
دليل

السياحي

أماكن سياحية

إحداثيات وخرائط

برامج يومية

فنادق مقترحة

زيالمسي

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

وسالزبورغ

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


زيالمسي -  سالزبورغ

التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن
) € ( EURO

أفضل األوقات 

لزيارتها ما بين مايو 

إلى سبتمبر

استيكر للزجاج :
- 10أيام 9.50 يورو

- شهرين 27.80 يورو

- ميونخ 
- سالزبورغ

-T MobiL 
- A1 

شرائح ميديا ماركت 

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

الطقس في زيالمسي وكابرون واألماكن القريبة منهم

W W W. T R AV E L D I V. C O M
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النمسا

https://www.traveldiv.com/?p=2858
https://www.traveldiv.com/?p=2858


موقــع ملشــاهدة  هنــا   اضغــط 
مــاب قوقــل  ىلع  زيالمســي 
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زيالمسي ؛ المسافة ألهم المدن والقرى

األرقام تعني المسافة إلى زيالمسي

https://goo.gl/maps/nSA6Vrq1ynM2
https://www.traveldiv.com/
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زيالمسي ؛ خيارات بديلة للسكن

األرقام تعني المسافة إلى زيالمسي

https://www.traveldiv.com/


تلفريك ماريا ألم 1

N47 24.378 E012 54.330

زحليقة سالفلدين 2

N47 25.354 E012 48.840

قمة شيمتين هويه 3

N47 019.582 E012 46.387

الزحليقة الهوائية 4

N47 26.362 E012 43.181

بحيرة والش سي 5

N47 39.035 E012 19.350

زحليقة كايزر 6

N47 38.274 E012 17.258

مالهي فاميلي الند 7

N47 29.877 E012 33.292

مطعم  السمك سلباخ 8

N47 23.416 E012 37.821

بحيرة اوتندورف 9

N47 16.880 E012 34.667

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

قمة كابرون الثلجية 10

N47 13.761 E012 43.663

البحيرات االصطناعية 11

N47 13.025 E012 43.560

شالالت كريمل 12

N47 12.861 E012 10.092

البحيرة الجبلية هنترسي 13

N47 11.664 E012 28.587

قمة غروس 14

N47 04.483 E012 45.115

منتجع فيراليتن 15

N47 10.116 E012 48.864

مطعم السمك راوريس 16

N47 11.021 E012 56.199

شالل باد قاستن 17

N47 06.854 E013 08.188

ساحة الطيران 18

N47 17.546 E012 47.240

خوانق كيتسلوخ  19

N47 17.365 E012 58.560

حديقة ثمرباخ 20

N47 19.790 E012 48.801

مطل زيالمسي 21

N47 20.325 E012 49.645

لقوقل ماب اضغط على اإلحداثية أدناه.

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

أهم اإلحداثيات

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

https://goo.gl/maps/aPhPD5Qjinq
https://goo.gl/maps/r8Y2GhvoWKWDZ3D28
https://goo.gl/maps/r8Y2GhvoWKWDZ3D28
https://goo.gl/maps/vTpSXa2xXFr
https://goo.gl/maps/3TqgFu3djQTHKb7C7
https://goo.gl/maps/3TqgFu3djQTHKb7C7
https://goo.gl/maps/32mPUUVoK4q
https://goo.gl/maps/GCcnML6cJr52
https://goo.gl/maps/DBwd5TEnRy2zw75CA
https://goo.gl/maps/DBwd5TEnRy2zw75CA
https://goo.gl/maps/q8iMtr6tY1E2
https://goo.gl/maps/q8iMtr6tY1E2
https://goo.gl/maps/KQ5ZCeiaJyr
https://goo.gl/maps/gNKbnQ6VEFv
https://goo.gl/maps/E271s5BVER12
https://goo.gl/maps/Stukknezih32
https://goo.gl/maps/F9rzDkq9TAK2
https://goo.gl/maps/u2ZnBhW7ews
https://goo.gl/maps/RvtjiQ5HdWoP29ti9
https://goo.gl/maps/RvtjiQ5HdWoP29ti9
https://goo.gl/maps/gq2HNdx2KhM2
https://goo.gl/maps/wr3b3CTCveF2
https://goo.gl/maps/Mbj2FiZfKhk
https://goo.gl/maps/a2dqfGXy9QA2
https://goo.gl/maps/97SuBnLouoA2
https://goo.gl/maps/SfD9YiGV8Qp
https://goo.gl/maps/T5gG8XB9GUM2
https://goo.gl/maps/tmA4Mzq2hC62
https://goo.gl/maps/QncAzNh9pSuSUbhb8
https://goo.gl/maps/QncAzNh9pSuSUbhb8
https://goo.gl/maps/Rw2cLyRHDkA2
https://goo.gl/maps/ofHzmSnSCa32
https://goo.gl/maps/2zmaBhP2w9v
https://goo.gl/maps/2zmaBhP2w9v
https://goo.gl/maps/2oftvJEP6zj
https://www.traveldiv.com/


ــرون  ــر مــن فنــادق وشــقق زيالمســي وكاب الكثي
توفــر بطاقــة صيفيــة مــن منتصــف مايــو إلــى 
دخــول  طريقهــا  عــن  يمكــن  أكتوبــر  منتصــف 
أغلــب األماكــن الســياحية مجانــًا ، مقــدار التوفيــر 
يــورو.   500 إلــى  يصــل  قــد  بالبطاقــة  للعائلــة 

تعمل على مدار العام عدا بعض األوقات
) انظر الموقع الرسمي (

المحطة ) باص + قطار (
Zell am see -

 لمزيد من المعلومات عن البطاقة اضغط هنا 

المحطة ) باص + قطار (
Zell am see -

Schmittenhöhebahn Talstation -

السعر 31.50  € - األطفال 15.50 €
مجانًا ببطاقة زيالمسي وكابرون

اإلحداثيات

اإلحداثيات

قمــة شــميتين هويهزيالمسي

ZELL AM SEESCHMITTEN HOHE

أماكن سياحية

N47 19.287 E012 47.865

N47 19.582 E012 46.387

N47 19.468 E012 47.976
اإلحداثيــة األولــى لمواقــف محطــة القطــار القريبــة 
مــن فنــدق غرانــد هوتيــل ، والثانيــة لمواقــف أخــرى 

خلــف فنــدق غرانــد هوتيــل مباشــرة. 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

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

حديقــة ثمر باخمطل زيالمســي

MITTERBERGWEG
KURPARK THUMERSBACH

من أجمل المطالت على زيالمسي وبحيرتها 
لزيالمســي. المقابلــة  الضفــة  بــاخ،  وثمــر 

لزيالمســي     المقابلــة  الجهــة  أو  الضفــة 
كيلــو.  4 عنهــا  تبعــد 

والصعــود  وبحيرتهــا  زيالمســي  علــى  إطاللــة 
لهــا مــن وســط زيالمســي يمكــن شــراء تذكــرة 
للقمــة مــع جولــة بالباخــرة على بحيرة زيالمســي

اإلحداثيات
اإلحداثيات

N47 20.325 E012 49.645
N47 19.790 E012 48.801

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثية لحديقة ثمرباخ المطلة على البحيرة

https://www.schmitten.at/en/summer
https://www.traveldiv.com/hotels_apartment_offer_zell_am_see_card/
https://goo.gl/maps/WJmN5uF3BBp
https://goo.gl/maps/T64CLNwsBPD2
https://goo.gl/maps/bEbSseT5MC22
https://www.zellamsee-kaprun.com/en
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/WVujLHWXZ8u
https://goo.gl/maps/i1ZnkFz5zCw
https://www.schmitten.at/en/summer
https://www.traveldiv.com/hotels_apartment_offer_zell_am_see_card/


يعمل طوال العام
 من 10 ص الى 8 م

20 دقيقة 72 € / 35 دقيقة 98 €
ساعة كاملـة  155 €

تعمل طوال العام
من 8 ص الى 8 مساء

الكبار 12 €
األطفال من )14-7( 5.90 € 

اقل من 6 سنوات مجانًا
مجانًا ببطاقة زيالمسي وكابرون

اإلحداثيات

اإلحداثيات

متحــف الســيارات بكابرونســاحة الطيران بزيالمسي

FLUGPLATZ 
VÖTTERS FAHRZEUG MUSEUM

N47 17.546  E012 47.240

N47 16.365  E012 45.981

كابرون

زحليقــة كابرون

KAPRUN

MAISKOGEL

إحدى أجمل خيارات السكن البديلة عن زيالمسي، تبعد عنها 8 ك

زحليقة توبجان وألعاب لألطفال

متحف للســيارات والدراجــات والمركبات الغريبة 
من الخمســينات إلى الســبعينات ميالدية. و  زيالمســي  علــى  األعلــى  مــن  بانوراميــة  جولــة 

ألربعــة  صغيــرة  طائــرة  فــي  ومحيطهــا  وبحيرتهــا 
ركاب، مــع العلــم بــأن الطائرة التقلع بأقل من أربعة 
ــة.  ــة كامل ــم دفــع قيمــة الجول ركاب إال فــي حــال ت

00436648628328 

اإلحداثيات
اإلحداثيات

N47 16.369  E012 45.552
N47 16.485  E012 45.479

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( 660
Kaprun -

) ال يتم قبول األطفال أقل من سنتين (

 يفضل الحجز إما باالتصال أو الذهاب لنفس الموقع.

