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Dear reader,
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Our age is characterised by technological developments and
social change. The increasing pressure to perform, the rigid
dictates of our schedules and other stress factors trigger an
unconscious feeling of helplessness in many of us. In Austria‘s
richly-varied areas where nature and culture thrive, we can
succeed in transforming that sense of estrangement through
the natural rhythm of the landscape and through our own
rhythm of life, and rediscover our own pace of being.
On your travels, allow yourself time for these encounters.
And, not least, for meeting up with yourself again.
Best wishes,

Petra Stolba

Managing Director, Austrian National Tourist Office
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most exclusive gems

Travel Suggestions

High class shopping destinations,
private mountain resorts and truly
imperial 5 star hotels – Austria
has all the sophisticated traveler
seeks.

Austria has it all: From fresh
green landscapes and blue lakes to snow in summer. Here is
a selection of some of the most
impressive spots of the country.
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Plan Your Trip with us

Map of Austria

With detailed travel info
Find all the information you need
to plan your Holiday in Austria –
from visa requirements to flight
connections.

Our travel experts are here to
assist you with planning your trip.
Simply drop us an e-mail and
we‘ll be happy to answer your
questions: info@austria.info
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A u st r ia

The place for a
memorable vacation
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O b er ö s t er r ei ch To u ri s m u s, R ö b l / Ö s t er r ei ch We r b ung , Wol fg a n g S c h a rdt

For detailed information about Austria and
your perfect vacation in Austria please visit
www.austria.info

F OT O S

And that‘s the thing – the special moment is different
for everyone. From immersing yourself in imperial splendour
on a city trip to family activities in the stunning nature to lazy
summer days at a deep blue lake - find your very own Austrian vacation moment here, in the information put together for
you on the best Austria has to offer.

©

It could happen in the midst of an Alpine meadow, surrounded by blossoming flowers and children’s laughter; or while
enjoying the breathtaking scenery of an Alpine peak; or as
you explore the centuries-old, awe-inspiring centre of an
Austrian city.
Austria has plenty of interesting things to do and places
to visit that will excite the entire family. From the world‘s oldest
amusement park to the world‘s largest ice cave and from firstclass shopping facilities to unforgettable cultural events, there
is no end of entertainment for the entire family in Austria.

A us t r ia n Na t i o na l To u ri s t O f fi ce, Pe t er B ur g s t a ll er, S e b as t i an S t i ph o u t (ri g h t si de )

When you spend your holiday in Austria, you will experience that
one moment – the moment that you’ll remember for years to come, the
moment you’ll return to in your head when life gets stressful.

Visit Austria
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The Liechtenstein Palaces

vienna A i r por t

The Liechtenstein GARDEN PALACE and CITY PALACE
are among the most magnificent venues for luxury events in
Vienna. Both palaces have been in the private ownership of
the Princes of Liechtenstein, one of Europe’s oldest noble
lineages, for over three hundred years.

Arrive, check-in and stroll through the exclusive shops
on the way to the gate. Travellers discover the latest
collections by popular designers and are inspired by luxury
creations in the modern atmosphere of Vienna Airport.

Vienna’s most magnificent ambience

Luxury from gate to gate

Lovers of exclusive fashion should allow for more time at
Vienna Airport. Since everyone who’s anyone is here:
National and international designers, such as Versace,
Hugo Boss and Ermenegildo Zegna present fashion trends.
It is almost impossible to leave Vienna Airport without a
new favourite bag. Whether it is timeless Parisian flair from
Longchamp or American glamour from lifestyle guru
Michael Kors: the perfect companion can be found for
every occasion and taste.

The GARDEN PALACE with its opulent size and magnificent
gardens is a perfect backdrop for premium events in a private,
luxurious atmosphere. The Princely Library is another highlight of the palace and can be viewed as part of a wide
array of events.
The Liechtenstein CITY PALACE is held to be the first major
building of the High Baroque age in Vienna and boasts with
one of the city’s finest and most imposing Baroque stairways,
spreading chandeliers, colourful silk wall hangings and
opulent Neo-Rococo.

Airline passengers can find even more luxury for the body
among the exclusive offers from Heinemann Duty Free
shops. Perfumes and beauty products indulge the senses
and are a fine souvenir for loved ones at home. This display
window has the particular finishing touch “Made in Austria”:
The long-established Tyrolean company Swarovski inspires
with sparkling crystal jewelry, which is known from red
carpet events around the world.

The centerpiece of both palaces, the private art collection of
the Prince von und zu Liechtenstein, contains masterpieces
of art from the early Renaissance to the Biedermeier era and
offers guests the chance to acquaint themselves with a tradition of collecting that spans more than five centuries. The
Princely Collections can be viewed as part of an event package
or a private tour and are an exclusive highlight for the guests.
C o ntact
L i e c h tenste i n G ar d en Pala c e an d Park

C o ntact

W www.palaisliechtenstein.com

W www.viennaairport.com

He i ne m ann Dut y F ree S h opp i ng E x per i en c e

S tei g enber g er H otel H er r enhof, V ienna
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In the heart of Vienna

The site of the former Herrenhof coffee house is now home
to a hotel, modern restaurant and bar. It is just 250m away
from Hofburg Palace and Goldenes Quartier, Vienna’s luxury
shopping district is only 4 mins by foot. The exceptionally
designed rooms offer a comfortable atmosphere. At Restaurant Béla Béla fine ingredients from Austria and the best
from the Mediterranean Sea are harmoniously combined.
C o ntact

T +43 1 53404-0
E reception@herrenhof-wien.steigenberger.at
W www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/austria/
vienna/steigenberger-hotel-herrenhof

H otel S ans S o u ci , Vienna

Pure fascination upon arrival
Step into a truly remarkable place, where historic luxury
meets contemporary lifestyle: The hotel Sans Souci is
located in Vienna’s artistic and cultural district.
Enjoy unique interior designs and culinary highlights.
The Sans Souci Spa is an oasis of elegance and wellness,
offering a relaxing atmosphere of tranquillity and harmony
for a splendid recovery. The perfect retreat in Vienna!
C o ntact

T +43 1 522 2520
E reservation@sanssouci-wien.com
W www.sanssouci-wien.com
Visit Austria
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McA rthurGlen D esigner Ou tlet, Pa rndof

Zell am See-Kaprun

After soaking up the Viennese culture, hop across to
Parndorf, which is only 30 minutes away from the city
centre, where you will discover designer pieces from more
than 160 iconic fashion brands. Prices reduced by 30-70%,
tax free shopping for visitors from outside the EU and an
architecturally beautiful atmosphere make shopping at
Designer Outlet Parndorf a perfect free time adventure.

Fun excursions and shared moments of delight – this is what
a perfect family holiday in Zell am See-Kaprun looks like. The
nature and adventure programme for families is wonderfully
diverse and has many surprises in store: it ranges from mysterious evening hiking tours through the mystical Sigmund
Thun Gorge to llama trekking tours and beach ball tournaments on the shores of Lake Zell – promising fun & games for
little ones, but also enjoyment and relaxation for grown-ups.

Home to your favorite Designer Brands

Family holiday at its best

Top tips for great family moments:

C o ntact

T +43 2166 3614 10
E tourism.parndorf@mcarthurglen.com
W www.designeroutletparndorf.at

Shopping paradise in the city of Mozart

Hotel Ambassado r , V ienna

Traditional Elegance in the centre
The Hotel Ambassador is one of the most historic Viennese
hotels, located in the heart of Vienna. Enjoy relaxing moments
in the spacious and individually designed rooms and apartments. The harmonious blend of traditional elements and
modern spirit makes up the typical Viennese charm. Treat
yourself to Austrian and seasonal specialties served in the
unique ambience of the winter garden restaurant or enjoy
a drink in the impressive Atriumbar.
C o ntact

The Ring Hotel , Vienna

Vienna’s Casual Luxury Hotel
Right on the historic Ring boulevard, between the Vienna
State Opera and the Musikverein concert hall, Relais &
Châteaux’s The Ring Hotel couldn’t be better located in
the cultural epicenter of the city. It is a calm anchor in
the hustle and bustle of Vienna’s city center, giving you a
space to relax and feel at home during your stay. Enjoy the
elegant atmosphere, historic architecture, culinary delights
and stay at the center of everything!
C o ntact

T +43 1 221 22
M info@theringhotel.com
W www.theringhotel.com
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C O N TA C T

T +43 6542 770
E welcome@zellamsee-kaprun.com
W www.zellamsee-kaprun.com/en

Tauern S pa G lass Panora m a P ool

K u fsteine r land

Historic, urban, close to nature

TA UE R N S PA Z e ll a m S ee - K a pr un / To ur is m us v e rb a nd K uf s t ei n e rl a n d

T +43 662 2544 0
E office.salzburg@mcarthurglen.com
W www.designeroutletsalzburg.at

– The TAUERN SPA, one of the most modern wellness
oases in the Alps, with 12 indoor & outdoor pools, 10
saunas & steam baths, Kidstein SPA for children, sophisticated treatment area, hotel & restaurant, is a relaxing
retreat for the whole family.

©

C o ntact

– “Lake Zell Magic” is a spectacular water, light, music
and laser show and a tribute to the world-famous Lake
Zell, taking place in Elisabethpark from mid-May to
mid-October.

©  Des i g ne r O ut l e t P ar n do r f / D es i g ne r O ut l et S a lz bu r g / H o t el A m ba ssa do r B e t ri e bsg e se l l sc h a ft mbH / T h e R i n g H o t e l R e l a i s-C h a t e a u x

Looking for another great reason to visit the city of Salzburg?
The Designer Outlet is an indoor shopping mall with over
100 stores offering a mix of high street, designer and luxury
brands. Find your favourites 30% to 70% less and tax free
for visitors from outside the EU all year round. Conveniently
located, it is just a five minutes’ walk from the airport or a
ten minutes’ drive from the city centre.

