
دليل
السياحي

أماكن سياحية

إحداثيات وخرائط

برامج يومية

فنادق مقترحة

اإللكترونــي موقعنــا  لزيــارة 
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https://twitter.com/traveldiv
https://www.instagram.com/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.traveldiv.com/
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009


التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن
) € ( EURO مع ذلك كمدينة يمكن 

زيارتها في جميع األوقات.

    ملصق للزجاج األمامي :

- 10أيام 9.50 يورو

- شهرين 27.80 يورو

- ميونخ 
- سالزبورغ

 - فيينا
- زيورخ

- T Mobil  
 - A1 

- شرائح ميديا ماركت

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة في فيينا 

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

مواضيع فيينا - ترافيل ديف - اضغط هنا

من مايو إلى سبتمبر

https://bit.ly/2MHw61k
https://www.traveldiv.com/
https://bit.ly/2TwGziP


ــع ــى موق ــاب إل ــا للذه ــط هن  اضغ
مــاب قوقــل  ىلع  فيينــا 
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https://goo.gl/maps/eyJ6aaqxzhw
https://www.traveldiv.com/


مترو فيينا : أسماء وأرقام المحطات

  رقم ولون اسم المحطةplaceالمكانم
المحطة

StephansplatzStephansplatzU1ساحة ستيفن بالتز1
U3

Schonbrunn PalaceSchonbrunnU4قصر الشونبرون2

حديقة حيونات3
Schoenbrunn ZooHietzingU4الشونبرون

 Danube Towerبرج الدانوب4
Vienna

1- Kaisermühlen
2- Neue Donau

U1
U6

Stadt park  viennaStadtparkU4حديقة اشتاد بارك5

DonauinselDonauinselU1نهر الدانوب6

Wien PraterPratersternU1مالهي براتر7
U2

Mariahilfer Strasse1- Zieglergasseشارع ماريا هيلفر8
2- NeubaugasseU3

 Islamischesالمركز االسالمي9
Zentrum WienNeue DonauU6

محطة قطارات10
فيينا الغربية

Wien
WestbahnhofWestbahnhofU3

U6

محطة قطارات11
فيينا الجنوبية

Wien
SudbahnhofSüdtiroler PlatzU1

Millennium CityHandelskaiU6مجمع االلفية12

Donau zentrumمجمع كاقران13
KagranKagranU1

Gasometer CityGasometerU3مجمع جازو ميتر14

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

https://www.traveldiv.com/
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المحطة
Stephans Platz 

إحداثية الساحة

ساحة ســتيفن بالتز

STEPHANSPLATZ

أماكن سياحية

N48 12.175  E016 22.194

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

برج الدانوب

DANUBE TOWER VIENNA

اإلحداثيات

N48 14.439  E016 24.591
اضغط هنا للموقع اإللكتروني

-Kaisermühlen
 -Alte Donau

Neue Donau

حديقــة حيوانات الشــونبرون

قصر الشــونبرون

SCHOENBRUNN ZOO

SCHOENBRUNN PALACE

موقــع الحديقــة مالصــق لقصــر الشــونبرون ؛ يمكــن 
زيارتهــا مــع القصــر ؛ يوجــد قطــار كجولــة داخــل قصــر 

الشــونبرون والحديقــة وغيرهــا مــن النقــاط.

يمكــن الوصــول للقصــر عــن طريــق المتــرو أو التــرام أو البــاص 
ويوجــد بــه عــدة أنشــطة كالحدائــق العامــة وحديقــة الحيوانات 

ومغامــرة المتاهــة ومتحــف األطفــال وغيرهــا . 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N48 11.014 E016 18.122

N48 11.127  E016 19.116

تعمل طوال العام
أبريل إلى سبتمبر : من 9 صباحًا  الى 6.30 مساًء

باقي األشهر  : ما بين 4.30 م و 6.30 م

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

Hietzing : المحطة

Schonbrunn : المحطة

تختلف األوقات باختالف األشهر، في الغالب من 
6.30 صباحًا إلى 9 مساًء  

Schloss Schönbrunn الترام رقم 10 أو 60 لمحطة

الكبار 22 € - األطفال 11 €
األطفال تحت 6 سنوات مجانًا

            الكبار 50 € - االطفال 30  €
 يوجد عدة تذاكر غير تذاكر القصر مثل 

متحف األطفال و المتاهة وغيرها

التذكرة الشاملة:

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا 
لمعرفة 
جميع 
األسعار

يقع البرج في المنتصف بين هذه الثالث محطات

يمكــن الوصــول للبــرج بالبــاص الســياحي هــوب أون 
أوف. هــوب 

أو  للبــرج  المحطــة  مــن   20A البــاص  صعــود  يمكــن 
تقريبــًا. دقيقــة   20 المشــي 

من 10 صباحًا حتى 11.30 مساًء

الكبار 14.50 € - األطفال 9 €
األطفال تحت 6  سنوات مجانًا

N48 12.498  E016 22.322
إحداثية المواقف

       سنتر فيينا )من أهم وأجمل الساحات في فيينا (

https://goo.gl/maps/MPS8AyjiRQ82
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/T8K9EFCLfD22
https://www.donauturm.at/en/
https://goo.gl/maps/TYdPWdaynkt
https://goo.gl/maps/cJPgFzTyLjo
https://www.zoovienna.at/en/
https://www.schoenbrunn-group.com/en/
https://www.schoenbrunn.at
https://www.zoovienna.at/
https://www.schoenbrunn.at/en/tickets-and-prices/all-tickets-tours
https://goo.gl/maps/HcphuH1pZhL2


اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

حديقة اشتاد بارك

أقل من كيلو متر عن ساحة ستيفن بالتز
10 دقائق مشيًا باألقدام

ايجار القوارب الكهربائية + جلسات + كافيهات

نهر الدانوب

مطل كالين بيرج

N48 12.264  E016 22.667

N48 13.599  E016 24.265

N48 16.575  E016 20.186

STADT PARK VIENNA

DONAUINSEL

KAHLENBERG
اطاللــة على فيينا

Stadtpark : المحطة

Donauinsel : المحطة

Heiligenstadt  : للوصول للمطل عبر آخر محطة
A38  ثم صعود الباص رقم

المطــل يبعــد عــن أقــرب محطــة متــرو 5 كيلومتــرات 
يمكــن  الوصــول لــه إمــا بالســيارة او البــاص

مالهــي وألعاب براتر

مغــارة هتلر

WIEN PRATER

SEEGROTTE

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N48 13.052  E016 23.706

N48 05.152  E016 15.449

تعمل طوال العام
من 10 ص الى منتصف الليل

تعمل طوال العام
من 9 صباحًا الى 5 مساء.

الدخول مجانًا والدفع عند كل لعبة

الكبار 18 € - األطفال من ) 5 - 14 سنة ( 11 €
أقل من 4 سنوات مجانًا.

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

PratersternPraterstern

2.5 كيلو عن ساحة ستيفن بالتز

تبعد عن فيينا 25 كيلو.

يوجد بداخلها متحف الشمع - مدام توسو

الطريق يمر بالقرب من مجمع السيتي سود.

المســار  علــى  الســاحة  مــن  لهــا  الوصــول  يمكــن 
تبديــل أي  بــدون   U1 األحمــر 

بداخــل المغــارة بحيــرة تعتبــر مــن أكبــر بحيــرات أوروبــا 
االرض. تحــت 

محطة الباصات تحمل نفس اسم المغارة
يمكن الذهاب لها عن طريق الشركات السياحية 

والحجز من الفندق.

 اإلحداثية لمواقف السيارات في الجهة األخرى من الجزيرة يتوجب عليك 
صعود الجسر واالتجاه للموقع مشيًا باألقدام ) اضغط هنا لقوقل ماب ( 

https://goo.gl/maps/4uAcHhHUrct
https://goo.gl/maps/Vx2c6yMwZKkEg58J6
https://goo.gl/maps/Cgz7u1PYbNs
https://goo.gl/maps/yE8pinSGWdKrF9p96 
https://goo.gl/maps/vKvTk5yAG7x
https://goo.gl/maps/HBod3hAMbhH2
https://www.praterwien.com/en/home
http://www.seegrotte.at
https://goo.gl/maps/yE8pinSGWdKrF9p96 


المركز السعودي اإلسالميشارع ماريا هيلفر

N48 11.866   E016 20.732
N48 14.770 E016 23.740

MARIAHILFER STRASSE
ISLAMISCHES ZENTRUM WIEN شــارع الماركات والتسوق

يوجد به مســجد للرجال والنســاء أقرب محطة للشارع
Neubaugasse أو Zieglergasse

  اإلحداثية لمواقف في منتصف  الشارع. 