E-Mail.: office@alpenflug.at

تعمل على مدار العام
من 9.30 ص إلى 7 مساًء

المحطة ) باص ( 660
Kaprun Schaufelberg -

الكبار 12.50 €
األطفال )8-15( 9.30 € - األطفال )7-3( 6 €

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

https://alpenflug.at/de
http://www.oldtimer-museum.at/
https://goo.gl/maps/4oVX6qNoG7A2
https://goo.gl/maps/T8idSiGydmA2
https://goo.gl/maps/n4JM1qJMW9s
https://goo.gl/maps/pdr2rsV2XDs
http://www.oldtimer-museum.at/
https://alpenflug.at/de
https://www.kitzsteinhorn.at/en/summer/maiskogel/maisiflitzer
https://www.kitzsteinhorn.at/en/summer/maiskogel/maisiflitzer
https://www.kitzsteinhorn.at/en/summer/maiskogel


تعمل على مدار العام
من 8.30 ص الى 4.30 م

    المحطة ) باص ( 660
                  Kaprun Kitzsteinhorn   

                Bergbahn Talstation               

الكبار 6 €
األطفال )6-15سنة( 3.90 €

مجانًا ببطاقة زيالمسي وكابرون

 من منتصف مايو إلى نهاية أكتوبر
من 9 ص الى 5 - 7 م

اإلحداثيات

اإلحداثيات

القمــة الثلجيــة بكابرونخوانــق زغموند ثون

SIGMUND-THUN-KLAMM
KITZESTEINHORN

N47 15.565  E012 44.360

N47 13.780  E012 43.685

قرية بيســندورف

بحيــرات كابــرون االصطناعية 

PIESENDORF

KAPRUN HOCHGEBIRGSSTAUSEEN

تبعد 9 كيلو عن زيالمسي و 5  كيلو عن كابرون
خيار مناسب جدًا للسكن

خزانــات أو بحيــرات التجمــع االصطناعيــة بعــد قمــة 
كابــرون الثلجيــة بمســافة 2 كيلــو والصعــود لهــا عبــر 

أكبــر مصعــد مائــل مفتــوح فــي أوروبــا.

القمــة الثلجيــة بكابــرون، تبعــد عــن زيالمســي 
مســافة 15 كيلــو وعــن كابــرون مســافة 7 كيلــو بيــن كابــرون وقمتهــا الثلجيــة وتحديــدًا قبــل 

القمــة الثلجيــة بمســافة 5 كيلومتــرات

اإلحداثياتاإلحداثيات
N47 17.474  E012 43.312N47 13.025 E012 43.560

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( 
Piesendorf Bundesstraße -

من نهاية مايو إلى منتصف أكتوبر
من  8 ص إلى 5 م

المحطة ) باص ( 660
Kaprun Kesselfall - Alpenhaus

الكبار 25 € - األطفال )6-15 سنة( 13.50 €
أقل من 6 سنوات مجانًا .

مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون .

اضغط هنا للموقع اإللكتروني اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( 660
Kaprun Sigmund - Thun-Klamm

الكبار 48 € - الشباب 36.5 € - األطفال 24 €
مجانًا ببطاقة زيالمسي وكابرون

http://www.kaprunmuseum.at/en/sigmund-thun-klamm/
https://www.kitzsteinhorn.at/en
https://goo.gl/maps/cXdKX1uFKHm
https://goo.gl/maps/FEmJZyBKmUuMvecW7
https://goo.gl/maps/FEmJZyBKmUuMvecW7
https://goo.gl/maps/6tkKWbcWRVv
https://goo.gl/maps/5Hp81VippUtgqBEx6
https://goo.gl/maps/5Hp81VippUtgqBEx6
https://www.kitzsteinhorn.at/en
http://www.kaprunmuseum.at/en/sigmund-thun-klamm/
https://www.piesendorf.at/en/
https://www.verbund.com/en-at/about-verbund/visitors-centres/kaprun
https://www.piesendorf.at/en/


الكبار 21 €
الشباب  )19-16( 15 €

األطفال من )15-6( 10 €

من مايو إلى أكتوبر
من 9 ص الى 5 م

اإلحداثيات

اإلحداثيات

قمة جــروس جلوكنيرقريــة ماريا ألم
أعلــى قمة في النمســا

MARIA ALM
GROSSGLOCKNER

N47 24.378  E012 54.330

N47 04.483  E012 45.115

المنتجــع الســياحي فيراليتن
الزحليقــة الصيفيــة بـ ســالفلدين

WILDPARK FERLEITEN
SOMMER RODELBAHN

61 منعطــف  بهــا  النمســاوية،  الزحاليــق  إحــدى أجمــل 
بطــول 1.6 كــم وبارتفــاع 345 متــر ، الصعــود لألعلــى 
 بالعربــات المعلقــة حيــث تكــون نقطــة بدايــة المســار.

بوابة الصعود للقمة بجوار المنتجع السياحي فيراليتن 
مباشرًة ، الطريق للقمة صعودًا يتجاوز 30 كيلو تقريبًا ؛ 
جميــل وممتــع جــدا ، في نفــس الوقت قد يكون متعب 

ومرهق للبعض ، يستحق التجربة بوجهة نظري .

تبعــد عــن زيالمســي 15 كيلــو أو 20 كيلــو 
مــرورا بزحليقــة ســالفلدين

اإلحداثياتاإلحداثيات
N47 10.116  E012 48.864N47 25.354  E012 48.826

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص (  - رقم الباص 650
Wildpark Ferleiten -

المحطة ) باص ( باصات سياحية
Grossglockner -

من بداية مايو إلى بداية نوفمبر
من 9 ص الى 6 م 

من مايو إلى أكتوبر
من 9 ص الى 5 م

من مايو إلى نوفمبر، تختلف األوقات باختالف 
األشهر، في الغالب من 6 ص الى 8 م

الكبار 9 € لحديقة الحيوانات 
األطفال ) 4-14 سنة( 4 € لحديقة الحيوانات

الكبار 18.50 €
الشباب 14.40 € - األطفال 12.90 €

التذكرة ليوم واحد 37.50 يورو للسيارة

 تبعد عن زيالمسي 12 كيلو.

اضغط هنا للموقع اإللكترونياضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( 
Maria Alm Dorf - Jet Natrun

اإلحداثيــة لتلفريــك قريــة ماريــا ألــم والواقــع فــي 
وســط القريــة.

لالطالع على األوقات اضغط  هنا

ألعاب لألطفال ومحمية صغيرة أكثر من 250 نوع من الحيوانات 
 مسافة 20 كيلو عن زيالمسي ، قبل بوابة الصعود لقمة جروس

) حديقة الحيونات  مجانا ببطاقة زيالمسي وكابرون (

https://www.hochkoenig.at/en/summer/cable-cars/hochkoenig-summer-cable-cars.html
https://www.grossglockner.at/gg/en/index
https://goo.gl/maps/wuXjvDybe43NsXSx6
https://goo.gl/maps/wuXjvDybe43NsXSx6
https://goo.gl/maps/wuXjvDybe43NsXSx6
https://goo.gl/maps/UuqEYA9wkTy
https://goo.gl/maps/5DVQNPse9J62
https://goo.gl/maps/TwboQmCy6jM2
https://www.grossglockner.at/gg/en/index
https://www.hochkoenig.at/en/summer-holiday-salzburg/cablecars/prices-opening-hours.html
https://wildpark-ferleiten.at/home-en
https://www.hochkoenig.at/en/summer-holiday-salzburg/cablecars/alpinecoaster.html
https://wildpark-ferleiten.at/
https://www.hochkoenig.at/en/summer-holiday-salzburg/cablecars/alpinecoaster.html
https://www.grossglockner.at/gg/en/pricesandopeninghours


مالهــي فاميلي الند

زحليقــة كايزر

بحيرة

وقرية

 اوتندورف

بحيرة والش ســي

FAMILY LAND

ZAHMER KAISER RODELBAHN

WALCHSEE

UTTENDORF

تبعــد عــن زيالمســي 40 كيلو مــرورًا بالزحليقة الهوائية 

تمتــاز باأللعــاب الخاصــة باألطفــال أكثــر مــن الكبــار، لــذا 
بوجهة نظري إن لم يكن لديك أطفال ابحث عن غيرها.

75 كيلو عن زيالمســي

اإلحداثيات

اإلحداثيات
اإلحداثيات

اإلحداثيات

N47 29.877  E012 33.292

N47 39.035  E012 19.350

N47 16.880 E012 34.667

المحطة ) باص (
Walchsee Dorfplatz

باتجــاه شــالالت كريمــل ، تبعــد مســافة 20 كيلــو 
عن زيالمســي

المحطة ) باص (
Uttendorf-Stubachtal Bahnhst

اإلحداثيات

الزحليقــة الهوائية
flying fox «الثعلــب الطائــر»

FLYING FOX XXL LEOGANG

N47 26.370 E012 43.160

زحليقــة هوائيــة بطــول 1600 متــر وارتفــاع 143 متــر 
تصــل ســرعتها المحتملــة إلــى 130 كــم / ســاعة، 
بزحليقــة  مــرورًا  زيالمســي  عــن  كيلــو   23 تبعــد 

النــد. فاميلــي  وباتجــاه مالهــي  ســالفلدين 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( باصات سياحية
Leogang Asitzbahnen -

الموقع الرسمي -  اضغط  هنا

الكبار 79 € - األطفال 59 €

البالغين / 17.50 € - األطفال 15.50 €

من مايو إلى نهاية  أكتوبر ) التعمل في الشتاء ( 

المعلقــة، بالعربــات  لهــا  والصعــود  ســي،  والــش  بحيــرة   بجــوار 

يوجــد ألعاب لألطفــال ومحمية حيوانات

المحطة ) باص (
Walchsee Durchholzen

من منتصف مايو إلى أول أكتوبر
من 10 صباحًا إلى 5 - 6 مساًء

الكبار 12 €  / األطفال 8 €

N47 38.274  E012 17.258
اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 مغلقة من نوفمبر إلى فبراير  
عدا ذلك تعمل من 9.30 ص الى .30 4 م

https://goo.gl/maps/Bc8erdj8r1U2
https://goo.gl/maps/EFMhBZyhy542
https://goo.gl/maps/bcTdNJHxicTirgtc9
https://goo.gl/maps/bcTdNJHxicTirgtc9
https://www.saalfelden-leogang.com/en/flying-fox-xxl
https://www.freizeitpark.tirol/
https://goo.gl/maps/cVn6uSbqGfk
https://www.saalfelden-leogang.com/de/flying-fox-xxl
http://www.freizeitpark.tirol/Familienland-Pillersee-Freizeitpark-Tirol-Home_pid%2C43895%2Ctype%2Cfirmeninfo.html
https://www.uttendorf.com/en/
https://goo.gl/maps/ip85jghg6BP2
https://www.zahmerkaiser.com/
https://www.zahmerkaiser.com/


 البحيــرة الجبلية 
هنترسي

HINTERSEE MITTERSILL

شــالالت  باتجــاه  كيلــو   40 زيالمســي  عــن  تبعــد 
كريمــل مــرورًا بأوتنــدورف وميترســيل ويمكــن زيــارة 

جميــع هــذه األماكــن فــي نفــس اليــوم.   