T +43 1 961 61-0, +43 1 513 29 99
E reservations@ambassador.at
W www.ambassador.at

– The ICE ARENA on the Kitzsteinhorn is part of the
glacier experience and invites to summer snowball fights
and toboggan rides. The arena is easily accessible by
mountain railway and offers snow all summer long.

McArthurGlen Designer Outlet, Salzburg

One town and eight villages – Kufsteinerland pairs rural charm
with urban flair. The town of Kufstein is situated close to
nature and is quite rightly known as the pearl of Tyrol. Big
enough to be Tyrol’s second biggest town and to impress
with a wide range of cultural offers fitting of a large town yet
small enough for all its sights to be accessible on foot or by
public transport. A panoramic cable car ride takes visitors
up to the fortress, which is a landmark of Kufstein and whose
exhibitions bear testament to the town’s lively history over
the centuries. The “Kaisergebirge Nature Experience” is
nearby at 1200m above sea level and offers magnificent
footpaths and mountains with fantastic views. The singleseat nostalgic chairlift “Kaiserlift” takes visitors up to this
nature experience in just 20 minutes. The best place to
enjoy pure relaxation is alongside one of region’s seven
clear bathing lakes.
Tipp: Visit the world-famous Haflinger stud Farm in Ebbs,
which is included in the KufsteinerlandCard among many
other attractions, such as entrance to the fortress or a tour
through the famous RIEDEL glass factory, and discounts in
the region. The card is available from your host and free of
charge from the 2nd day of your stay.
C O N TA C T

T +43 5372 62207
E info@kufstein.com
W www.kufstein.com/en

K a i sertal Valle y

Visit Austria
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Interalpen-H otel T yrol

S al zb u r g

The Interalpen-Hotel Tyrol*****s, set in an exclusive location
at 1,300 m altitude in the heart of the Tyrolean Alps, is a topclass hideaway, which must be seen and experienced to be
fully appreciated. Its prominent mountain setting means that
guests can enjoy 360-degree panoramic views of mountains
and wide green valleys from the terrace and the heated outdoor pool. Lie back, breathe deeply and let the view inspire
you – be pampered and enjoy Pure. Alpine. Luxury.

Salzburg’s harmonious blend of scenic landscapes and
architecture, art and culture, traditional and modern facets
make the city stand out as a premium destination. Salzburg
is small, but esthetic and sophisticated. The narrow streets,
listed landmark buildings and magnificent squares mark
one side of this UNESCO-listed baroque town. But there
is also extravagant architecture, spectacular works of art,
contemporary design, and exclusive shopping to be discovered and enjoyed. The city owes much of its elegance and
uniqueness to the prince-archbishops, their architectural and
artistic legacy encountered around practically every corner.

Luxury break in the Tyrolean Alps

Stage of the World

The multi-award winning luxury spa & wellness retreat is
covering more than 5,300m². The spa is one of the largest in
the Alpine region and offers a wide variety of treatments with
focus on the individual. Enjoy the picturesque countryside
with its beautiful mountains, rivers and lakes and take a deep
breath of fresh air. The moderate climate in the Tyrolean Alps
enables different kinds of outdoor activities. Discover the
natural treasures by foot, e-bike or even horse-drawn
carriages. The area is also a golfer’s paradise with several
courses of various difficulty levels, including Seefeld-Wildmoos
Golf Club, which is easily reachable by a golf shuttle service.
The Interalpen-Hotel Tyrol is a family-friendly luxury hotel,
offering activities & entertainment for couples and families
in equal measures.

S u m m er at t h e Interalpen - Hotel T y rol

The surrounding nature plays another big role in Salzburg’s
identity and the combination of both make for palaces in
beautiful gardens and unique views on the Old Town’s church
towers from the city mountains. Salzburg is a metropolis of
music, being the birthplace of W. A. Mozart and the home
of “The Sound of Music”. In preparation for the Centennial
of the Salzburg Festival in 2020, some of Salzburg’s many
premium hotels are renovated and museums, galleries and
world-famous stages are putting together a high-end program
for friends of music, art and culture.

C o ntact

C O N TA C T

T +43 50809-30
E reservation@interalpen.com
W www.interalpen.com

T + 43 662 88987-0
E tourist@salzburg.info
W www.salzburg.info

G etre i d egasse – S alzburg ’ s m a i n s h opp i ng street

Austrian Railway

Lech Z ü r s

Work, drink coffee, enjoy the view or relax? The Railjet
(RJ), the most modern high-speed train in ÖBB’s fleet,
connects what is important to you. Free WiFi, on-board
entertainment, an on-board restaurant, as well as quiet
and family zones offer you ultimate travel comfort.

The approach to Lech Zürs am Arlberg along the legendary Flexen Pass is an unforgettable experience in itself,
taking in mountain meadows in bloom, towering peaks
and a deep blue sky. In the picturesque high valley at an
elevation of 1,444 to 1,750 metres, Lech village promises
peace and relaxation as it greets visitors with pure mountain
air and a refreshing high-altitude climate in summer.
Lech Zürs was first inhabited by the Walser people, who
are still represented by centuries-old wooden structures
and the fantastic cultivated landscape. This multi-faceted
hiking region features a variety of mountain flowers
including 20 types of orchids, crystal-clear lakes, Alpine
pastures and art objects.

I nt e r al p en H o t e l Ty ro l G m b H / Ö BB

To u r is m u s - S a lz b ur g - G m b H / L e ch Z uer s To ur is m us , H an n o M ac ko w i t z
©

A natural Idyll with a sophisticated Edge

©

From Vibrant Cities to the Mountains

With a top speed of 230 kilometres per hour, the Railjet
connects all of Austria. From Vienna airport, ÖBB Railjets
take you twice hourly to Salzburg and once every hour to
Innsbruck during daytime.
In Salzburgs historic city centre, romantic alleyways
connect wide open spaces, while the beautiful mountain
panorama offers an impressive backdrop. An absolute
must see for any visit in Austria!
Family holidays, leisure trips or business trips – just relax
and enjoy your trip! As everyone has their own needs,
there are three comfort classes available on the train:
Economy Class, First Class and Business Class.

C o ntact

W www.oebb.at
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R a i l j et Journe y to S alzburg

Visit Austria

This natural idyll offers a rich variety of leisure activities
such as archery, fishing and hiking. The magical Zugertal
valley is also home to Austria’s highest golf course, a forest
swimming pool and a fish pond – with freshly-caught trout
serving as one of many regional delicacies. The first-class
range of cultural events covers everything from the traditional
musicians’ day to the Lech Classic Music Festival featuring
renowned performers from around the world.
C O N TA C T

T +43 5583 2161
E info@lechzuers.com
W www.lechzuers.com

lo c al v i ew of L e c h Z uers

Visit Austria
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الشون�ون
الإم�اطورية ف ي� قرص
ب
روعة ب

V i ew of V olksgarten an d t h e Museu m s of F i ne A rts an d N atural A rts i n t h e ba c kgroun d

فيينا

V ienna

اآلن وإلى األبد-فيينا

Vienna – now and forever
Enjoy quality of life
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Vienna Tourist Board
E info@wien.info
W www.wien.info

Visit Austria
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Music and Cultur al Attr actions
The world’s largest Bruegel collection and the prettiest
kiss immortalized by Jugendstil genius Gustav Klimt in his
world-famous painting can only be found in Vienna.
The cultural capital is also a place where you can discover
a rich diversity of styles and eras. Night after night in Vienna,
music fans are treated to live classical music. Over the year
the Vienna concert schedule includes thousands of events
of various sizes and genres featuring world-famous
composers.

Green Spaces and Parks
Form decorative flowerbeds to unspoiled nature – there is plenty
to discover in green Vienna. If you want to enjoy peace and quiet
in a green environment you do not have to travel far – you can do
so right in the heart of the city. Along the famous Ring boulevard
you can find several delightful parks. The Prater Park is located
only 3km from St. Stephen’s Cathedral, nature is thriving in this
area. It is the perfect destination for a family outing on a sunny
day, as it provides an escape to the hustle of the city yet it is
only a few minutes’ walk from Vienna’s famous amusement park
filled with attractions that will make every kid’s heart beat faster.

W ie n To u ri s m u s , C hr i st i a n S t e m pe r

Imperial Heritage
A stroll around Vienna can be like a journey back in time
to the days of the empire – it comes as no surprise that the
historic city center is a UNESCO world cultural heritage site.
Vienna boasts 27 palaces and 163 other residences –
examples of the city’s illustrious history await on virtually
every street corner.

ثقافة الطهي
 باعتبارها واحة للراحة،تشتهر مقاهي فيينا ف ي� جميع أنحاء العالم بسحرها الطبيعي
 حيث تغري المقاهي التقليدية مثل مقهى ت.واالس�خاء
ت
 ميوزيم، الندتمانل،سين�ال
وديميل بمجموعة واسعة من ش
.م�وبات القهوة والصحف الدولية والمعجنات المبتكرة

Culinary Culture
The Viennese coffee house is known around the globe for its
informal pleasantness, as an oasis of “gemütlichkeit”. Traditional
cafés such as the Central, Landtmann, Museum and Demel
entice with a wide variety of coffee drinks, international newspapers and pastry creations.

©

Vienna is a city for all seasons. Located quaintly towards the
east of the Alps, the scenic beauty of Vienna is unmatched
with any other city in Europe. Vienna’s streets, palaces, waterways and lush green gardens are steeped in history.