يفضل الوصول له بالمترو لضيق الشارع والمواقف. 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

مجمع مدينة االلفيةمحطة قطارات فيينا الغربية

مركز ومجمع الدانوب كاقرانمحطة قطارات فيينا الجنوبية

محطة القطارات الرئيسية 
من مراكز التسوق الكبيرة داخل فيينا

للمغادرين إلى الغرب
على سبيل المثال ؛ ميونخ وسالزبورغ وزيالمسي وغيرها.

مطل على نهر الدانوب مباشرة
ومن أشهر مواقع التسوق بفيينا.

N48 11.820  E016 20.133N48 14.448 E016 23.211

N48 11.035  E016 22.755
N48 14.464 E016 26.180

WIEN WESTBAHNHOFMILLENNIUM CITY

WIEN SUDBAHNHOF
DONAU ZENTRUM KAGRAN

Südtiroler Platz : المحطة

Handelskai : المحطة

Kagran : المحطة

المحطة
Westbahnhof

Neue Donau : المحطة

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

https://goo.gl/maps/GQkgK7bAxcPZfTVj8
https://goo.gl/maps/Eow3T4JutgB2
https://goo.gl/maps/xzkkTrsrEPTxaQe16
https://goo.gl/maps/QYjsUwh3H5M2
https://goo.gl/maps/2Xe9AQzjQ8ozoZt2A
https://goo.gl/maps/JeukDxgCKnJ2
http://www.izwien.at
https://www.donauzentrum.at/


اإلحداثيات

مجمع جازو ميتر

مجمع تجاري وتسوق وسينما داخل فيينا

N48 11.070 E016 25.160

GASOMETER CITY

Gasometer : المحطة

اإلحداثيات

مطــار فيينا

N48 07.325 E016 33.925

VIENNA AIRPORT

يمكــن الوصــول إلــى وســط فيينــا مــن المطــار 
عبــر القطــار CAT خــالل ربــع ســاعة فقــط بــدون 
محطــة  فــي  ســيكون  والنــزول  توقــف  أي 
)Wien Mitte( بقيمــة 12 يــورو للذهــاب و 21 
يــورو للذهــاب والعــودة و مجانــًا لمــن هــم دون 
15 ســنة، ويمكــن حجــز التذاكــر مــن اإلنترنــت أو 

مــن نفــس المطــار عنــد الوصــول .

حديقــة  مــن  بالقــرب   Wien Mitte محطــة 
شــتادبارك و تبعــد كيلومتــر واحــد عــن ســاحة 
ســتيفن بالتــز ويمكــن الوصــول للســاحة مــن 
محطــة ويــن ميــت فــي خــط مباشــر عبــر المســار 

البرتقالــي U3 خــالل 5 دقائــق تقريبــًا .

مــن لديــه ترانزيــت طويــل فــي مطــار فيينــا 
اخــذ  و  التوقــف  فتــرة  اســتغالل  يمكــن 
جولــة داخــل المدينــة والوصــول لهــا مــن 
المطــار عبــر القطــار CAT ربــع ســاعة ذهابــَا 
الحقائــب  تــرك  يمكــن  ؛  للعــودة  ومثلهــا 
فــي محطــة ويــن ميــت حيــث يوجــد هنــاك 

خزائــن مخصصــة لمثــل هــذه االمــور .

اإلحداثية لمواقف ايجار السيارات

CAT اضغط هنا - الموقع الرسمي للقطار

القريــة اســم  نفــس  تحمــل  قطــار  محطــة   أقــرب 
ــرات، يفضــل  Parndorf Ort وتبعــد عــن االوت ليــت 3 كيلومت

حجــز تاكســي قبــل الوصــول لمحطــة القطــار بنصــف ســاعة.