اإلحداثيات

N47 11.664 E012 28.587

أقــرب  لهــا،  باصــات  واليوجــد  جبليــة  البحيــرة 
نقطــة باصــات لهــا هــي قريــة ميترســيل وتبعــد 
أو  بالتاكســي  إمــا  لهــا  12كيلــو وللوصــل  عنهــا 

الخاصــة. بالســيارة 

اإلحداثيات

وادي تاكســين باخ

TAXENBACH

N47 17.365 E012 58.560

المسافة الى زيالمسي 18 كيلو

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( 
Taxenbach Auf der Höhe

الكبار 8 €
األطفال )6-18 سنه( 5 €

من مايو – أكتوبر
من 8 صباحًا الى 6 مساًء

أكتوبر / من 9 ص الى 4 م

اإلحداثية لخوانق كيتسلوخ بتاكسن باخ

الزحليقــة الهوائية
باد قاستن

FLYING FOX AM WASSERFALL
 زحليقة هوائية تقع في وســط بادقاســتن،

بجوار الشــالل، تبعد 50 كيلو عن زيالمســي 

اإلحداثيات
N47 06.991 E013 08.091

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة : باص
Bad Gastein Kongresszentrum

) تبعد عنها 400 م تقريبًا (

تعمل طوال العام

الكبار 20 € / األطفال أكبر من 12 سنة  15 €

لألوقات اضغط هنا

اإلحداثيات

شالالت كريمل

KRIMMLER WASSERFALLE

N47 12.861 E012 10.092

غرب زيالمسي بمسافة 55 كيلو مرورًا بقرية 
أوتندورف وميترسل ) آمل االطالع على التقرير أدناه ( 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

Krimmler Wasserfalle : ) المحطة ) باص
)Krimml Bahnhof )Vorplatz : محطة القطار

من منتصف أبريل إلى أواخر أكتوبر

تقرير مفصل عن شالالت كريمل اضغط هنا

الكبار 5 €  /  األطفال)6-15 سنة( 2 €

https://goo.gl/maps/UJ5V7FL2AVH2
https://www.taxenbach.at/en/summer/kitzlochklamm/
https://goo.gl/maps/rCGYBoeNDjp
https://www.taxenbach.at/en/summer/kitzlochklamm/
https://goo.gl/maps/xn6KbUSLp5hTLe6u7
https://www.gasteinertal.com/en/flying-waters/
https://www.gasteinertal.com/flying-fox-wasserfall/
https://www.gasteinertal.com/flying-fox-wasserfall/
https://www.gasteinertal.com/flying-fox-wasserfall/
https://www.wasserfaelle-krimml.at/
https://goo.gl/maps/BoKEBkPL3rotnwY78
http://www.wasserfaelle-krimml.at/en/
https://www.traveldiv.com/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%84/
https://goo.gl/maps/BoKEBkPL3rotnwY78
https://goo.gl/maps/xn6KbUSLp5hTLe6u7




اإلحداثيات

قلعة هوهن ســالزبورغ

N47 47.882 E013 03.056

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 إطاللة بانورامية على سالزبورغ الصعود لها بالعربة المسننة 

الكبار 15.90 € / األطفال من )15-6( 9.10 €

علــى  المطلــة  القلعــة  مــن  قريبــة  لمواقــف  اإلحداثيــة 
مدينــة ســالزبورغ، ســترى القلعــة مــن المواقــف اتجــه لهــا 
مباشــرة أو ابحــث عــن أقــرب مواقــف لهــا بجهــاز المالحــة

 Mozartplatz : المحطة

FORTRESS HOHENSALZBURG

تعمل طوال العام من 9 صباحًا الى 7 مساًء

اإلحداثياتاإلحداثيات

شارع المشاة في سالزبورغ الحديثةشارع المشاة في سالزبورغ القديمة

N47 48.004  E013 02.567

N47 48.124 E013 02.378

N47 48.120  E013 02.717

أقرب محطة ) باص ( 
Ferdinand-Hanusch-Platz 

اإلحداثية لنفس الشارع وليست للمواقف.اإلحداثية لنفس الشارع وليست للمواقف.

أقرب محطة ) باص ( 
Makartplatz 

SALZBURG GETREIDE GASSESALZBURG LINZER GASSE

يمكــن أن تجمــع بيــن الحديقــة وشــارع المشــاة القديــم والجديــد مــع القلعــة فــي نفــس اليــوم.

عنــد االقتــراب مــن أحــد الشــارعين آمــل البحــث عــن موقــف فــي حــال االتجــاه لهمــا مباشــرًة.

هــذه إحداثيــة مواقــف قريبــة منهــا في حدود 400 إلى 600 متر 

والنهــر  الجســر  ســوى  بينهــم  واليفصــل  بعــض  بجــوار  والجديــد  القديــم  المشــاة  شــارع 
فقــط ومكانهمــا فــي المنتصــف بيــن حديقــة الميرابيــل وبيــن قلعــة ســالزبورع باإلمــكان 
مــرورًا  باالقــدام  مشــيًا  القلعــة  إلــى  واالتجــاه  الحديقــة  مواقــف  فــي  الســيارة  إيقــاف 
باألقــدام. مشــيًا  ســاعة  ربــع   ، تقريبــًا  كيلــو  المســافة   ، العكــس  أو  المشــاة  بشــارعي 

حديقــة الميرابيل ســالزبورغ

MIRABELL GARDENS
ــًة مــن القلعــة وتســتطيع مشــاهدة  الحديقــة قريب

القلعــة منهــا.

اإلحداثيات
   N47 48.317 E013 02.601

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 من 6 صباحًا إلى غروب الشمس
التعمل في فصل الشتاء

اإلحداثية لمواقف بجوار الحديقة مباشرة

الدخول مجانًا

Mirabellplatz : المحطة

https://www.salzburg-burgen.at/en/hohensalzburg-castle/
https://goo.gl/maps/URLPnEdVJsK2
https://www.salzburg-burgen.at/en/hohensalzburg-castle/
https://goo.gl/maps/QiJNHV812A62
https://goo.gl/maps/DPKTkt2wBHm
https://goo.gl/maps/zg1kWEqSCAM2
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://www.salzburg.info/en/sights/top10/mirabell-palace-gardens
https://www.salzburg.info/en/sights/top10/mirabell-palace-gardens


اإلحداثيات

قصر هلبرون ســالزبورغ

HELLBRUNN PALACE

N47 45.770  E013 03.670

مائيــة(  )خــدع ومقالــب  ســابقًا  ســالزبورع  حاكــم  قصــر 
يبعــد 7 كيلــو عــن حديقــة الميرابيــل وقلعــة ســالزبورغ

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة: 
Alpenstraße.Abzw. Hellbrunn

الكبار 13.50 €
من )4 – 18 سنة ( 6 €

من مايو إلى نوفمبر
 تختلف األوقات باختالف األشهر، 

في الغالب من الساعة 9 ص إلى 7 م

اإلحداثيات

النسر عش 

KEHLSTEINHAUS 

N47 37.830 E013 02.480 

أحــد مقــرات هتلــر، تــم تحولــه إلــى مطعــم ومــزار 
ســياحي يوفــر إطاللــة بانوراميــة بارتفــاع 1834 
ســالزبورغ  وضواحــي  بيرشتســغادن  علــى   م 

يبعد 35 كيلو عنها. 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة : 
Obersalzberg, Berchtesgaden

 الصعود للمطل بالباص فقط 
الكبار 28 €

من )6 - 14 سنة( 14.50 €

 من بداية مايو حتى نهاية أكتوبر
 من 8.30 ص إلى 5 م 

يتحرك الباص كل 25 دقيقة 

اإلحداثيات

إطاللة بانورامية على بحيرة الملك 

تلفريك جينير - ألمانيا 

N47 35.480 E012 59.450

JENNERBAHN

التلفريك بجوار بحيرة الملك ولهم نفس المواقف

المحطة ) باص (
Schönau am Königssee

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

بحيــرة الملــك - ألمانيا  

KONIGSSEE LAKE

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص (
Schönau am Königssee

80 كيلــو عــن زيالمســي و40 كيلــو عــن ســالزبورغ يمكــن 

المــرور عليهــا عنــد االتجــاه مــن زيالمســي إلــى ســالزبورغ أو 

ــرة (  ــة ممتعــة بالقــارب داخــل البحي العكــس ) يوجــد جول

N47 35.480 E012 59.450

الكبار 34 € - األطفال 16 €

يعمل من 8 ص إلى 6 م

https://www.hellbrunn.at/en/
https://goo.gl/maps/wHb3NxN466Q2
https://www.hellbrunn.at/en/
https://www.kehlsteinhaus.de/english/
https://goo.gl/maps/VB4GSA6Xs352
https://www.kehlsteinhaus.de/english/
https://goo.gl/maps/M2pdrsWrucQ2
https://goo.gl/maps/M2pdrsWrucQ2
https://www.jennerbahn.de/
https://www.jennerbahn.de
https://www.koenigssee.de/home
https://www.koenigssee.de/home
https://goo.gl/maps/M2pdrsWrucQ2
https://goo.gl/maps/M2pdrsWrucQ2


مطار سالزبورغ

اإلحداثيات

اإلحداثيات

فوشل ام سي

تبعد 20 كيلو عن سالزبورع

تبعد 15 كيلو عن سانت جيلجن و وولف قانق

موند سي

N47 47.630  E013 17.999

N47 51.095  E013 21.005

أقرب محطة ) باص ( 
Fuschl am See Ortsmitte

 Mondsee Busterminal : ) أقرب محطة ) باص
))Franz-Kreutzberger-Straße

FUSCHL AM SEE

MONDSEE

اإلحداثية لمواقف بجوار الحديقة مباشرة

اإلحداثية للبحيرة.