استمتع بجودة الحياة

المساحات ض
الخ�اء والحدائق العامة
ف
ض
 إن كنت-الكث� الكتشافه ي� فيينا الخ�اء بدءاً من زهور الزينة إىل الطبيعة البكر
يوجد ي
ترغب ف� االستمتاع بالسكينة والهدوء ف� بيئة ض
 ال ي ن،خ�اء
 يمكنك-ًيتع� عليك السفر بعيدا
ي
القيام يبذلك ش
 يمكنك العثور،�الشه
 عىل طول شارع رينغ.مبا�ة ف ي� قلب المدينة
ي
ف
ت
وال� ستجعلك بمجرد دخولها تنىس أنك ال تزال ي� وسط
عىل العديد من
 ي،الحدائق
ت
 حيث يقع ت ز.العاصمة
كيلوم�ات عىل امتداد واحد فقط من
من�ه براتر عىل بعد ثالثة
 وهي الوجهة المثالية. إال أن الطبيعة تزدهر ف ي� هذه المنطقة،كاتدرائية القديس ستيفن
نز
 ومع ذلك، حيث توفّر مالذاً من ضجيج المدينة الصاخبة،ل�هة عائلية ف ي� يوم مشمس
أ
ف
الشه�ة ي� فيينا
س�اً عىل القدام عن حديقة المالهي
ي
ال تبعد سوى بضع دقائق فقط ي
ت
.ال� ستجعل قلب كل طفل يخفق بشكل أرسع
المليئة بأماكن الجذب والمغريات ي
Vienna
Munich

www.wien.info

 حيث تقع ف ي� مكان جذّ اب إىل ش.عد فيينا مدينة لكل الفصول
ال�ق من جبال
ّ تُ أ
 وشـوارع. وتتم ّتع بجمال ال مثيل له مقارنةً مع أي مدينة أخرى ف ي� أوروبا،اللب
ض
.الخ�اء المورقة عريقة ف ي� التاريخ
فيينا والقصور والممرات المائية والحدائق
ت
االم�اطوري
ال�اث
ب
ف
ال بم�اطورية
قد يم ّثل
التجول ي� أرجاء مدينة فيينا رحلة عودة بالزمن إىل أيام إ
ّ
– فال عجب أن يكون وسط المدينة التاريخي أحد مواقع ت
ال�اث العالمي
 مسكناً آخر – وهي أمثلة163  قرصاً و27  إذ تفخر فيينا بوجود.لليونسكو
،ًعىل تاريخ المدينة الالمع الذي ينتظرك ف ي� كل ركن من أركان الشوارع تقريبا
وتعد مقاهي العاصمة أماكن مثالية لحلم أ
 وإن.الخوال للإ بم�اطورية
اليام
ي
ن
السابق� إىل البالط
 يمكنك زيارة أحد مزودي الخدمات،كنت مهتماً بالتسوق
ي
.ال بم�اطوري
إ
الموسيقى ومعالم الجذب الثقافية
 والسيما,أك� مجموعة ف ي� العالم للرسام بروغل
ف ي� فيينا فقط يمكن العثور عىل
أ
ال� خلّدها ب عبقري الفن الجديد غوستاف كليمت �ف
ت
ي
«لوحة القبلة» الروع ي
ً كما تُعد فيينا بمثابة العاصمة الثقافية مكانا.رسوماته المشهورة عالمياً ف ي� فيينا
يمكنك من خالله استكشاف مجموعة متنوعة غنية من أ
 ليلة.الساليب والعصور
. يستمتع عشاق الموسيقا بالموسيقى الكالسيكية الحية،بعد أخرى ف ي� فيينا
وعىل مدار العام يتضمن جدول فيينا للحفالت الموسيقية آالف المناسبات
أ
أ
لكث� من
 لم تكن أ يّة مدينة أخرى موطناً ي.من مختلف الحجام والنواع
ت
 ملك الفالس، ويوهان ش�اوس، بيتهوفن، هايدن، ماهلر،الملحن�ن – موتسارت
ي
ن
. وجميعهم عملوا ف ي� هذه المدينة، �الفيي
ي

زيارة النمسا

26

الطعمة تناسب جميع أ
ه�ي الدول ف� المطار لتناول أطايب أ
يدعوك مطبخ ن
الذواق
ي ي

T h e F as h i on G aller y: featur i ng an e x tens i ve sele c t i on of i nternat i onal lu x ur y bran d s

فيينا

V ienna Airport

الفخامة من البوابة الى البوابة

Luxury from gate to gate Allow yourself to be
pampered the Austrian way …

Important information about
Airport Shopping:
Anything you buy is approved to fly. This means that in addition
to your carry-on luggage, you may also take on board all your
purchases made in the shops at Vienna Airport. After passing
14

Service for the whole family
Family-friendly restaurants with special kids’ menus, children’s
playgrounds, convenient nappy-changing stations and baby
strollers for rent all make travelling with the family easier.
Vienna Airport also offers a Family Service for only €49.90
and provides passengers with personal assistance during
their entire time at Vienna Airport – from check-in to passport
control.

C o ntact

W www.viennaairport.com

Visit Austria

 من مطاعم لتناول وليمة عائلية فاخرة إىل وجبات خفيفة شهية لرحالت،التقليدي
!طويلة

 مع خدمة ودية لجميع أفراد أ...
 تجارب التسوق الحرصية والمباهج،الرسة
المطبخية من الدرجة أ
.الوىل ف ي� مطار فيينا

خدمة لكل أفراد العائلة
للطفال ومالعب أ
تتم� بوجود قوائم مخصصة أ
للطفال مع
ّ مطاعم عائلية ي ز
مما يجعل السفر مع
أماكن مريحة
ي
ّ لتغي� الحفاضات وعربات أطفال للإ يجار
 يورو فقط ويوفر49.90  كما يقدم مطار فيينا خدمة عائلية مقابل.العائلة أسهل
للمسافرين المساعدة الشخصية طوال الوقت ف ي� مطار فيينا – من تسجيل الوصول
.إىل ختم الجوازات

لدينا أ
الفضل لضيوفنا
ت
ن
ن
العالمي� من مايكل كور إىل
�المصمم
 مع الموضة الراقية لكبار:تدلل بال�ف
ي
ي
ض
ش
مستح�ات التجميل الرائعة من شانيل إىل ديور فضال ً عن الساعات
، �سات
يف� ي
 تأ كّد من التخطيط للتوقّف.سواروفسك إىل تاغ هيور
من
الثمينة
ات
ر
والمجوه
ي
ف
 يضم المتجر متعدد العالمات التجارية تشكيلة واسعة من.جال�ي
ي� فاشن ي
 استفد من. تم� مربع800 العالمات التجارية العالمية الفاخرة عىل مساحة تزيد عن
 استخدم هذه.العروض والخدمات الرائعة مثل خدمة هاينمان للطلب المسبق
ت
ت
الخدمة لطلب منتجاتك دون رسوم بع� إ ت
اثن� ش
ع�ة
الن�نت من هاينمان ح� ي
ساعة قبل مغادرتك واستالمها ش
.مبا� ًة ف ي� المطار

Vienna
Munich

Vi e nna A ir p o r t

Culinary flights of fancy
The restaurants at Vienna Airport offer a wide range of culinary
delights to suit the refined tastes of our international guests.
From international to traditional Austrian cuisine, from restaurants for a sumptuous family feast to hearty snacks for long
flights!

©

The best for our guests
Is there still room in your suitcase for luxury? Then take the
time to stroll and indulge: With high fashion by international
top designers from Michael Kors to Versace, exquisite beauty
products from Chanel to Dior as well as precious watches
and jewelry from Swarovski to TAG Heuer. Be sure to plan
a stopover in The Fashion Gallery. The multi-brand store
features an extensive selection of international luxury brands
on over 800 square meters of shopping space. Take advantage
of fantastic offers and services such as the Heinemann PreOrder Service. Use this service to pre-order your duty-free
products online from Heinemann up to twelve hours before
your departure and collect them directly at the airport.

Vi e nna A ir p o r t

the security checks, you can also take away food from the
restaurants and have it safely packed for you to enjoy during
your flight.

... دع نفسك تتدلل عىل الطريقة النمساوية

©

... with friendly service for the whole family, exclusive
shopping experiences and first-class culinary delights at
Vienna Airport.

مطا ر

www.viennaairport.com

معلومات مهمة عن التسوق ف ي� المطارات
 وهذا ن.تش�يه ف� رحلتك الجوية
الصطحاب أي ش�ء ت
�يع
ستحصل عىل الموافقة
ي
ي
ي
اصطحاب جميع ت
ً يمكنك أيضا،بالضافة إىل حمل أمتعتك
مش�ياتك من
أنه إ
 وبعد اجتياز الفحوصات أ.المحالت التجارية ف� مطار فيينا
ً يمكنك أيضا،المنية
ي
.اصطحاب الطعام من المطاعم بعد تعبئته بأمان لالستمتاع به أثناء رحلتك
رحالت جوية مطبخية ي ّ ز
متم�ة
ت
ال� تناسب
تقدم المطاعم ف ي� مطار فيينا
مجموعة واسعة من المأكوالت الشهية ي
أ
ن
 من المأكوالت العالمية إىل المطبخ النمساوي.�الدولي
الذواق الرائعة لضيوفنا
ي
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ين
 دقيقة فقط من وسط المدينة إىل قمم الجبال20 حوال
تستغرق عربات تلفريك
نوردكيت� ي

A m bras Castle : P i c tures q uely per c h e d on a h i ll h i g h above Innsbru c k

إ نسبر و ك

I nnsb ruck

ي ن
ساعت� فقط
عاصمة األلب ال تبعد سوى
بالسيارة أو بالقطار عن ميونيخ أو سالزبورغ

The capital of the Alps Only two hours
by car or train from Munich or Salzburg

Swarovski Crystal Worlds
Sparkling, brilliant, extraordinary. Swarovski Crystal Worlds in
Wattens (about 15 km east of Innsbruck) transports you into
a magical realm. Glittering chambers of wonder designed by
international artists unfold their magic, which continues outside in the gardens beneath the sparkling crystal cloud.
16

Innsbruck’s Nordkettenbahnen
Breathtaking, powerful, unlimited. In no other European city of
a comparable size are the hustle and bustle of the city and the
quiet solitude of the high mountains so close together as they
are in Innsbruck. In hardly 30 minutes the Nordkettenbahn brings
you to the “Top of Innsbruck”, based at an altitude of over 2,300
metres. You can marvel at the fantastic 360-degree panorama
and enjoy an intimate experience of the alpine fauna and flora.