آوت لــت ديزاينــر بارندورف

DESIGNER OUTLET PARNDORF

N47 58.720 E016 50.883

مجمع الســيتي سود

SHOPPING CITY SUD

يبعد 50 كيلو عن فيينا

اإلحداثيات
N48 06.529  E016 19.150

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

الباصــات  رقــم 237 و 299 مقابــل دار األوبــرا فــي الســنتر 
بالقــرب مــن ســاحة ســتيفن بالتــز،  تجــد شــعار اآلوت ليــت 

علــى نفــس البــاص،  يفضــل الحجــز قبلهــا بيــوم .
فيينــا  مابيــن   ) مكوكيــة  نقــل  خدمــات   ( شــاتيل  يوجــد 

ليــت.  واالوت 

يعمل طوال العام من 9.30 صباحًا الى 8 مساًء
االحد مغلق

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

خدمة النقل ) الشاتيل ( اضغط هنا

اإلحداثيات

من أكبر مراكز التسوق في النمسا .

كيلومتــرات   8 ب  هتلــر  مغــارة  قبــل  يقــع   المجمــع 
ويمكن جمعهم في يوم واحد .

 من 9.30 ص الى 10 م
االحد مغلق 

 vösendorf scs bahnhst 

20 كيلو خارج فيينا .

https://goo.gl/maps/geRcQ4f9Uu32
https://goo.gl/maps/7ThdzJjpSVK2
https://www.cityairporttrain.com/en/home
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-parndorf/
https://goo.gl/maps/rDKnLg9MRCz
https://goo.gl/maps/XUHVD5oWMRL2
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-parndorf
https://www.scs.at
https://www.parndorf-shuttlebus.at/en


البرامج املقترحة
تم عمل وترتيب البرامج أدناه بحسب قربها من بعض أو بحسب المسار واالتجاه والوقت ولم يتم 

ترتيبها باأليام حيث تم ترك حرية اختيار األيام للشخص نفسه وحسب ما يراه مناسب له ولمن معه 
وليس لزامًا التقيد بها فهي مجرد مقترحات مبنية على وجهة نظر خاصة بي.

جميع األوقات واألسعار من المواقع الرسمية لألنشطة والبرامج وهي قابلة للتغير من 
موسم ألخر.  ) تحديث 2021 م (.

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

يجب التأكد من توافق صيغة هذه اإلحداثيات مع صيغة جهاز 
المالحة ) مهم جدًا ( حيث أن أي اختالف بينها سيكون هناك 

اختالف في المكان.

حديقة شتاد بارك

N48 12.175 E016 22.194ساحة ستيفن بالتز

N48 12.264  E016 22.667

N48 16.575  E016 20.186مطــل كالين بيرغ

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

البرنامج األول

ــًا يربــط  احداثيــة ســاحة ســتيفن بالتــز هــي للمواقــف والمواقــف تبعــد عــن الســاحة 600 متــر تقريب
ــا  ــر  ( احــد اجمــل شــوارع فيين بينهــم مشــيًا باالقــدام شــارع المشــاة والتســوق ) كارنتن

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

https://goo.gl/maps/MPS8AyjiRQ82
https://goo.gl/maps/4uAcHhHUrct
https://goo.gl/maps/BunEbE3yBBw
https://goo.gl/maps/5WxZ2PfQVBK2
https://www.traveldiv.com/
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
http://https://goo.gl/maps/5WxZ2PfQVBK2


البرنامج الثاني

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

حديقة حيوانات الشونبرون

N48 11.866   E016 20.732شارع ماريا هلفر

N48 11.014 E016 18.122

N48 11.127  E016 19.116قصر الشــونبرون

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

https://goo.gl/maps/nhf8dyqyBtA2
https://goo.gl/maps/GQkgK7bAxcPZfTVj8
https://goo.gl/maps/TYdPWdaynkt
https://goo.gl/maps/cJPgFzTyLjo
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/nhf8dyqyBtA2


البرنامج الثالث

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

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

مجمع السيتي سود

N48 14.439  E016 24.591برج الدانوب

N48 06.529  E016 19.150

N48 05.152  E016 15.449مغــارة هتلر

https://goo.gl/maps/SHepW9yBAz32
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/T8K9EFCLfD22
https://goo.gl/maps/XUHVD5oWMRL2
https://goo.gl/maps/HBod3hAMbhH2
https://goo.gl/maps/SHepW9yBAz32