اإلحداثيات

وولف قانق

ST.WOLFGANG

N47 44.435  E013 26.390

من مايو  إلى أكتوبر
من 9 ص الى 5 م

هناك رحالت للنزول كل ساعة تقريبًا  ، عند الوصول 
للقمة يفضل حجز موعد للنزول تجنبًا ألي ازدحام

الكبار 42 € - األطفال) 14-4( 21 €

St.Wolfgang im Salzkأقرب محطة ) باص ( : 
                     Schafbergbf )R.Stolz-Straße(

Schafberg Cog Railway : اسم القطار
Schafbergbahn Talstation

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

البخــاري  للقطــار  واإلحداثيــة  علــى  جيلجــن  ســانت  بجــوار 
البحيــرة. نفــس  علــى  المطلــة  للقمــة  المــؤدي 

ســانت جيلجن

ST.GILGEN
 30 كيلو عن ســالزبورغ 

إطاللــة بانوراميــة على ســانت جيلجن والبحيرة

اإلحداثيات
N47 45.925  E013 21.839

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 تختلف األوقات باختالف األشهر في الغالب
 من 9 ص الى 5 م 

اإلحداثية للتلفريك في نفس القرية

 أقرب محطة ) باص ( 
St.Gilgen Busbahnhof )Raiffeisenplatz(

الكبار 29 € / األطفال 16 € اإلحداثيات

FREILASSING 

 بلــدة فريالســينغ ) ألمانيــا (

 10 كيلومتــرات عــن ســالزبورغ وتعتبــر خيــار اقتصــادي اليجــار 
 الســيارات عندمــا يكــون األســتالم أو التســليم فــي أي مدينــة 
أو بلــدة ألمانيــة لتالفــي ضريبــة تســليم الســيارة مــن دولــة 

لدولــة أخــرى فــي حــال كنــت قريــب مــن ســالزبورغ.

N47 50.442  E012 58.982
) Europcar ( شركة يورب كار 

N47 50.566 E012 58.305
 ) Sixt ( شركة سكست 

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

https://goo.gl/maps/wT9ddtsZoTS2
https://goo.gl/maps/ssgXEYcS35u
https://goo.gl/maps/sDLdmGU99F42
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/en_uk/timeprice/sbbprice.html
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/en_uk/timeprice/sbbprice.html
https://goo.gl/maps/kaLTHPs8GAT2
https://www.zwoelferhorn.at
https://www.zwoelferhorn.at
https://goo.gl/maps/bMnYTT7und82
https://goo.gl/maps/d9n9kpcJgqN2
https://goo.gl/maps/b92hpcNUcoy
https://goo.gl/maps/8szEEsF5xUP2


اإلحداثيات

اإلحداثيات

هالشتات

آوت ليت ســالزبورغ 

HALLSTATT

DESIGNER OUTLET SALZBURG

N47 47.560 E012 59.260

منصــة الســماء + منجــم الملح

SKYWALK OF HALLSTATT

الملــح   ومنجــم  ســكاي  منصــة  إلــى  الصعــود  نقطــة  إحداثيــة 
  ، هالشــتات  منــازل  علــى  مطلــة  متــر   350 بارتفــاع  المنصــة 
ــرة هالشــتات. ــارة داخــل بحي المنصــة بجــوار نقطــة انطــالق العب

يبعــد عــن ســالزبورغ 11 كيلــو ، وعــن زيالمســي 100 
كيلــو ؛ مالصــق لمطــار ســالزبورغ ويبعــد عنــه أقــل 
مــن كيلــو ؛ يوجــد بــه أكثــر مــن 100 ماركــة عالميــة 
مطاعــم  بــه  يوجــد  الشــهيرة،  األزيــاء  ومــاركات 

ومقاهــي ومنطقــة ألعــاب لالطفــال.

 تبعد 110 كيلو عن زيالمسي 
و 75 كيلو عن سالزبورغ ً

اإلحداثيات

N47 33.310 E013 38.700

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

Hallstatt Demelgasse : ) المحطة ) باص
Hallstatt Lahn )Seelände( 

من 4 مارس إلى 10 ديسمبر ؛ تختلف األوقات 
باختالف األشهر في الغالب من 9 ص الى 6 م

يوم االحد مغلق ماعدا ذلك مفتوح يوميًا
من 9 صباحًا الى 8 مساًء - السبت إلى 6 مساًء 

N47 33.736  E013 38.875
مواقف مطلة على القرية

N47 33.305  E013 38.700
مرفأ البواخر بجوار الصعود لمنصة السماء 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص ( 
Hallstatt Lahn ) Seelände (

اإلحداثيــة األولــى أعلــى القريــة والنــزول بالســاللم
    
مرفــأ مــن  قريبــة  لمواقــف  الثانيــة   اإلحداثيــة 
الســماء لمنصــة  الصعــود  نقطــة  ومــن     البواخــر 

يمكــن الوصــول لــه بســهوله مــن المحطــة الرئيســية بســالزبورغ 

ــًا  / اســم إحــدى محطــات اآلوت  وتســتغرق 25 دقيقــة تقريب

)Himmelreich b.Wals DOC )Ostليــت : 

منصــة األصابع الخمس

5 FINGERS HALLSTATT
تبعد 116 كيلو عن زيالمســي و7 كيلو عن هالشــتات

اإلحداثيات

N47 32.900 E013 42.365

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

يعمل طوال العام
من 8.30 صباحًا الى 5 مساًء

محطــة  بجــوار  ليســت  المنصــة  أن  معرفــة  جــدًا  مهــم 
التلفريــك باألعلــى وتحتــاج إلــى المشــي مايقــارب العشــرين  

تزيــد. دقيقــة وقــد 

الكبار 30 € / االطفال 17 €

تقرير وشرح مفصل لهالشتات اضغط هنا

تقرير وشرح مفصل لهالشتات اضغط هنا

المحطة ) باص (
Obertraun Dachsteinseilbahn Talstation

    أسعار العربة المسننة للصعود والنزول
   الكبار : 20 € - األطفال : 10 €

https://goo.gl/maps/hLp4H7UMkpj
https://goo.gl/maps/Mh7iWbdcNFgYh3Uq8
https://goo.gl/maps/Mh7iWbdcNFgYh3Uq8
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-salzburg/
https://goo.gl/maps/1M6SwV8XyST2
https://goo.gl/maps/noDHS4A2a5NBHJsv6
https://www.hallstatt.net/about-hallstatt/sehenswertes-en-US/skywalk-of-hallstatt/?source=home
https://www.hallstatt.net/about-hallstatt/sehenswertes-en-US/skywalk-of-hallstatt/?source=home
https://goo.gl/maps/CzG4iWWN4hA2
https://dachstein-salzkammergut.com/en/news/opening-times/summer-operation/
https://www.traveldiv.com/hallstatt/
https://www.traveldiv.com/hallstatt/


الموقع األلكتروني للباصات 

 ) POSTBUS ( النمساوية
اضغط 

هنا

الموقع األلكتروني

 ) OBB (  للقطارات النمساوية 
اضغط 

هنا

 ارشادات
 وبرامج مقترحة

حسب وجهة نظري خمسة أيام تكفي لرؤية أهم مافي زيالمسي واألماكن القريبة منها.

يفضل توزيع أو تقسيم االيام مابين زيالمسي وسالزبورغ حتى تستطيع تغطية البرامج واألنشطة 
بكل أريحية وسالسة حيث أن المسافة فيما بينها 100 كيلو وقد تكون مرهقة ومتعبة للبعض.

لم يتم ترتيب البرامج حسب األيام يمكن أن يكون اليوم األخير هو األول أو األول هو الثاني وهكذا .  

 لمــن يرغــب بزيــارة ســالزبورغ وضواحيهــا مــن زيالمســي يوجــد لهــا عــدة برامــج اختــر منهــا مايناســبك
) المسافة 100 كيلو تقريبًا ( شخصيًا أفضل السكن بها أو بضواحيها لثالثة أيام . 

 لمــن يرغــب الســكن فــي ســالزبورغ أو ضواحيهــا يوجــد لهــا عــدة برامــج هنــا تجدهــا آخــر الملــف 

جميــع األوقــات واألســعار المذكــورة هنــا مــن المواقــع الرســمية لألنشــطة وهــي قابلــة للتغيــر مــن 
وقــت ألخــر, كمــا انهــا ليســت خاصــة بالشــتاء فالشــتاء لــه اوقــات  واســعار مختلفــة ) تحديــث 2021 م(

جميــع أرقــام الباصــات والقطــارات تــم الحصــول عليهــا مــن الموقــع الرســمي للباصــات والقطــارات 
ــذا آمــل التأكــد منهــا. ــل ل ــر أو التعدي ــة للتغي النمســاوية وهــي قابل

 يجب التأكد من توافق صيغة اإلحداثيات مع الصيغة 
 الموجــودة فــي جهــاز المالحــة ) القارمــن ( حيــث ان أي 
اختــالف بينهــا ســيكون هنــاك اختــالف فــي المــكان.

