. مكتبة هايدي مؤثرة جدٍّ

يف العديد من اللغات.

التعامل مع الحيوانات

شڨينيل  مع  ألب  هايدي  عىل  ألبوهي  يف  الصيف  فصل  يف 
وبرييل. يأيت راعي املاعز بيرت كل يوم من ويجلب يل ولقريتي 

املاعز املفضلة شڨينيل وبرييل.

.... www.heididorf.chاملزيد من املعلومات يف...



يف هايدي ألب، ويف ألبوهي الربية، قضت هايدي يف الصيف 
أفضل وقت لها يف الجبال الحبيبة. ليك متكن إعادة جو املعيشة 
يف جبال األلب يف بضع خطوات، أعيد بناء كوخ الجبل هايدي 

كوخ هايدي يف األلب مع أوهي 
تجربة مغامرة هايدي

تجربة مغامرة هايدي من قرية هايدي إىل هايدي ألب 
(أوخزنربج) : 12 محطات تحيك قصة شعبية عن هايدي 

تجربة حياة هايدي يف األلب
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www.heididorf.ch

GPS

قرية هايدي األصلية
مع املشاهد والخربات األصيلة مثل منزل هايدي األصيل / كوخ هايدي يف األلب مع تجربة حياة هايدي /متحف يوهانا 
شبريي/ مغامرة الحيوانات / مغامرة هايدي / تذكارات / أصغر مكتب بريد يف سويرسا / التقاليد الثقافية والجذب 

األول يف غراوبوندن وجولة الكربى من سويرسا.

ملزيد من التفاصيل عن أسعار التذاكر للبالغني، وخصم ملجموعة األطفال وجوالت يف قرية هايدي، يرجى الرجوع إىل املوقع
األطفال حتى 4 سنوات مجانًا   

نحن نتطلع إىل زيارتكم لقرية هايدي. نفتح أبوابنا من 15 مارس إىل 15 نوفمرب من الساعة 10:00 حتى 17:00. مع إشعار مسبق، 
نفتح قرية هايدي خارج أوقات العمل. زيارة أو مناسبات خاصة للمجموعات والرشكات ميكننا ترتيب ذلك لكم.

 Heididorf     
 Bahnhoftstrasse 1

CH-7304 Maienfeld
    
 
 www.heididorf.ch         heididorf@heididorf.ch

هاتف:  12 19 330 81(0) 41+

Maienfeldاملكان: Bovelweg 16الشارع: عنوان الـ 
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يف متجر ماينفيلد هايدي ويف القرية، ميكنك الحصول عىل تذكارات أصيلة 
بأصناف  والتمتع  والصغار  الكبار  هايدي  ملحبي  فريدة  وأشياء  وهدايا 
قرية هايدي  تتوفر سوى يف  املحلية. هدية حرصية ألصدقائك ال  األكل 

فقط.
أصغر مكتب بريد يف سويرسا.

مكتب استعالمات/متجر/بريد 

ماينِفلد – مكتب االستعالمات/ متجر هايدي
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Heidibrunnen

Heidihof

Heidi-Shop

HEIDIDORF
MAIENFELD

(1) إن نقطة البداية هي متجر هايدي / مكتب االستعالمات يف 
بانهوفشرتاسيه يف ماينِفلد. من هنا، درب مير عرب شوارع املدينة 
 .(4) روِفل  إىل  ثمَّ   (3) النافورة  إىل  (2) يصل  ماينِفلد  التاريخية 
عاشت  حيث   (5) األصلية.  هايدي  قرية  إىل  للذهاب  هنا  انقر 
هايدي قبل أكرث من ١٠٠ سنة. ابدأ أيًضا يف قرية هايدي (5) من 

طريق هايدي للمغامرة للجميع، والتي تزيد مع االرتفاع.

سقودنا الطريق اىل فندق / مطعم قرية هايدي (6) برشفته 
البانورامية الكبرية التي متكنك من االسرتخاء والتمتع بالهدوء. 
التوقف  هذا  بعد  والرشاب.  األطعمة  أشهى  لك  وسنقدم 
الطريق  يقودنا  هنا،  ومن   .(7) هايدي  نافورة  إىل  للوصول 
خالل الكروم حتى بلدة ماينِفلد إىل نقطة البداية (1). زمن 

املسري: ساعة ونصف.

GPS الشارع: عنوان الـBovelweg 16 :املكانMaienfeld
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World of walk-on-air | 9466 Sennwald-Schweiz :
www.walk-on-air.com | info@walk-on-air.com 

| +41 (0) 71 454 65 55 :

 Heididorf     
 Bahnhoftstrasse 1

CH-7304 Maienfeld
    
 
 www.heididorf.ch         heididorf@heididorf.ch

هاتف:  12 19 330 81(0) 41+

رشيكنا
من  قريبة  مسافة  عىل   - ماينِفلد  فوق 
 / فندق  يقدم  األصلية،  هايدي  قرية 
عىل  خالبًا  منظرًا  هايدي  قرية  مطعم 
 Bündner ِهرشافت  بوندر  وادي 
كبرية،  بانورامية  رشفة   .Herrschaft

حيث ميكنك االسرتخاء والتمتع باألصناف 
جو  أفضل  هو  هذا  للمنطقة.  املختلفة 
الرشكات  واحتفاالت  العائلية  للعطل 

الرائعة.

الرعاة / الداعمون

مؤسسة هايدي 
شكرًا جزيال. كل تربع يساعد عىل رشح الثقافة والتاريخ 

www.heidi-stiftung.ch .ألطفالنا



Enjoy the fresh an local 
variety of goods at Migros, 
the Swiss supermarket 
with tradition. 
Nearby stores:
Pizolpark, Landquart, 
Balzers, Bad Ragaz
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Telefon 081 330 59 01
www.auer-holzbau.ch