P.S.: With the Innsbruck Card you can get to know 22 attractions in Innsbruck. Discover the capital of the Alps by yourself in
24h, 48h or 72h. Even the admission for the Swarovski Crystal
Worlds and the Innsbrucker Nordkettenbahnen is included.
C O N TA C T

Innsbruck Tourism Board
T +43 512 59850
E office@innsbruck.info
W www.innsbruck.info

Visit Austria

©  I nn s b ru ck To u r is m u s , C hr i s t o f L a ckn e r

Ambr as Castle
Artistic, graceful, remarkable. Perched on a hill to the south of
Innsbruck is Ambras Castle, built by the Habsburg Archduke
Ferdinand II as a demonstration of his love for Philippine Welser.
The Chamber of Art and Curiosities is a source of endless wonder, revealing the Renaissance world with all sorts of strange,
valuable and wonderful exhibits. The highlight of the castle is
the magnificent Spanish Hall.

إينس�وك
�نوردكيتنباهن ف ي
ب
أ
 ال يوجد صخب المدينة وضجيجها والوحدة.وغ� محدودة
 قوية ي،تخطف النفاس
الهادئة للجبال العالية القريبة من بعضها البعض ف ي� أية مدينة أوروبية أخرى
 ينقلك،ً دقيقة تقريبا30  ف ي� غضون.إينس�وك
�ذات حجم مماثل كما هو الحال ف ي
ب
 عىل ارتفاع ث،»إينس�وك
 ويمكنك.� تم2300 أك� من
نوردكيتينباهن إىل «توب أوف
ب
 درجة رائعة واالستمتاع بتجربة وثيقة مع360 االستمتاع برؤية بانورامية عىل امتداد
حيوانات جبال أ
.اللب ونباتاتها

Children love the play tower, playground and labyrinth. You
can also find yourself surrounded by glitter fireworks in the
flagship store in Innsbruck’s Old Town.

©  I nn s b ru ck To u r is m u s , C hr i s t o f L a ckn e r

City adventures and mountain encounters. Cultural treasures
and natural wonders. Welcome to the region of Innsbruck.
An exceptional setting where city, culture and nature come
together to delight anyone who wants to explore, enjoy and be
inspired. The region of Innsbruck is very diverse and offers a
range of sights and attractions. These three attractions should
stand at least on your Innsbruck bucket list:

.إينس�وك
�التعرف عىل معالم الجذب ف ي
إينس�وك كارد يمكنك
ب
 بفضل أ ب:مالحظة
ّ
 وقد تم. ساعة72  أو، ساعة48 ، ساعة24 �اللب بنفسك ف ي
اكتشف عاصمة
تضم� ت
ين
.إينس�وك
�سواروفسك نوردكيتينباهن ف ي
كريستال
عالم
إىل
الدخول
�ح
ب
ي

Vienna
Munich

www.innsbruck.info

ً مرحبا. كنوز ثقافية وأعاجيب طبيعية.إنها مدينة المغامرات واللقاءات الجبلية
 بيئة استثنائية حيث تلتقي المدينة والثقافة والطبيعة.إينس�وك
بك اىل منطقة
ب
.اللهام
إلسعاد أي شخص يريد االستكشاف واالستمتاع والحصول عىل إ
يّ ز
إنس�وك بتنوعها الشديد وتقدم مجموعة من المعالم السياحية
تتم� منطقة ب
 يجب أن تتواجد أماكن الجذب الثالثة هذه عىل أ.السياحي
القل ف ي� قائمة
والجذب
:ينس�وك
أمنياتك إل ب
آم�اس
قلعة ب
 وبناها،اينس�وك
أم�اس عىل تلة إىل الجنوب من
ب
 تقع قلعة ب. رائعة، جميلة،فنية
ن
ين
.لفيليب� فيلرس
الثا� كدليل عىل حبه
أرشدوك هابسبورج فرديناند ي
 يكشف عن عالم النهضة مع كل أنواع،وتُعد قاعة الفن مصدر عجائب التنتهي
 تعت� القاعة السبانية الرائعة هي أ. القيمة والرائعة،المعارض الغريبة
�البرز ف ي
إ
ُ ب
ّ
.هذه القلعة
.عالم كريستال سواروفسك
 يتنقلكم عالم كريستال سواروفسك ف� نز. متألقة واستثنائية،المعة
فاتي� (عىل بعد
ي ي
.إينس�وك) إىل عالم سحري
 كلم تقريباً ش�ق15
ب
ت
 الذي،صممها فنانون عالميون عن سحرها
تكشف الغرف المتألقة
ّ �ال
العجيبة ي
ف
.ال�اقة
يستمر أإىل محيطها الخارجي ي� الحدائق تحت سحابة من قطع الكريستال ب
ً ومن يدري قد تجد نفسك أيضا. الملعب والمتاهة،يحب الطفال برج اللعب
أ
الرئيس للبلدة القديمة
ال�اقة ف ي� المتجر
محاطاً باللعاب النارية ب
ي
�ف
.إينس�وك
ب
يي
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ن
اليابا� يايوي كوزاما
تركيبات المرايا بعنوان «ثريا الحزن» للفنان
ي

T h e ‚ g i ant ‘ of t h e S warovsk i Cr y stal W orl d s i n W attens

سو ا ر و فسكي

S warovski

عالم سواروفسكي للكريستال

Swarovski Crystal Worlds
The Home of Crystal Fascination

18

T +43 (0)5224 51080
E reservations.kristallwelten@swarovski.com
W kristallwelten.swarovski.com

Visit Austria

S wa r o vs ki K r i s t al l wel t en

C O N TA C T

©

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN STORE INNSBRUCK –
MODERN LOOK IN HISTORICAL GARB
Swarovski Kristallwelten Store Innsbruck is a sparkling attraction in the old town that surrounds Innsbruck’s Goldenes
Dachl (Golden Roof). It features a luminous, modern shopping
ambience presented in combination with centuries-old
structural elements, some of which date back as far as the

SWAROVSKI KRISTALLWEltEN STORE WIEN:
FACE TO FACE WITH DRE AMS
In the heart of Austria’s capital Swarovski Kristallwelten Store
Wien rolls out the carpet to a sparkling world of amazement
and shopping. With the cubes on its striking façade, and the
constantly reinvented “Stage” in its showcase window, the
exterior serves as a foil for the intentional fusion of modern art
and glittering product presentation – a fusion that continues
inside the brand world, over three richly designed floors.

S wa r o vs ki K r i s t al l wel t en

Swarovski has had a history of tradition and success since
the family-owned company was founded in 1895. Today, the
fascination commanded by crystal is greater than ever.
To respond to this large interest, Swarovski created Swarovski
Kristallwelten (Swarovski Crystal Worlds) in 1995, a place
where crystal becomes a complete experience. Since then, this
world of fantasy has delivered moments of wonder to more than
14 million visitors. It is a mix of art and culture, entertainment and
shopping. There are various attractions for all ages, for fans of
crystal and connoisseurs of art, all of which makes Swarovski
Crystal Worlds unique in the entire world.

 عىل مدى ثالثة،ال�اق يستمر داخل العالمة التجارية
لدمج للفن الحديث والمنتج ب
ن
 حيث، يم ّثل كل طابق بحد ذاته رحلة استكشاف، ف ي� الواقع.�غ
طوابق مصممة بشكل ي
ين
.وتوكوج� يوشيهوكا
، إيف بيهار،يواجه الضيوف شخصيات مثل مانيش أرورا

Gothic period. The result is the successful combination of
history and forward thinking.

©

Swarovski Crystal Worlds will mesmerize you from the very
start. From the moment your visit begins, you will be stunned
by the architecture and the artistic installations ...