جميــع البرامــج تــم اختيارهــا حســب وجهــة نظــري الشــخصية، تــم ترتيبهــا علــى أن تكــون فــي مســار واحــد 
أو متقاربــة  مــن بعــض ويمكــن التعديــل عليهــا إمــا بالحــذف أو اإلضافــة حســب مايــراه الشــخص مناســبًا 

لــه ولوقتــه ولمــن معــه وليــس شــرط التقيــد بهــا كمــا هــي ) فهــي مجــرد مقترحــات منــي فقــط  ( .

يفضل استئجار سيارة خاصة بدون سائق لألرياف والقرى فهي أكثر خصوصية وامتالك للوقت.

تم عمل البرامج حيث تبدأ من زيالمسي كنقطة انطالق، وهناك برامج أخرى تبدأ من سالزبورغ.

بعض األماكن السياحية تحتوي على مالحظات مهمة جدًا،  آمل قراءتها والتركيز عليها.

 الموقع األلكتروني

زيالمسي - كابرون 
اضغط 

هنا

 الموقع األلكتروني 

سالزبورغ 
اضغط 

هنا

حسب وجهة نظري ثالثة أيام تكفي لرؤية أهم مافي سالزبورغ واألماكن القريبة منها. 

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

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.postbus.at/en/
https://www.postbus.at/en/
https://www.oebb.at/en/
https://www.oebb.at/en/
https://www.zellamsee-kaprun.com/ar
https://www.zellamsee-kaprun.com/ar
https://www.salzburg.info/en
https://www.salzburg.info/en
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009


لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

زيالمسي

خوانق وشالالت زغموند ثون كالم

بحيرات التجمع االصطناعية

)كيتز شتاين هورن(القمة الثلجية

N47 15.565  E012 44.360

N47 13.025 E012 43.560

البرنامج األول

N47 19.287  E012 47.865

N47 13.780  E012 43.685

المسافة بالكيلومترات
10زيالمســي - خوانــق زغموند

5خوانــق زغمونــد - القمــة الثلجيــة

2القمــة الثلجيــة - بحيــرات التجمــع
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https://goo.gl/maps/ZGq5HcYcqsD2
https://goo.gl/maps/VPHML5CubPC3Mrd1A
https://goo.gl/maps/BsdW6UFhDU1araMv9
https://goo.gl/maps/nbBqbYhvdWA8YaSy6
https://goo.gl/maps/A6qG2kohyDu
https://goo.gl/maps/BsdW6UFhDU1araMv9
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/a2UqiEB4LpS2
https://goo.gl/maps/nbBqbYhvdWA8YaSy6
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3TWKMA3CW4M2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/aoY1W9dshGJ2
https://goo.gl/maps/VPHML5CubPC3Mrd1A
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://www.traveldiv.com/


بالنســبة للجولــة بالطائــرة يفضــل الحجــز فــي نفــس اليــوم أو قبلهــا بيــوم خصوصــًا فــي اوقــات المواســم 
مــع مالحظــة أن الطائــرة ال تقلــع بأقــل مــن أربعــة ركاب وأن كان العــدد أقــل مــن ذلــك بامــكان الشــخص 

دفــع قيمــة األربعــة ركاب التمــام الرحلــة  ) للحجــز علــى الرقــم التالــي : 00436648628328 (

لمعلومات اكثر اضغط هنا

المنتجــع الســياحي فيراليتــن يكــون قبــل بوابــة الصعــود مباشــرة لقمــة غــروس وبوجهــة نظــري يفضــل 
أن يكــون بعــد القمــة .

بالنســبة لقمــة غــروس  الصعــود لهــا يتجــاوز 30 كيلــو وللنــزول مثلهــا وكطبيعــة الصعــود ألي قمــة بهــا منحنيات 
ومنعطفــات صعــودًا ونــزوال وهــذا قــد يكــون متعــب ومرهــق للبعــض وبالرغــم مــن ذلــك وبوجهــة نظــري 
القمــة جميلــة جــدًا وبهــا مناظــر خالبــة تجعلهــا مــن األماكــن التــي تســتحق الزيــارة، كمــا أنــه ليــش شــرط الوصــول 
ألعلــى القمــة علــى اإلحداثيــة يمكــن الوصــول لمنتصفهــا علــى ســبيل المثــال ثــم العــودة، بشــكل عــام مــن بدايــة 

الصعــود إلــى القمــة ســترى الكثيــر مــن الجمــال والمناظــر الفاتنــة.   

زيالمسي

ســاحة الطيران بزيالمســي

قمة غروس  جلوكنير

المنتجع السياحي فيراليتن

N47 17.546  E12 47.240

N47 04.483  E12 45.115

البرنامج الثاني

N47 19.287  E012 47.865

N47 10.116  E12 48.864

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
4زيالمســي - ســاحة الطيران

18ســاحة الطيــران - فيراليتن

34فيراليتــن - قمــة غروس
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http://www.alpenflug.at/en/
https://goo.gl/maps/4oVX6qNoG7A2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/UuqEYA9wkTy
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/5DVQNPse9J62
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/ZGq5HcYcqsD2
https://www.traveldiv.com/


يفضــل زيــارة مطــل زيالمســي فــي وقــت يكــون الطقــس فيــه مناســب مــن حيــث الطقــس أو فــي آخــر 
النهــار إن أردت االســتمتاع بجمــال المــكان.

بالنســبة لحديقــة ثمربــاخ قــد يكــون هنــاك مناظــر خادشــة للحيــاء خصوصــًا عندمــا يكــون الطقــس  
مشــمس حيــث أن هــذا الوقــت هــو المناســب لهــم مــن حيــث الســباحة وهكــذا تكــون أغلــب البحيــرات 

ــذا وجــب التنبيــه. بصفــة عامــة.  ل

زيالمسي

قمــة شــيمتين هويه

مطل زيالمسي 

الزحليقة الصيفية بكابرون

حديقة ثمرباخ 

N47 19.582 E012 46.387

N47 20.325 E012 49.645

البرنامج الثالث

N47 19.287  E012 47.865

N47 16.485  E012 45.479

N47 19.790 E012 48.801

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
2زيالمســي - قمة شــميتين

10قمــة شــميتين - زحليقــة كابــرون

14زحليقــة كابــرون - مطل زيالمســي

4مطــل زيالمســي -حديقــة ثمرباخ
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يمكــن الغــاء حديقــة ثمــر بــاخ وتعويضهــا لمــن يملــك الوقــت فــي جولــة بالقــوارب علــى بحيــرة زيالمســي 
يفضــل أن تكــون الجولــة آخــر النهــار أو اختيــار وقــت مناســب مــن حيــث الطقــس. 

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

https://goo.gl/maps/CBbrTiSWJjPQjFJh7
https://goo.gl/maps/T64CLNwsBPD2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/4uxN6TCnpKm
https://goo.gl/maps/CBbrTiSWJjPQjFJh7
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/pdr2rsV2XDs
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/i1ZnkFz5zCw
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/13hNFfb1Ucm
https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/


شالل باد قاستن والزحليقة الهوائية بجوار بعض 400 متر تقريبًا.

يفضل أن يكون مطعم صيد السمك في راوريس آخر البرنامج للغداء.

يمكن تكملة بقية اليوم على بحيرة زيالمسي أو سنترها.  

زيالمسي

خوانق كيتســلوخ بتاكســنباخ

الزحليقة الهوائية »باد قاستن»

شالل وقرية باد قاستن

مطعم صيد السمك »راوريس»

N47 17.365 E012 58.560 

N47 06.991 E013 08.091

البرنامج الرابع

N47 19.287  E012 47.865

N47 06.854 E013 08.188

N47 11.021 E012 56.199

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
18زيالمســي - خوانق كيتســلوخ

30خوانق كيتســلوخ - شــالل باد قاســتن

400 مشــالل بــاد قاســتن - الزحليقــة الهوائية

45الزحليقــة الهوائيــة - راوريــس
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https://goo.gl/maps/otpZSxcFi3u
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/zz1QeUuBRUU2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/HVmtc96K9BF2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/W46GmnLecxy
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/S5FHKkMrAMQ2
https://www.traveldiv.com/


 بالنســبة لشــالالت كريمــل وحتــى تكــون زيارتــك لهــا ممتعــة ومريحــة آمــل قــراءة الموضــوع التالــي ؛ يوجــد بــه شــرح كامــل 

مــع بعــض النصائــح  واالرشــادات حتــى الترهــق نفســك ومــن معــك آمــل منــك االطــالع عليــه. 

زيالمسي

بحيــرة أوتندورف

شالالت كريمل

البحيرة الجبلية »هنترسي»

N47 16.880 E012 34.667

N47 12.861 E012 10.092

البرنامج الخامس

N47 19.287  E012 47.865

N47 11.664 E012 28.587

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
20زيالمســي - بحيــرة اوتندورف

19بحيــرة اوتنــدورف - بحيرة هنترســي

40Wبحيرة هنترســي - شــالالت كريمل W W. T R AV E L D I V. C O M

تقرير مفصل عن شالالت كريمل اضغط هنا

 بالنســبة لبحيــرة اوتنــدورف قــد يكــون هنــاك مناظــر خادشــة للحيــاء عندمــا يكــون الطقــس مشــمس حيــث أن هــذا الوقــت 

هــو المناســب لهــم مــن حيــث الســباحة وهكــذا تكــون أغلــب البحيــرات بصفــة عامــة .  لــذا وجــب التنبيــه 

https://goo.gl/maps/8hZahJk9b6t
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/HuSrXjnnLC22
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/UJ5V7FL2AVH2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/yMMA3FqdW7E2
https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%84


 يمكــن ان يبــدأ برنامجــك بمالهــي فاميلــي النــد ثــم تلفريــك ماريــا الــم ثــم زحليقــة ســالفلدين 
وينتهــي بالغــداء فــي مطعــم صيــد الســمك بســلباخ .