البرنامج الرابع

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

مجمع كاقران التجاري

N48 13.599  E016 24.265جولة على نهر ومقاهي الدانوب

N48 14.464 E016 26.180

براتر N48 13.052  E016 23.706مالهي 

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

https://goo.gl/maps/VwLoKRMtV6qArWy17
https://goo.gl/maps/7essdSaNpdoRipNK7
https://goo.gl/maps/5M2ur3CxNBghYNtu9
https://goo.gl/maps/7essdSaNpdoRipNK7
https://goo.gl/maps/7essdSaNpdoRipNK7
https://goo.gl/maps/5M2ur3CxNBghYNtu9
https://goo.gl/maps/5M2ur3CxNBghYNtu9
https://goo.gl/maps/vKvTk5yAG7x
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/VwLoKRMtV6qArWy17


البرنامج الخامس

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

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

شارع ماريا هلفر

N48 12.175 E016 22.194ساحة ستيفن بالتز

N48 11.866   E016 20.732

N47 58.720  E016 50.883آوت ليــت بارندورف

اآلوت ليــت ضخــم جــدًا ويحتــاج إلــى يــوم كامــل بوجهــة نظــري، إن تبقــى هنــاك مجــال مــن 

الوقــت اختــر إمــا شــارع ماريــا هلفــر أو ســاحة ســتيفن بالتــز إن كان هدفــك هــو التســوق .

https://goo.gl/maps/1DJSye6keDUZsdiF8
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/oU4YKTeuT1umCPRy9
https://goo.gl/maps/MPS8AyjiRQ82
https://goo.gl/maps/oU4YKTeuT1umCPRy9
https://goo.gl/maps/oU4YKTeuT1umCPRy9
https://goo.gl/maps/rDKnLg9MRCz
https://goo.gl/maps/1DJSye6keDUZsdiF8


فنادق مقترحة

فندق 
امباسدور

اضغط
هنا

فندق 
دو اند كو فيينا

اضغط
هنا

فندق
ميليا فيينا

اضغط
هنا

فندق
هيلتون الدانوب

اضغط
هنا

فندق 
تريند النمسا

اضغط
هنا

فندق 
ام ستيفن بالتز

اضغط
هنا

فندق 
غراند فيينا

اضغط
هنا

فندق 
باالس هانسن كمبينسكي

اضغط
هنا

فندق
ريتز كارلتون فيينا

اضغط
هنا

فندق
ماريوت فيينا

اضغط
هنا

فندق
انتركونتننتال

اضغط
هنا

فندق
نوفيتيل مدينة فيينا

اضغط
هنا

فندق
بريستول

اضغط
هنا

فندق
ذا رينغ

اضغط
هنا

إن إتش
مطار فيينا

اضغط
هنا

فندق
بارك حياة فيينا

اضغط
هنا

فندق
زاخر فيينا

اضغط
هنا

موكسي
مطار فيينا

اضغط
هنا

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

فندق 
هيلتون فيينا

اضغط
هنا

فندق
افيانو بنسيون

اضغط
هنا

جميع شقق وفنادق فيينا : اضغط هنــــا 

للمزيد من الشقق والفنادق المختارة : اضغط هنا 

http://www.booking.com/hotel/at/ambassador.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/do-co-vienna.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/melia-vienna.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/hilton-vienna-danube.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/austria-trend-europa-wien.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/stephansplatz.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/grand-wien.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/palais-hansen-kempinski-vienna.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/the-ritz-carlton-vienna.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/vienna-marriott.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/at/intercontinental-wien.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/wien-city-open-01-dec-07.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/bristolawesvienna.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/the-ring.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/nhviennaairport.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/park-hyatt-vienna.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/sacher-wien
https://www.booking.com/hotel/at/moxy-vienna-airport.ar.html?aid=380015
https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/hotel/at/hilton-vienna.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/pensionaviano.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?city=-1995499&ssne=%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7&ssne_untouched=%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fat%2Fambassador.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D49ce8a32652a700767bf73ce90f66324%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Btype%3Dtotal%26%3B&highlighted_hotels=70097&src=hotel&bb_asr=2&aid=380015&dcid=4&sid=49ce8a32652a700767bf73ce90f66324&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7+&idf=on&=2&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&checkin_year_month_monthday=2018-12-04&checkout_year_month_monthday=2018-12-05
https://bit.ly/2FAITBk