موطن سحر كريستال

Vienna
Munich

kristallwelten.swarovski.com

 ستدهشك العمارة والمنشآت.سواروفسك منذ البداية
سيذهلكم عالم كريستال
ي
ت
... ال� تبدأ فيها زيارتك
الفنية من اللحظة ي
سواروفسك بتاريخ من التقاليد والنجاح يرجع إىل تف�ة تأسيس ش
ال�كة العائلية
تم ّتعت
ي
أك� من أي وقت ض
.�م
تث�ه الكريستاالت ب
 أصبح السحر الذي ي، واليوم.1895 عام
سواروفسك كريستال
سواروفسك بتأسيس
 قامت،�الكب
واستجابةً لهذا االهتمام ي
ي
ي
تن
 وهو المكان حيث تصبح الكريستال،1995 سواروفسك للكريستال) عام
فيل� (عالم
 ومنذ يذلك ي ن.فيه تجربةً كاملة
 قدمت عوالم الخيال هذه لحظات من الدهشة،�الح
 ت، وهي مزيج من الفن والثقافة.ً مليون زائرا14 أل ثك� من
 تجد العديد.والتسوق
ال�فيه
ّ
أ
 وتساهم جميعها،وخ�اء الفن
لمح� الكريستال ف ب
 ب ي،فمن عوامل الجذب لجميع العمار
.سواروفسك للكريستال فريد ًة من نوعها ي� العالم بأرسه
ي� جعل عالم
ي
متجر سواروفسك كريستال ت ن
إينس�وك – إطاللة حديثة ف ي� زي تاريخي
�فيل
ب
ف
تم ّثل سواروفسك ي كريستال ت ن
إينس�وك نقطة جذب رائعة ي� البلدة القديمة
�فيل
ب
ي
ز
بإينس�وك جولدن رووف (السطح
المحيطة
يتم� بأجواء تسوق حديثة
ب
 ي.) �الذه
بي
ش
 ويعود بعضها،وم�قة تم تقديمها بتوليفة ضمن عنارص هيكلية قديمة ترجع لقرون
ت
.المستقبل
�والتفك
للتاريخ
الناجح
الجمع
هي
والنتيجة
.القوطية
ة
�الف
إىل
ي
ي
 وجهاً لوجه مع أ:فيل� فيينا
متجر سواروفسك كريستال ت ن
الحالم
 ف� كار نت� ت،ف� قلب العاصمة ي النمساوية
سواروفسك كريستال
متجر
يدلل
،24
اسه
�ش
ي
ي
ي تن
 ويعمل الهيكل الخارجي الذي تضم.فيل� فيينا زواره بعالم من التألق والتسوق
ف
، مع إعادة ابتكار «منصة العرض» باستمرار ي� واجهته،واجهته مكعبات ملفتة للنظر
أ
المتللئة – وهو عرض
المتعمد للفن الحديث وعرض المنتجات
بمثابة غالف للدمج
ّ
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East Tirol

Area: 83,858km²
Population: 8.7 million
Capital: Vienna
Language:
German is spoken as a first language
by 98% of the Austrian population.
English is by far the most popular foreign language taught in the education
system and is widely spoken.
Topography:
Austria is a truly unique combination
of landscapes, climatic conditions and
flora. Austria’s landscapes range from
the peaks of the Alps to hill country
and plains. Its highest mountain is the
Grossglockner (3,797m/12,530ft) and its
longest river is the Danube, which flows
through Austria for a length of 350km
(220 miles). There are around 9,000
lakes in Austria, of which 5,000 are
natural and 4,000 are man made.
Climate:
At 42°N latitude, the climate is moderate
and generally pleasant. In summer,
temperatures average 27°C during the
day and 15°C at night.
How to get there:
Austria is easily reached by plane with
various Middle Eastern airlines, operating

20

direct services to Vienna. Munich Airport
is also well connected with all the Middle
East’s major cities. From Munich, it is
only 90 minutes to Austria by bus or
train.
Rail Travel:
Austrian Federal Railways operates a
network that stretches over 5,800 kilometres. Trains have 96% on-time record
and are of a very high standard with 1st
and 2nd class carriages available.
There are frequent and direct connections serving Austrian cities and all
neighbouring countries.
Car hire:
Car rental services are available at all
international airports and at most of the
major railway stations.
More information:
www.austria.info
Visa:
UAE Nationals will receive a visa on
arrival that allows a 90 days stay within
a period of 180 days. Travellers from
other countries are required to apply for
Schengen Visa.
As there is no Austrian consulate in
Bahrain, Oman and Qatar, visas will be
issued by other consulates on behalf of
the Austrian Embassy.

Contact

Visa Contact:
Austrian Embassy in KSA –
Riyadh

www.bmeia.gv.at/en/
embassy/riyadh

T +966 11 480 12 17

Visa Facilitation Service (VFS)
in KSA – Riyadh, Jeddah and
Al Khobar

www.vfsglobal.com/austria/
saudiarabia

T +966 92000 1635

Austrian Embassy in the
UAE – Abu Dhabi

www.bmeia.gv.at/en/
oeb-abu-dhabi/

T +971 2 69 44 999

Visa Facilitation Service (VFS)
in the UAE – Abu Dhabi and
Dubai

www.vfsglobal.com/austria/uae

T +971 4 20 55 606

Austrian Embassy in Kuwait

www.bmeia.gv.at/en/
austrian-embassy-kuwait/

Visa Facilitation Service (VFS)
in Kuwait

T +966 11 480 12 17

www.bmeia.gv.at/en/embassy/
riyadh

T +966 92000 1635

www.vfsglobal.com/austria/
saudiarabia

T +971 2 69 44 999

www.bmeia.gv.at/en/
oeb-abu-dhabi/

T +971 4 20 55 606

www.vfsglobal.com/austria/uae

T +965 225 52 532

T +965 225 52 532

www.bmeia.gv.at/en/
austrian-embassy-kuwait/

www.vfsglobal.com/Austria/
Kuwait

T +965 22281047

T +965 22281047

www.vfsglobal.com/
Austria/Kuwait

In Qatar visa applications are
handled via VFS Global and
visas issued by the German
Embassy in Doha.

https://visa.vfsglobal.com/
qat/en/deu

T +974 44231162

T +974 44231162

https://visa.vfsglobal.com/
qat/en/deu

Visa applicants in the
Kingdom of Bahrain can
contact the French Embassy.

www.bh.ambafrance.org/
Applying-for-a-French-visain-Bahrain

T +973 1729 8660

T +973 1729 8660

In the Sultanate of Oman,
visa applications are handled
via BLS International and
visas issued by the Spanish
Embassy.

www.bh.ambafrance.org/
Applying-for-a-French-visa-inBahrain

T +968 24568065

https://oman.blsspainvisa.com

https://oman.blsspainvisa.com

T +968 24568065

Visit Austria

السفارة النمساوية ف ي� المملكة
 الرياض- العربية السعودية

�) ف يVFS( تأش�ات السفر
خدمات ي
– المملكة العربية السعودية
.�والخ ب
ُ ، جدة،الرياض
ف
المارات
السفارة النمساوية ي� إ
�أبوظ
– العربية المتحدة
بي
�) ف يVFS( تأش�ات السفر
خدمات ي
المارات العربية المتحدة
إ
�د
ظ� و ب ي
أبو ب ي
السفارة النمساوية ف ي� الكويت
�) ف يVFS( تأش�ات السفر
خدمات ي
الكويت
يتم التعامل مع طلبات الحصول
VFS Global �التأش�ة ف ي� قطر بع
عىل
ي
التأش�ات عن طريق السفارة
وتصدر ف ي
أ
.اللمانية ي� الدوحة
�لطال
التأش�ة ف ي� مملكة
ي
يمكن ب ي
البحرين االتصال بالسفارة الفرنسية
 يتم التعامل مع،ف ي� سلطنة عمان
التأش�ة من خالل
طلبات
ي
التأش�ات
 وتصدرBLS International
ي
.السبانية
عن طريق السفارة إ

وإىل جانب ذلك يمكن السفر من وإىل النمسا
الذي يرتبط مع جميع المدن
ع� مطار
ب
ميونيخق أ
الرئيسية ف ي� ش
 حيث تستغرق،الوسط
�ال
ن
 دقيقة بالحافلة90 وب� النمسا نحو
الرحلة بينه ي
.أو القطار
السفر بواسطة القطار
تقوم السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية
بتسي� رحالتها عىل شبكة تمتد إىل ما يزيد عىل
ي
ت
 ي ز.�كيلوم
%96 قياس
تتم� القطارات بسجل
5800
ي
ف
معاي� عالية
 وتتبع،للوصول ي� الوقت المحدد
ي
الدرجت�ن
ف ي� أ تقديم خدماتها باستخدام عربات
ي
 وهناك رحالت ش.الوىل والثانية
مبا�ة منتظمة
تربط ي ن
ب� المدن النمساوية وأخرى تربط النمسا
.مع الدول المجاورة
استئجار السيارات
تتوفر مراكز ف ي� جميع المطارات الدولية والمدن
ف
.و� معظم محطات السكك الحديدية الرئيسية
ي
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع
ت ن
www.austria.info :�و
إاللك� ي
ز
)(الف�ا
تأش�ات الزيارة ي
ي
ن
مواط� دولة إالمارات
يحصل المسافرون من
ي
تأش�ة دخول لدى وصولهم
العربية المتحدة عىل ي
 يوم اً خالل90  تتيح لهم البقاء مدة،إىل المطار
ت
يّ ن
ويتع� عىل المسافرين
.ً يوم ا180 ف�ة تمتد عىل
من دول أخرى تقديم الطلب للحصول عىل
 ونظراً لعدم وجود قنصلية.»تأش�ة «شنجن
ي
 فإن إصدار، وقطر،نمساوية ف ي� البحرين و ُع مان
التأش�ات يتم من قنصليات أخرى نيابة عن
ي
.السفارة النمساوية

زيارة النمسا

2 كم83.858 :المساحة
 مليون٨,٧ :عدد السكان
 فيينا:العاصمة
:اللغة
اللمانية هي اللغة أ
تعد اللغة أ
الوىل ف ي� النمسا
 وتعد اللغة. من سكان البالد%98 ويتحدثها
إال ي ز
نجل�ية بمثابة اللغة الثانية ف ي� النظام
.التعليمي وهي مستخدمة عىل نطاق واسع
التضاريس
يز
تتم� النمسا بتنوع تضاريسها وظروفها المناخية
 إذ تتباين تضاريسها يب�ن.والحياة النباتية فيها
أ
سلسلة جبال اللب ذات القمم العالية المغطاة
 ويعد جبل.بالثلوج والتالل والسهول المنبسطة
ن
) أعىل جبال البالدGrossglockner(�جروسجلوك
 ت3.797 إذ يبلغ ارتفاعه
 أما أطول.ً قدم ا12.530/ًم�ا
أ
النهار فهو نهر الدانوب الذي يتدفق عىل امتداد
ت
 كما تمتاز.ع� البالد
350
 مي ال ً) ب220( ًكيلوم�ا
5000  منها،ًبح�ة تقريب ا
 ي9000 النمسا بتضمنها
.بح�ة اصطناعية من صنع إالنسان
 ي4000طبيعية و
:المناخ
 درجة شماال ً فإن الطقس42 عند خط العرض
ت
 وت�اوح درجات.ممتع ومعتدل بشكل عام
الحرارة خالل موسم الصيف ي ن
 درجة لي ال ً و15 �ب
.ً درجة نهارا27
:كيفية السفر إىل النمسا
من السهل الوصول إىل النمسا بواسطة الطائرة
ف
ش
الط�ان ي� ال�ق
من خالل مختلف ش�كات ي
أ
ش
.المبا�ة إىل فيينا
 بالرحالت.الوسط
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حدائق يم�ابيل ف ي� سالزبوغ