زيالمسي

تلفريــك ماريا ألم

مالهي وألعاب فاميلي الند

زحليقة سالفلدين

مطعم صيد السمك »سلباخ»

N47 24.378  E012 54.330

N47 29.877  E012 33.292

N47 19.287  E012 47.865

N47 25.354  E012 48.826

N47 23.419 E012 37.710 

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
20زيالمســي - تلفريــك ماريــا ألم

9تلفريــك ماريــا ألــم - زحليقــة ســالفلدين

32زحليقــة ســالفلدين - فاميلــي النــد

52فاميلــي النــد - مطعم الســمك بســلباخ
W W W. T R AV E L D I V. C O M

البرنامج السادس

https://goo.gl/maps/HQL5p8NEbeQRe2NC6
https://goo.gl/maps/scv44M3G46nwFFTW6
https://goo.gl/maps/K3hw7TAmrN82
https://goo.gl/maps/scv44M3G46nwFFTW6
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/Bc8erdj8r1U2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/TwboQmCy6jM2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/fCSFNKtB37m
https://goo.gl/maps/HQL5p8NEbeQRe2NC6
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/LQ4ECyF61GU2
https://www.traveldiv.com/


زيالمسي

الزحليقــة الهوائيــة فالينــق فالير

زحليقة  كايزر

بحيرة والش سي

N47 26.362 E012 43.181

 N47 38.274  E012 17.258

البرنامج السابع

N47 19.287  E012 47.865

N47 39.035  E012 19.350

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
24زيالمســي - الزحليقــة الهوائيــة

53الزحليقــة الهوائيــة - بحيــرة والش ســي

3.5بحيــرة والــش ســي - زحليقــة  كايزر
W W W. T R AV E L D I V. C O M

بحيرة والش سي وزحليقة كايزر بجوار بعض مباشرة .

يمكــن زيــارة بحيــرة والــش ســي وزحليقــة كايــزر للمتجهيــن مــن ميــوخ إلــى زيالمســي أن أردت وضعهــا 
فــي مســارك ضــع إحداثيــات أحداهــا قبــل الخــروج مــن ميونــخ. 

فــي هــذا المســار ســتكون زحليقــة ســالفلدين فــي طريقــك بامكانــك وضعهــا ضمــن برنامجــك أيضــا 
ســتكون مالهــي فاميلــي النــد قريبــة جــدًا مــن مســارك.

https://goo.gl/maps/S1KgicF32zhucusp7
https://goo.gl/maps/BU8KbBUcLQ12
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/ip85jghg6BP2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/1AWqDXMtSeP2
https://goo.gl/maps/S1KgicF32zhucusp7
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/SCHepXfzxbt
https://www.traveldiv.com/


يمكن قضاء اليوم كامال داخل سالزبورغ فقط.
يمكن استبدال  القطار البخاري بتلفريك بحيرة سانت جيلجن.

يمكن الغاء قصر هلبرون الختصار الوقت.
يمكن أن تكون بحيرة الملك  نقطة توقف لك فهي على مسارك. 

زيالمسي

هلبــرون  ) قصــر الخــدع المائية (

حديقة الميرابيل

قلعة هوهن

القطار البخاري ) وولف قانق (

N47 45.794  E013 03.780

   N47 48.317 E013 02.601

N47 19.287  E012 47.865

N47 47.882  E013 03.056

N47 44.385  E013 26.335 

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
90زيالمســي - قصــر هلبورن

7قصــر هلبــورن - قلعــة هوهن

2قلعــة هوهــن - حديقــة الميرابيــل

50حديقــة الميرابيــل - القطــار البخــاري
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البرنامج األول

 برامــج ســالزبورغ » نقطــة البدايــة من زيالمســي «

اجمالي طول المسار 270 كيلو تقريبًا للذهاب والعودة قد يكون مرهق للبعض. 

https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/w9H2dX9BpEA2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/McVC9SveXj72
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/BmBbWuNzi3k
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/MQiQsi7SKZR2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/HJwFXeDrpGS2
https://www.traveldiv.com/


يمكن استبدال  تلفريك بحيرة سانت جيلجن بالقطار البخاري .

يمكن اضافة قصر هلبرون والغاء تلفريك بحيرة سانت جيلجن .

اجمالي طول هذا المسار يصل الى 260 كيلو ذهابًا وايابًا قد يكون مرهق للبعض .

زيالمسي

تلفريــك بحيــرة ســانت جيلجن 

حديقة الميرابيل

بحيرة الملك

N47 45.930  E013 21.832 

N47 47.882  E013 03.056

N47 19.287  E012 47.865

   N47 48.317 E013 02.601

N47 35.514 E012 59.293

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
120زيالمســي - تلفريــك ســانت جيلجــن 

32تلفريــك ســانت جيلجــن - حديقــة الميرابيــل

2حديقــة الميرابيــل - قلعــة هوهــن

30قلعــة هوهــن - بحيــرة الملك
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البرنامج الثاني

قلعة هوهن

https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/yiLty7i25yb4jPkH6
https://goo.gl/maps/yiLty7i25yb4jPkH6
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/BmBbWuNzi3k
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/M6yTB7k9ia92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/faVUNGHcW9N2
https://www.traveldiv.com/


البرنامج الثالث

منصة االصابع الخمس

 N47 33.422  E013 38.836هالشتات 

N47 32.900 E013 42.365

عند زيارة هالشتات يمكن زيارة منصة السماء ومنجم الملح.

مواقــف منصــة الســماء ومنجــم الملــح بالقــرب مــن مواقــف العبــارة التــي تنقلــك الــى داخــل هالشــتات  
بينهــم مســافة 300 متــر تقريبــًا.

منصة االصابع الخمس ليس لها عالقة بمنصة السماء كاًل منها في مكان. 

قد يكون هذا المسار متعب ومرهق للبعض فالمسافة تصل الى 230 كيلو للذهاب والعودة.

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
116زيالمســي - منصــة االصابــع الخمس 

20Wمنصــة االصابــع الخمس - هالشــتات W W. T R AV E L D I V. C O M

N47 19.287  E012 47.865زيالمسي

الغــزالن  لحــم  تجربــة  فــي  يرغــب  لمــن  مســارك  مــن  جــدأ  قريبــة  ويرفــن  بقريــة  الغــزالن   مزرعــة 
على االحداثية  التالية  ، المزرعة مزدحمة احيانًا يفضل الحجز على الرقم التالي 004366473478945

N47 27.185 E013 12.093

ويرفن

https://goo.gl/maps/7w5CwVuekU72
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/CzG4iWWN4hA2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/odjqY6wdohQ2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/3ExevJxcLr92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/hLp4H7UMkpj


شــارع المشــاة القديــم والجديــد بجــوار بعــض وال يفصــل بينهمــا ســوى الجســر والنهــر فقــط، 

ومكانهمــا فــي المنتصــف بيــن حديقــة الميرابيــل وبيــن قلعــة ســالزبورع ، وباالمــكان إيقــاف 

الســيارة فــي مواقــف الحديقــة واالتجــاه إلــى القلعــة مشــيًا مــرورًا بشــارعي المشــاة أو العكس،  

المســافة كيلــو تقريبــًا ) ربــع ســاعة مشــيًا باألقــدام ( ؛ عنــد االقتــراب مــن أحــد الشــارعين آمــل 

البحــث عــن موقــف فــي حــال االتجــاه لهمــا مباشــرًة ، أو هــذه إحداثيــة مواقــف قريبــة منهــا فــي 

حــدود 400 إلــى 600 متــر    :

هلبــرون  ) قصــر الخــدع المائية (

حديقة الميرابيل

قلعة هوهن

شارع المشاة القديم

شارع المشاة الجديد

N47 47.882  E013 03.056

E013 02.591   N47 48.341

N47 45.794  E013 03.780

N47 48.004  E013 02.567

N47 48.120  E013 02.717

N47 48.124 E013 02.378

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات

7قصــر هلبــورن - قلعــة هوهن

1.5قلعــة هوهــن - شــارع المشــاة القديم

1شــارع المشــاة القديــم - حديقــة الميرابيل

1.5حديقــة الميرابيــل - شــارع المشــاة الجديد
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البرنامج األول

 برامــج ســالزبورغ » نقطــة البدايــة من ســالزبورغ «

https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/BmBbWuNzi3k
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/CR5aKT7WUb8V9KnKA
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/w9H2dX9BpEA2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/mwEJvK7H4AA2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/sReoqVfF5W82
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/s3r6UFwz7t42
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/Lxe6jcNpYCx
https://www.traveldiv.com/


المسافات فيما بين هذه األماكن قريبة  لكن يفضل الغاء برنامج أو اثنين منها لضيق الوقت.

يمكن تقسيم هذا البرنامج إلى يومين لمن لديه وقت وهذا هو األفضل بوجهة نظري.

يمكــن الغــاء بحيــرة فوشــل أو موندســي أو يمكــن الغــاء إمــا التلفريــك أو القطــار حســب ذوق الشــخص  
ورغبتــه ومايــراه مناســبًا لــه. 

سالزبورغ

بحيرة فوشــل

بحيرة موند سي

N47 47.596  E013 17.999

   N47 48.317 E013 02.601

N47 51.095  E013 21.005

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات
22ســالزبورغ - بحيرة فوشــل 

21بحيرة فوشــل - بحيرة موندســي

15بحيــرة موندســي - تلفريــك ســانت جيلجــن

19 تلفريــك ســانت جيلجــن - القطــار البخــاري 
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البرنامج الثاني

تلفريــك بحيــرة ســانت جيلجن  N47 45.930  E013 21.832 

 N47 44.385  E013 26.335القطار البخاري ) وولف قانق (

https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/iyU7Zye12iA2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/pkNPteiQYayeDfUcA
https://goo.gl/maps/pkNPteiQYayeDfUcA
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/CqBGHqdkWa32
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/7PQ38KF1mE72
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/xCHcEoMdaAwCpBJdA
https://goo.gl/maps/xCHcEoMdaAwCpBJdA
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/MQiQsi7SKZR2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2


منصة االصابع الخمس N47 32.900 E013 42.365

 N47 33.422  E013 38.836هالشتات 

فــي المســارين أعــاله لمــن يملــك الوقــت يمكــن أن تكــون بحيــرة وولــف قانــق او ســانت جيلجــن ضمــن مســارك   
المســار ) االزرق 1 ( وفــي المســار اآلخــر ) الرصاصــي 2 ( يمكــن أن تكــون بحيــرة الملــك وعــش النســر ضمــن 

مســارك إن أردت المــرور علــى ايــًا منهــا ضــع إحداثياتهــا قبــل أو بعــد هالشــتات .

إحداثيــة هالشــتات لمرفــأ البواخــر ومنهــا صعــود الباخــرة إلــى وســط هالشــتات، كمــا يوجــد مواقــف أخــرى أعلــى 
هالشــتات ومنهــا تنــزل بالســاللم إلــى القريــة شــخصيًا أفضــل صعــود الباخــرة ، كــون الســاللم متعبــة.

يمكــن إضافــة منصــة األصابــع الخمــس بجــوار هالشــتات ولكــن مهــم جــدًا معرفــة أن المنصــة ليســت بجــوار محطــة 
التلفريــك باألعلــى وتحتــاج إلــى المشــي مايقــارب العشــرين دقيقــة وقــد تزيــد، وهــذا قــد يكــون مرهــق ومتعــب للبعــض 

خصوصــًا لألطفــال وكبــار  الســن. 

سالزبورغ

بحيــرة الملك N47 35.514 E012 59.293

   N47 48.317 E013 02.601

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

المسافة بالكيلومترات

75ســالزبورغ - هالشــتات

البرنامج الثالث

1

2
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https://goo.gl/maps/CzG4iWWN4hA2
https://goo.gl/maps/7w5CwVuekU72
https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/M6yTB7k9ia92
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/Vt7w9Z7yw8u9TRpP7
https://goo.gl/maps/Vt7w9Z7yw8u9TRpP7
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/HxML9BTrKFr


فنادق مقترحة

فندق 
غراند هوتيل » زيالمسي « 

اضغط
هنا

فندق 
سيفيال فرايبرغ » زيالمسي « 

اضغط
هنا

فندق : جاوزن ستاسيون 
فيفرباور » زيالمسي «

اضغط
هنا

منتجع
سالزبيرغ هوف » زيالمسي « 

اضغط
هنا

فندق 
دير سونبيرغ » زيالمسي «

اضغط
هنا

فندق 
سيهوف » زيالمسي «

اضغط
هنا

فندق 
نويه بوست » زيالمسي «

اضغط
هنا

فندق 
سانت جورج » زيالمسي «

اضغط
هنا

فندق وشقة 
ألبين باركس » زيالمسي «

اضغط
هنا

شقق : هاوس بيسندورف 
» بيسندورف «

اضغط
هنا

شقق
بيرفيلير » بيسندورف «

اضغط
هنا

شقق شاليه زوننتانتس
» بيسندورف «

اضغط
هنا

شقق فيرتهيرموار غوت 
» بيسندورف «

اضغط
هنا

شقق
أكتيف » ماريا ألم «

اضغط
هنا

شقق
إيرلنهوف » ماريا ألم «

اضغط
هنا

شقق
إيما » بيسندورف «

اضغط
هنا

منتجع سونيا جبال األلب
» بيسندورف «

اضغط
هنا

شقق : ريزيدنس بيلفيو 
باي ألبين رينتالز » ثمرباخ «

اضغط
هنا
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فندق 
ألبنباركس » ماريا ألم «

اضغط
هنا

شاليه 
سبورت » ماريا ألم «

اضغط
هنا

جميع شقق وفنادق زيالمسي : اضغط هنــــا 

للمزيد من الشقق والفنادق المختارة : اضغط هنا 

https://www.booking.com/hotel/at/grand-zell-am-see.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3Dd1a4ca7ecf174a89944bfa45efdb2767%3Bdcid%3D1%3Bucfs%3D1%3Bsrfid%3D5606bdee752d07db204458453b994706374e7ef8X5%3Bhighlight_room
https://www.booking.com/hotel/at/seehotel-seevilla-freiberg.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3Dd1a4ca7ecf174a89944bfa45efdb2767%3Bdcid%3D1%3Bucfs%3D1%3Bsrfid%3D5606bdee752d07db204458453b994706374e7ef8X2%3Bhighlight_room
https://www.booking.com/hotel/at/jausenstation-pfefferbauer.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D4
https://www.booking.com/hotel/at/wellness-golf-und-geniesserhotel-salzburgerhof.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3Dd1a4ca7ecf174a89944bfa45efdb2767%3Bdcid%3D4%3Bucfs%3D1%3Bsrfid%3Df79eeaf6ebf23ccb3955dc089ed82ae77d3b8fd4X1%3Bhighlight_room
https://www.booking.com/hotel/at/der-sonnberg-alpinlodges.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=distance_from_search&srepoch=1626131782&srpvid=5eb2a3a2cc6000ba&type=total&ucfs=1&activeTab=main
https://www.booking.com/hotel/at/der-sonnberg-alpinlodges.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=distance_from_search&srepoch=1626131782&srpvid=5eb2a3a2cc6000ba&type=total&ucfs=1&activeTab=main
https://www.booking.com/hotel/at/seehof.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D2ffe47863669d19cce75a80930385d8f%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D4%3Bgroup_children%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Bsrpos%3D1%3Btype%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/neue-post.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dneue-post-cXPu1KqJXeRM050Xu1j1SQS23101952523%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%3Bsid%3Dd1a4ca7ecf174a89944bfa45efdb2767%3Bdcid%3D4%3Bucfs%3D1%3Bsrfid%3D52ac48b591f6df072e7c5f98fc7520b4ad16221fX1%3Bhighlight_room
https://www.booking.com/hotel/at/st-georg-zell-am-see.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3Dd1a4ca7ecf174a89944bfa45efdb2767%3Bdcid%3D4%3Bucfs%3D1%3Bsrfid%3D5606bdee752d07db204458453b994706374e7ef8X6%3Bhighlight_room%3D%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/aparthotel-waidmansheil.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7;dest_id=-1981916;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1546620029;srfid=d6ff8eac035294dacfd02665a7e6fd2c35fa0e8eX1;srpvid=5e93753e7b3e0900;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/haus-piesendorf.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bsrfid%3D683755cddd4fc5401e0804378b6ab79b5c1a1dccX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%23availability
https://www.booking.com/hotel/at/appartement-perfeller.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Btype%3Dtotal%26%23availability
https://www.booking.com/hotel/at/chalet-sonnentanz-piesendorf.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bsrfid%3Dc598cbd89b858bc5a60dc1bbdee68293ae895b6aX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/fa1-4rthermoar-gut.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bsrpos%3D1%3Btype%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/active-apartments.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bsrfid%3Dc599cd7b0328958896f7defaf51f40cae48992ceX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/erlenhof-maria-alm.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3Dfcedc263d2af091a3bf67806d07e1c06%3Bdest_id%3D-1984778%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bhapos%3D8%3Bhpos%3D8%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrepoch%3D1542372057%3Bsrfid%3Dc70d3f6a9c7f8bfc80435400e01f11f5e645d891X8%3Bsrpvid%3D4445592c022f01e3%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/emma-apartments.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bsrpos%3D1%3Btype%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/sonja-alpine-resort.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-300x250-minimal-click%3Bsid%3D3b141fdda32e13181c449d23ea2c6fab%3Bdest_id%3D-1987934%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bhpos%3D5%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrfid%3Dc1fd3781a6bfb61a939a748a65bc07b007691facX5%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%2523tab-main
https://www.booking.com/hotel/at/residence-bellevue-zell-am-see1.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrpos%3D1%3Btype%3Dtotal%26
https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/hotel/at/haller-das-alpine-wellnesshotel.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bsrfid%3D305b8172835697ffc8956a565d1ec09c196e7e0bX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/sport-chalet-maria-alm-gmbh.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D6bc068012c6475cd129570bae1a264c4%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D8617e2c5d2e6e1eb868dd245e849f807f8dda357X1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%2523map_closed
https://www.booking.com/city/at/zell-am-see.ar.html?aid=380015;label=wedget
https://www.traveldiv.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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جميع شقق وفنادق كابرون اضغط هنــا

فندق
توني  » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق 
غالسير آند ريفير » كابرون « 

اضغط
 هنا

فندق 
ليدررس ليفينغ » كابرون « 

اضغط
 هنا

فندق 
ْتسور بورغ » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق 
فايدمانسايل » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق
أفينيدا ماونتين » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق 
مارغاريتهينستاين » كابرون « 