V i ew over S alzburg

سا لز بو ر غ

S alzburg

سالزبورغ
مرسح العالم ومدينة ض
خ�اء بتصميم عالمي

Stage of the World
and Green City of International Format

Cruise on the River Sal z ach
To see Salzburg from an exciting and unusual perspective,
step on board the ‘Amadeus Salzburg’. The cruise starts in
22
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Salzburg Tourist Board
T + 43 662 88987-0
E tourist@salzburg.info
W www.salzburg.info
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Shopping in Sal zburg –
80 0 choices of pure pleasure
Whether designer fashions at one of the numerous boutiques or
the traditional „trachten“ apparel popular across Europe, whether
antiques, jewelry, books or music – 800 stores offer top quality
merchandise, trained salespeople and a wide selection. The
Getreidegasse is probably one of the loveliest shopping streets
in the world: a wide range of stores inviting visitors to browse and
shop are found behind the elaborately decorated façades, in the
traditional passageways and inside the landmarked buildings.

©

Sal zburg – green and pleasant
The city of Salzburg can be genuinely described as a green
city due to its close proximity to the magnificent hills and
mountains in and around the town and its enchanting greens
and parks like the famous Mirabell Gardens. The five hills in
and around the city, ideal for pleasant strolls, emphasise just
how close to nature Salzburg is. Only 15 minutes outside the
city Untersberg mountain awaits you. Take the cable car up
to 1,973 metres above sea level and enjoy the incomparable
alpine experience with a spectacular view over Salzburg and
the green pastures. The cable car ticket as well as other public transports and entrances to the attractions of Salzburg are
fully included in the Salzburg Card.

ف
ال�ك
 ب، فداناً مصممة بب�اعة من الحدائق الباروكية148 المعالم السياحية ي� سالزبورغ مع
.النواف� الخادعة والكهوف الرومانسية ومناظر الجبال خلفها
،المائية
ي

To u r is m u s S a lz bu r g G m b H

the historic city centre and travels along the Salzach River,
granting magnificent views of the cityscape, down to Hellbrunn, now one of Salzburg’s most popular attractions with
148 expertly landscaped acres of Baroque gardens, reflecting
pools, trick fountains and romantic grottos.

©

Whether you head to Salzburg to soak up the culture, indulge
in the shopping, stroll the streets, or take five in the coffee
shops, this is a city of many charming sides. Mozart and
Maria Von Trapp may be Salzburg’s most famous son and
daughter, but nature itself is the real star here.

 خيار من المتعة الخالصة800 التسوق ف ي� سالزبورغ
أر� تصاميم أ
سواء كنت تبحث عن ق
الزياء ف ي� واحد من البوتيكات العديدة أو عن
ف
ت
ن
، أو عن التحف،) المعروفة ي� جميع أنحاء أوروباtrachten( »�المالبس التقليدية «تراخ
، متجر توفر أجود البضائع800  فسيكون أمامك، الكتب أو الموسيقى،المجوهرات
 يُنظر إىل شارع ت.مدرب� ومجموعة واسعة من الخيارات
ين
ين
»«غي�ايده غاسه
�وبائع
ف
 فخلف الواجهات:) عىل أنه واحد من أجمل شوارع التسوق ي� العالمGetreidegasse(
ت
ال� تدعو الزوار للتفرج والتسوق
 هناك مجموعة،المزينة بإتقان
واسعة من المتاجر ي
ن
س�اً عىل
ف ي� الممرات التقليدية وداخل
 وعىل بعد خمس دقائق فقط ي.المبا� البارزة
ي
أ
ن
Designer outlet( » يقدم مركز التسوق «ديزاي� أوتليت سالزبورغ،القدام من المطار
ن
ش
كب�ة من الماركات
) تشكيلة يMcArthur Glen( « �ثورجل
) التابع ل�كة « مكار يSalzburg
الرائدة بأسعار معفاة من ض
.ال�ائب
Vienna
Munich

www.salzburg.info

 أم،) من أجل االرتشاف من َم ِع ي ن� ثقافتهاSalzburg( سواء أتوجهت إىل سالزبورغ
 فوجهتك، أم لقضاء وقت ف ي� المقاهي، أم للتنـ ُّزه ف ي� الشوارع،التسوق
بهدف
ُّ
 وقد يكون.صحيحة حيث إن هذه المدينة تتمتع بكل تلك الجوانب الساحرة
) هما أMaria Von Trapp( ») و»ماريا فون ترابMozart( »«موزارت
ال ثك� شهر ًة ي ن
�ب
َْ
. لكن الطبيعة نفسها هي النجم الحقيقي هناك،أبناء سالزبورغ
سالزبورغ – ض
خ�ة وبهجة
يمكن وصف مدينة سالزبورغ بأنها مدينة ض
 وذلك نظراً لقربها من التالل،خ�اء بحق
والجبال الرائعة ف� المدينة وحولها ومساحاتها ض
الخ�اء وحدائقها الساحرة كحدائق
ي
.الشه�ة
يم�ابل
ي
ف
ت
تعت� أماكن مثالية نز
لل�هات
وال� ب
 ي،إن التالل الخمسة الواقعة ي� المدينة وحولها
 دقيقة خارج المدينة15  فعىل بعد. تؤكد عىل مدى قرب سالزبورغ من الطبيعة،الممتعة
ينتظرك جبل ت
 قم بركوب التلفريك إىل ارتفاع يصل، لذا.)Untersberg( »سب�غ
«أون� ي
 تم�اً وتمتع بتجربة ألبية ال مثيل لها مع إطاللة مذهلة عىل سالزبورغ والمروج1973 إىل
ض
 ّتم ي ن.الخ�اء
تضم� تذكرة التلفريك فضال عن يغ�ها من وسائل النقل العامة والدخول
.إىل المناطق السياحية ف ي� سالزبورغ تماما كلها ف ي� بطاقة سالزبورغ
رحلة بالقارب ف ي� نهر سالزاخ
 ما عليك سوى الصعود عىل تم�ن،�ومث
ز
مم� ي
من أجل مشاهدة سالزبورغ من موقع ي
 وتبدأ الرحلة من مركز المدينة التاريخي. )Amadeus Salzburg( »«أماديوس سالزبورغ
ت
) متيحةً للركاب التمتعSalzach River( »كيلوم�ات ف ي� نهر «سالزاخ
وتبحر لمسافة سبعة
 الذي يمثل اليوم واحداً من أشهر،»«هيل�ون
 نزوال ً إىل قرص،بمناظر بديعة للمدينة
ب
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غروسغلوك� العال ف� جبال أ
ن
اللب
فوش� عىل جانب الطريق من طريق
بح�ة ي
ي
ي ي

G rossglo c kner H i g h A lp i ne R oa d

غر و سغلو كنر

G rossglockne r

طريق غروسغلوكنر األلبي المرتفع جبال االنتعاش
وأعىل مستوى من ت
االس�خاء

Grossglockner High Alpine Road Mountains of
recovery and the highest level of relaxation

24

Grossglockner Hochalpenstrassen AG
T +43 662 87 36 73-0
E info@grossglockner.at
W www.grossglockner.at

Visit Austria
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One Night in the Mountain Hut –
Deceler ation Included
An experience of deceleration can be enjoyed by spending the
night in a hut in the high mountains around the Grossglockner
High Alpine Road. When the sun has set deep red behind
the mountains, silence settles over the three thousand meter
peaks around the Glockner. The sky shines under the stars
and the moon. The sounds of the night ring out: the call of
the eagle owl, the wind whistling over the mountain flanks,
the ringing of cowbells. This is pure deceleration!

Gr o ß g lo c kn er H o ch a lp en s t r as s e n A G

Promising Moments with a Broad Perspective
On the way up along the Grossglockner High Alpine Road,
there are wonderful views of majestic three-thousand meter
peaks, exciting educational and panoramic trails and numerous
places to stop, pause and let your mind wander. The highest
point on the mountain road – and probably the one with the
most far-reaching view – is the Edelweiss peak, which is just
over 2,500 meters above sea level. From this 360-degree
viewpoint, the view sweeps freely over more than 30 threethousand meter peaks – and even the north flank of the
Grossglockner can be seen from here. But of course the
most impressive view of all is the view of the Grossglockner.

ن
.�غلوك
يخيم الصمت عىل قمم يبلغ ارتفاعها ثالثة آالف تم� حول
ّ ،خلف الجبال
، نداء البومة النرسية: تنطلق أصوات الليل.فالسماء تشع تحت النجوم والقمر
وطن� أجراس أ
ت
 ي ن،ال� تهب ف� جنبات الجبال
! هذا هو التمهل النقي.البقار
ي
والرياح ي

With its 3,798 meters, this striking mountain towers over the
entire region and is the highest peak in Austria. A moment
that remains etched in your memory.

©

Curve after Curve an Uplifting Feeling!
Almost 90 years ago, engineer Franz Wallack planned and
constructed the Grossglockner High Alpine Road. And with a
lot of feeling! Because every one of the total of 48 kilometers
of road, each of the total of 36 hairpin bends, every ascent
and descent are well thought out and created in harmony
with the mountains. Even today, the Grossglockner High Alpine
Road, this protected masterpiece of road construction art,
which blends seamlessly into the natural landscape, makes
the hearts of pleasure drivers race.