اضغط
 هنا

شاليهات 
دروف » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقة هوليداي +
فيال تيريزا » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق 
كابرون ماوتن » كابرون « 

اضغط
 هنا

سكن افينيدا أن دير بورغ
» كابرون « 

اضغط
 هنا

شاليهات 
دورف كابرون » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق اكسكلوسيف 
سيلفي » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق
اكسكلوسيف  » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقق 
فاميلين إيدر » كابرون « 

اضغط
 هنا

فندق 
يوهاناهوف » كابرون « 

اضغط
 هنا

فندق 
جوفا كابرون » كابرون « 

اضغط
 هنا

شقة دورفكروغ كابرون 
» كابرون « 

اضغط
 هنا

للمزيد من الشقق والفنادق المختارة : اضغط هنا 

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/city/at/kaprun.ar.html?aid=380015;label=wedget
https://www.booking.com/hotel/at/toni.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D4%3Bcheckin%3D2015-10-22%3Bcheckout%3D2015-
https://www.booking.com/hotel/at/appartement-zur-ache.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2015-10-22%3Bcheckout%3D2015-10-27%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D2f92cb8db1dbf2efd6e4f276ea1c7b1652a8f09fX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/pension-lederer.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrpos%3D1%3Btype%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/zur-burg.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrpos%3D1%3Btype%3Dtotal%26%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/aparthotel-waidmansheil.ar.html%3Faid%3D356990%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D4%3Bcheckin%3D2015-10-22%26checkout%3D2015-10-27%26dist%3D0%26group_adults%3D2%26group_children%3D0%26group_rooms%3D1%26type%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/avenida-mountainlodges-kaprun-by-alpin-rentals.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2015-10-22%3Bcheckout%3D2015-10-27%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bgroup_rooms%3D1%3Btype%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/appartement-margarethenstein.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2015-10-22%3Bcheckout%3D2015-10-27%3Bgroup_rooms%3D1%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0
https://www.booking.com/hotel/at/chaletdorf-zaglgut-kaprun.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/appartement-holiday-villa-theresa.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/at/kaprun-mountain-resort.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/at/avenida-residenz-an-der-burg.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/at/dorfchalets-kaprun.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2015-10-22%3Bcheckout%3D2015-10-27%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D6baf1fd7309b7cf9da1291d9fd0e325683b29428X1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/exclusive-apartment-sylvie.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D8152b533e8e4857253b39a8553885159%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2015-10-22%3Bcheckout%3D2015-10-27%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D138c3a86755eb385d6d2c0da52d7222ee1991749X1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/exklusive-appartements-barbara.html%3Faid%3D380015%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/familien-appartements-eder.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/at/johannahof-appartements.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7&srpvid=6f0a7600703d00f5&ucfs=1&srpvid=6f0a7600703d00f5&srepoch=1546620418&room1=A,A&hpos=3&hapos=3&dest_type=city&dest_id=-1981916&srfid=75e2360dc6bad03b684cb0d6e415277f53c2d1a0X3&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/jufa-kaprun.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7;dest_id=-1981916;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=2;hpos=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1546620260;srfid=3e0f83146687d33d41767003aab14c1e3b527b10X2;srpvid=150e75b18ef000f9;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/dorfkrug-kaprun.ar.html?aid=356990;label=gen173nr-1DCAsoDkIXYXBhcnRob3RlbC13YWlkbWFuc2hlaWxIM1gEaMQBiAEBmAEBuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAID;sid=911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7;dest_id=-1981916;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=2;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA;room2=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1546620497;srpvid=0d9f7628e6d00177;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.traveldiv.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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جميع فنادق وشقق سالزبورغ وضواحيها اضغط هنا

فندق 
إتش+ » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق : ويندام جراند 
سالزبورغ كونفرنس سنتر

اضغط
 هنا

فندق 
زاخر » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق 
شيراتون غراند » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق : راديسون بلو 
ألتستات » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق 
إن إتش » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق 
بريستول » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق 
ميركور » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق 
إمالور بيتر » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

 فندق
 أيكو سويت » سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

فندق : هيريتاج هالشتات
» هالشتات « 

اضغط
 هنا

فندق : سيهوتيل غرونير 
باوم » هالشتات «

اضغط
 هنا

منتجع : موندي هوتيل
» غروندلسي «

اضغط
 هنا

فندق :فيريونفونغن أم 

ترفال شارم » موندسي «
اضغط
 هنا

فندق : جيزوند هايتسوف 
لونينجر » موندسي «

اضغط
 هنا

فندق : ترافيل شارم 
» بالقرب من سالزبورغ « 

اضغط
 هنا

شقق : ذا فيو 

» وولف قانق « 
اضغط
 هنا

فندق : هولفيغير
» سانت جيلجن «

اضغط
 هنا

فندق : رومانتيك ايم فيسين 

روسيل » وولف قانق « 
اضغط
 هنا

فندق : سيفيال وولف 
قانقسي » وولف قانق «

اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/city/at/salzburg.ar.html?aid=380015;label=wedget
https://www.booking.com/hotel/at/h-hotel-salzburg.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dfcedc263d2af091a3bf67806d07e1c06
https://www.booking.com/hotel/at/wyndham-grand-salzburg-conference-center.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dfcedc263d2af091a3bf67806d07e1c06
https://www.booking.com/hotel/at/hotelsachersalzburg.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D1c8b70307bb29f8d25f320f1f2f71daf64160e0cX8%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/sheratonsalzburg.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Btype%3Dtotal%26
https://www.booking.com/hotel/at/hotelaltstadtradissonblu.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D1
https://www.booking.com/hotel/at/nhsalzburg.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D1
https://www.booking.com/hotel/at/hotelbristolsalzburg.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D1%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3Dfff3a1f4d34aafa76635d0f6272e3c3e7cf2b281X1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/salzburg-city.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrpos%3D2%3Btype%3Dtotal%26%2523map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/crowneplazapittersalzburg.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Dc2700f65783077621227fc35f9ceacc0%3Bdcid%3D1
https://www.booking.com/hotel/at/eco-suite.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=4;group_children=0;no_rooms=2;room1=A%2CA;room2=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&#tab-main
https://www.booking.com/hotel/at/seewirt-zauner.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7&srpvid=1da176bf120002b0&ucfs=1&srpvid=1da176bf120002b0&srepoch=1546620800&group_adults=4&group_children=0&req_adults=4&req_children=0&room1=A,A&room2=A,A&hpos=2&hapos=2&dest_type=city&dest_id=-1979686&srfid=bba3856d1f944285cbd36e2fa0c5b6362bce9791X2&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/seehotel-gruner-baum.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-300x250-minimal-click%3Bsid%3D62df2ffb1c96273ea4a5f3a7006d413a%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3Df2e8babd969e099a2bfb4c76a2273780a343a72bX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/mondi-holiday-grundlsee.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/mondi-holiday-grundlsee.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/mondi-holiday-grundlsee.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/ferienwohnungen-am-travel-charme-bergresort-werfenweng.ar.html?aid=380015&sid=b9efe849a54277ad8b5b790cfcdb1cbf&all_sr_blocks=80376801_347160581_2_42_0;checkin=2022-07-02;checkout=2022-07-06;dest_id=-1995386;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=80376801_347160581_2_42_0;hpos=1;matching_block_id=80376801_347160581_2_42_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=80376801_347160581_2_42_0__70000;srepoch=1654816654;srpvid=d6a6a3c6717002f2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/ferienwohnungen-am-travel-charme-bergresort-werfenweng.ar.html?aid=380015&sid=b9efe849a54277ad8b5b790cfcdb1cbf&all_sr_blocks=80376801_347160581_2_42_0;checkin=2022-07-02;checkout=2022-07-06;dest_id=-1995386;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=80376801_347160581_2_42_0;hpos=1;matching_block_id=80376801_347160581_2_42_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=80376801_347160581_2_42_0__70000;srepoch=1654816654;srpvid=d6a6a3c6717002f2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/gesundheitshof-lohninger.ar.html%3Faid%3D380015%26sid%3Dfcedc263d2af091a3bf67806d07e1c06%26group_adults%3D2%26lang%3Dar%26room1%3DA%252CA%26sb_price_type%3Dtotal%26soz%3D1%26srfid%3D58fdd49df1c7d0cd1818447f7ff1a7ae256dd854X1%26type%3Dtotal%26ucfs%3D1%26lang_click%3Dother%3Bcdl%3Dar%3Blang_changed%3D1
https://www.booking.com/hotel/at/travel-charme-werfenweng.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/chalet-ramsauer.ar.html?aid=380015;sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85;checkin=2021-08-01;checkout=2021-08-02;dest_id=-1990470;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1626133256;srpvid=6771a6833fc500fb;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
https://www.booking.com/hotel/at/chalet-ramsauer.ar.html?aid=380015;sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85;checkin=2021-08-01;checkout=2021-08-02;dest_id=-1990470;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1626133256;srpvid=6771a6833fc500fb;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
https://www.booking.com/hotel/at/chalet-ramsauer.ar.html?aid=380015;sid=c2468311bc872ff4441dff914c42bc85;checkin=2021-08-01;checkout=2021-08-02;dest_id=-1990470;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1626133256;srpvid=6771a6833fc500fb;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
https://www.booking.com/hotel/at/hollweger.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/romantikhotel-im-weissen-rossl.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-300x250-minimal-click%3Bsid%3D62df2ffb1c96273ea4a5f3a7006d413a%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D5e4d7bd41dc135e46835e402d89ea585322087c2X1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26
https://www.booking.com/hotel/at/seevilla.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-300x250-minimal-click%3Bsid%3D62df2ffb1c96273ea4a5f3a7006d413a%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bsrfid%3D5e4d7bd41dc135e46835e402d89ea585322087c2X6%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%2523availability