Vienna
Munich

منعطف بعد منعطف ومشاعر مبهجة
ن أ
�ل
 خطط المهندس فر أانز واالك إل تنشاء طريق غروسغلوك� ت ال ب ي،ً عاماً تقريبا90 قبل
 كيلوم�اً من48 إجمال
الكث� من المشاعر! نظراً لن كل كيلوم� من
 ومع ي.المرتفع
ي
 وكل صعود ونزول مدروس،ً منعطفاً حادا36 إجمال
من
منعطف
 وكل،الطريق
ي
ن أ
ف
ت
�ل
 تفإن ت زطريق غروسغلوك� ال ب ي، ح� يومنا هذا.جيداً ومنفّذ ي� انسجام مع الجبال
ال� تم�ج بسالسة مع المناظر
 هذه التحفة المحمية لفن،المرتفع
 ي،تشييد الطرق
ين
.�السائق
تث� البهجة ف ي� قلوب
 ي،الطبيعية
لحظات واعدة مع منظور واسع
ن أ
ف
 توجد مناظر رائعة تطل،ل� المرتفع
ي� الطريق عىل طول طريق غروسغلوك� تال ب ي
مث�ة
عىل قمم
 ومسارات تعليمية بانورامية ي،�مهيبة يبلغ ارتفاعها ثالثة آالف م
والعديد من أ
 وربما- الجبل
 أعىل نقطة عىل الطريق. والتم ّهل،الماكن للتوقف
ي
ت
ت
ال� ي ّ ز
ال� يزيد ارتفاعها
تلك ي
 ي، هي قمة إديلفايس- تتم� تبإطاللة بعيدة المدى
360  من نقطة المراقبة هذه بزاوية. م� فوق مستوى سطح البحر2500 قليال ً عن
 ويمكن رؤية- � ذروة تبلغ ثالثة آالف تم30  يمتد المنظر بحرية أل ثك� من،درجة
ن
ت
الطاللة
الشمال من
ح� الجانب
 فإن إ، ولكن بطبيعة الحال.غروسغلوك� من هنا
ي
أ
ن
 وبفضل ارتفاعها البالغ.�غروسغلوك
ال ثك� إثارة للإ عجاب للجميع هي إطاللة
.وتعد أعىل قمة ف ي� النمسا
، تسمو هذه الجبال فوق المنطقة بأكملها،3798
ّ
.لحظة تبقى محفورة ف ي� ذاكرتك

www.grossglockner.at
زيارة النمسا

ف
جبل ـ التمهل مشمول
ليلة ي� كوخ ي
ف
ف
يمكن االستمتاع بتجربة التم ّهل من خالل قضاء الليل ي� كوخ ي� الجبال العالية
ن أ
 عندما تغرب الشمس بلون أحمر داكن.ل� المرتفع
حول طريق غروسغلوك� ال ب ي
14

ت
كابرون-االس�خاء مع إطاللة عىل تسيل أم زي

K i tzste i n h orn Cable Car

 كا برون- تسيل أ م ز ي

Zell am See-Kaprun

اختبر المزيد لعطلة متنوعة ورائعة
ي ن
والبح�ة
 الجبل،ب� النهر الجليدي
ي

Experience more Pure holiday variety
between glacier, mountain and lake
The unsurpassed combination of glacier, mountain and
lake makes Zell am See-Kaprun one of the most popular
holiday destinations in the Alps. Whether at the base of the
3,203-metre-high Kitzsteinhorn Glacier, on the Schmittenhöhe panorama and family mountain or around the crystalclear Lake Zell, the region offers guests fantastic opportunities for a wide range of activities in a magnificent natural
landscape.

“Top of Salzburg / Gipfelwelt 3000” on the Kitzsteinhorn
includes a cinema, an ICE ARENA, the National Park Gallery
and Salzburg’s highest-situated restaurant.

Snow-white glacier, idyllic panorama and a crystal-clear
lake: it is a stunning backdrop that promises unforgettable
holiday moments in Zell am See-Kaprun. The region in the
heart of the Austrian Alps is world-famous and generously
blessed with pearls of nature and excursion destinations,
with superlatives and things worth seeing. And yet, the
charm has been retained: the down-to-earthness goes hand
in hand with the mundane, the pleasure with serenity and
Austrian hospitality.

With its location and top water quality, Lake Zell is one of the
most beautiful lakes in Austria: with its lidos, boat trips and
sports activities, the lake invites you to spend relaxing days
on and at the water.

26
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Zell am See-Kaprun Tourism Board
T +43 6542 770
E welcome@zellamsee-kaprun.com
W www.zellamsee-kaprun.com/en

K it zs t ei nh o rn

TIPP: From May to October, the popular Zell am See-Kaprun
Summer Card includes free of charge transportation as well as
free or reduced admission to around 40 attractions.

Z el l a m S ee - K a pr un

The Schmittenhöhe, on the other hand, is a popular panorama
and family mountain offering a wide range of experiences for
all ages. Zell’s local mountain offers a fantastic view to thirty
3,000-meter high mountains and Lake Zell.

C O N TA C T

Whether relaxing, enjoying, discovering or being active:
Zell am See-Kaprun meets all requirements. If you want to
reach for the sky, the eternal ice of the glacier offers one of
the most exciting worlds of experience in SalzburgerLand:

 وجهة،ً معلما٤٠ بطاقة الصيف العملية تسيل آم زي – كابرون هي المفتاح إىل
 كما تخولك البطاقة بالحصول عىل. مكان للفرجة ومتحفاً ف ي� المنطقة،رحالت
 وهي صالحة من مايو ت،العديد من التخفيضات
ح� أكتوبر وتتوفر لدى مقدمي
ن
ين
�المجا� يغ
 بطاقة التنقل تخول حاملها االستخدام.�المشارك
خدمات السكن
ي
المحدود لجميع خدمات النقل العام (القطارات والحافالت والسكة الحديدية
بي�غاو) بع� نز
نز
� وهي متضمنة ف ي،القامة من شهر مايو إىل أكتوبر
بي�غاو طوال مدة إ
.البطاقة الصيفية

Vienna
Munich

www.zellamsee-kaprun.com/en

اندماج يغ� مسبوق ي ن
 يجعل من تسيل آم،والبح�ة
ب� النهر الجليدي والجبل ف ي
أ
كابرون إحدى ث-زي
 حيث توفّر هذه.أك� الوجهات السياحية شعبية ي� جبال اللب
المنطقة للضيوف فرصاً رائعة لمجموعة واسعة من أ
النشطة ضمن مشهد طبيعي
 سواء عند قاعدة نهر ت ز،رائع
� ف ي،ً تم�ا٣٢٠٣ كي�شتاينهورن الجليدي البالغ ارتفاعه
.بح�ة تسيل الصافية
حول
أو
العائل
بانوراما شميتنهوهه والجبل
ي
ي
 خلفية مذهلة تعدكم بلحظات ال تنىس:وبح�ة صافية
 بانوراما رائعة،نهر جليدي أبيض
 حيث تتمتع يالمنطقة الواقعة ف� قلب جبال أ.كابرون-ف� تسيل أم زي
اللب النمساوية
ي
 مع أ، ومباركة بسخاء مع آللئ الطبيعة والرحالت االستكشافية،يبشهرة عالمية
الشياء
ت
. مازالت تحتفظ بسحر الضيافة النمساوية، ومع ذلك.ال� تستحق المشاهدة
الرائعة ي
فإن
ّ :سواء كنت تبحث عن الراحة أو االستمتاع أو تستكشف أو تتحرك بنشاط
 ت،تل� كل االحتياجات
تسيل آم
،ح� إذا رغبت بالوصول إىل السماء
كابرون ب ي-زي
فإن الجليد أ
أك� عالم الخ�ة إثارة �ف
ث
البدي للنهر الجليدي يقدم واحدة من
ب
ي
» ف� ت ز٣٠٠٠غيبفيلت/ يضم «توب أوف سالزبورغ:سالزبورغرالند
،كي�شتاينهورن سينما
ي
.جال�ي وأعىل مطعم ف ي� سالزبورغ
 وناشيونال بارك ي،وحلقة تزلج آيس آرينا
عائل يقدم مجموعة
 يعد،ومن ناحية أخرى
شميتنهوهه بانوراما ي
شه�ة وجبل ي
واسعة من الخ�ات ُ لجميع أ
المحل إطاللة رائعة
 كما ويوفر جبل تسيل.العمار
ب
ي
.ً تم�ا٣٠٠٠  قمة لجبال يزيد ارتفاعها عن٣٠ لـبح�ة تسيل وكذلك إطاللة لـ
ي
:البح�ات ف ي� النمسا
 تُعد هذه إحدى أجمل،وبفضل موقعها وجودة مياهها
ي
ت
االس�خاء عىل المياه وعىل ضفافها ورحالت
البح�ة لقضاء أيام من
حيث تدعوك
القوارب والمالهي ي أ
.والنشطة الرياضية

زيارة النمسا
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سا لز بو ر غ

إنترالبن هو تيل تيرول
أ
ف
الت�ولية
إجازة فاخرة ي� جبال اللب ي

مدينة الموسيقى

يم ّثل ت
يّ ز
المتم� بموقع حرصي عىل ارتفاع  1300تم�اً ف ي�
إن�البن هوتيل يت�ول *****،
قلب جبال أ
الت�ولية ،مالذاً لراحة الطبقات الراقية ،ويجب وضعه باالعتبار
لب
ال
ي
يّ ز
المتم�ة للضيوف االستمتاع
وتجربته بكامل التقدير .وتتيح أجواءه الجبلية
بإطالالت بانورامية تمتد عىل مدى  360درجة نحو الجبال والوديان ض
الخ�اء
المدفأ ف� الهواء الطلق .ت
اس�خ ،تنفّس بعمق و دع
الواسعة من ي
الت�اس والمسبح ُ
ي
أل� .فاخر.
إ
الطاللة تلهمك – دلل نفسك واستمتع بنقاء .ب ي

إنها مدينة الموسيقى بحد ذاتها ،وباعتبارها مسقط رأس فولفغانغ أماديوس
الشه� والساحر وموقع تصوير فيلم
وكمنصة لمهرجان سالزبورغ
موتسارت،
ي
ّ
ذا ساوند أوف ميوزيك (صوت الموسيقى) ،أصبحت مشهورة ف ي� جميع أنحاء
العالم .وعند إلقاء نظرة فاحصة ،يمكنك اكتشاف التناغم التام للطبيعة
والعمارة ،الفن والثقافة والتقاليد والحداثة .جبال المدينة ض
الخ�اء الناعمة
ف
المحيطة بالمركز
الباروك تدعوكم إىل نزهة خالبة ورومانسية تنتهي ي� إحدى
ي
الب�ة المريحة.
حدائق ي

تبلغ مساحة المنتجع الصحي الفاخر ومكان العافية المعاد تصميمه والحائز
أ
عىل العديد من الجوائز ث
أك� من  5300تم�اً
عد
مربعاً .ونظراً لن هذا المنتجع يُ ّ
أ
ف
يقدم مجموعة واسعة من
أك� المنتجعات ي� منطقة جبال اللب ،فهو ّ
واحداً من ب
العالجات مع ت
ال� ي ز
ك� عىل الحاالت الفردية.

ين
المائت� لعيد الميالد كارول
تحتفل سالزبورغ ف ي� عام  2018بالذكرى السنوية
وخ�ات خاصة .وتُعد سالزبورغ قبلة عشاق
الشه� «ليلة صامتة»
مع عروض ب
ي
ف
و� عام  ،2018يحتفل مهرجان سالزبورغ لعيد الفصح
الموسيقى الكالسيكية ،ي
الشه� هربرت فون كارايان ،وينبغي وضع عالمة
بعيد الميالد الـ  110للقائد
ي
حمراء عىل تقويمك لعام  ،2020مع الذكرى المئوية لمهرجان سالزبورغ.

وبح�اته واستنشق الهواء النقي
استمتع بالريف الخالب بجباله الجميلة وأنهاره
بعمق ،كما يتيح المناخ المعتدل ف� جبال الت�ول ي أ
اللبية أنواعاً مختلفة من
ي
سوى اكتشاف يالكنوز الطبيعية س�اً عىل أ
أ
القدام أو
النشطة الخارجية ،وما عليك
ي
ت
ت
ً
لالع�
جنة
ا
أيض
المنطقة
عد
ت
كما
الخيول،
تجرها
ال�
العربات
ح�
أو
اجة
ر
بالد
ُ ّ
ي
بي
الغولف مع العديد من المالعب بمستويات صعوبة مختلفة ،بما ف ي� ذلك زيفيلد
فليدموز جولف كلوب ،الذي يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق خدمة عربات
النقل الخاصة للجولف.

تشكّل بطاقة سالزبورغ كارد مفتاحك إىل مدينة سالزبورغ .حيث توفر الدخول
ن
المجا� لجميع المعالم السياحية والمتاحف ف ي� سالزبورغ ،وتخدم كتذكرة
ي
ف
لجميع وسائل النقل العامة ي� المدينة.

يُعد ت
إن�البن-هوتيل يت�ول فندقاً فاخراً مالئماً للعائالت ،ويُوفّر أنشطة وترفيه
أ
للزواج والعائالت عىل حد سواء.
لال تصا ل

لال تصا ل

هاتف+43 50809-30 :
اإليميلreservation@interalpen.com :
الموقع اإللكترونيwww.interalpen.com :

هاتف+43 662 88987-0 :
اإليميلtourist@salzburg.info :
الموقع اإللكترونيwww.salzburg.info :

ت
إن�البن هوتيل يت�ول

ا لسكة

ا لحد يد ية

ليخ ز و ر س

ا لنمسا و ية

من المدن النابضة بالحياة إىل الجبال

متطور
مثالية طبيعية مع جانب
ّ

ت
االس�خاء؟ يربط ريلجت ( ،)RJوهو
العمل ،تناول القهوة ،التمتع بالمنظر أم
أحدث قطار عال الرسعة ف� أسطول  ،ÖBBأ
الماكن الهامة بالنسبة لك .تتوفر
ي
فاي المجانية ي ت
وال�فيه ومطعم عىل ت ن
توف�
خدمة الواي
م� فالقطار ،فضال ً عن ي
مناطق هادئة وعائلية تتيح لك أقىص درجات الراحة ي� السفر.

فليكس� أ
ين
السطوري تجربة
آرلب�ج عىل طول ممر
يُعد الوصول إىل ليخ زوس و ي
ال تنىس بحد ذاتها ،مع االستمتاع بالمروج الجبلية المزهرة ،القمم الشاهقة
أ
والسماء الزرقاء الداكنة .ف ي� هذا الوادي
ل� الخالب الواقع عىل ارتفاع
ي
الجبل ال ب ي
ت
ً
تح�
بينما
خاء
واالس�
بالسالم
ا
وعود
ليخ
من  1.444إىل  1.750تم�اً ،تمنحك قرية
يي
زوارها بهواء الجبل النقي ومناخ المناطق المرتفعة المنعش ف ي� الصيف.

©
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لال تصا ل

الموقع اإللكترونيwww.oebb.at :
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تربط السكك الحديدية كافة أرجاء النمسا سويّةً بفضل رسعة قصوى تبلغ 230
ت
كيلوم�اً ف� الساعة ،من مطار فيينا ،ينقلك قطار ريلجت  ÖBBي ن
مرت� بالساعة
ي
إينس�وك خالل النهار.
إىل سالزبورغ ،ومرة كل ساعة إىل
ب
ف� مركز المدينة التاريخي بسالزبورغ ،تربط أ
الزقة الرومانسية الساحات
ي
مث� ًة
خلفية
للجبال
جميلة
اما
ر
بانو
المفتوحة عىل أقىص اتساع لها ،بينما تتيح
ي
للإ عجاب .وهو أمر البد من رؤيته ف ي� أيّة زيارة إىل النمسا!
العطالت العائلية أو الرحالت ت
ال�فيهية أم رحالت العمل – ما عليك سوى
أ
ت
االس�خاء والتمتع برحلتك! ونظراً لن لكل شخص احتياجاته الخاصة ،تتوافر
ثالث فئات من راحة ف� القطار :الدرجة االقتصادية ،الدرجة أ
الوىل ودرجة
ي
رجال أ
العمال.

رحلة ريل جت بع� النمسا

منظر للقلعة ف ي� سالزبورغ

كان الفالرسيون أول من سكنوا ليخ زورس ،وال تزال آثارهم متمثلة بمنشآت
خشبية عمرها قرون ،والمنظر الطبيعي المزروع الرائع .ي ز
تتم� هذه المنطقة
للت�ه س�اً عىل أ
أ
القدام بمجموعة متنوعة من الزهور الجبلية
المتعددة الوجه نز ي
أ
ف
وبح�ات صافية من الكريستال ومر ٍاع ألبية
بما ي� ذلك  20نوعاً من زهور الوركيد ي
وأعمال فنية.
يوفر هذا المكان المثال الطبيعي مجموعة متنوعة غنية من أ
النشطة ت
ال�فيهية
مثل الرماية بالسهام ،يصيد أ
ش
زوغ�تال
والم�
السماك
يعت� وادي ي
الجبل  .ب
ي
في
الساحر أيضاً موطناً ألعىل ملعب للغولف ي� النمسا ،مسبح بالغابة وبركة
أ
القليمية
أسماك  -تضم سمك السلمون أالمرقط أالطازج الذي يعد أحد الطباق إ
ش
�ء من
العديدة .مجموعة من
الدرجة الوىل للحداث الثقافية تغطي كل ي
ين
ين
التقليدي� إىل مهرجان ليخ كالسيك للموسيقى الذي يستضيف
الموسيقي�
يوم
ين
فنان� مشهورين من جميع أنحاء العالم.

لال تصا ل

هاتف+43 5583 2161:
اإليميلinfo@lechzuers.com :
الموقع اإللكترونيwww.lechzuers.com :

الطبيعة أ
اللبية البكر ف ي� ليخ زورس
زيارة النمسا
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مكا ر ثو ر جلين د يز ا ينر أ و تليت  ،با ر ند و ف

تسيل آ م ز ي  -كا بر و ن :
ف
العطالت العائلية ي� أفضل أشكالها

بعد ش
الت�ب بالثقافة الفيينية ،انتقل إىل بارندورف الذي ال يبعد سوى  30دقيقة
ّ
لمصمم� من ث
ين
عن مركز المدينة ،حيث ستكتشف قطعاً
أك� من  160ماركة أزياء
ب�  30-70%وتسوق معفى من ض
ين
شه�ة ،مع تخفيضات ي ن
القادم�
ال�ائب للزوار
ّ
من ي خارج االتحاد أ
التسوق ف� ديز ن
ً
اي�
تجعل
ا
معماري
جميلة
وأجواء
،
ورو�
ال
ب
ي
ّ ي
أوتليت بارندورف مغامرة مثالية ف ي� أوقات الفراغ.

رحالت ممتعة ولحظات ت
مش�كة من البهجة – هذا ما تبدو عليه عطلة عائلية
مثالية ف� تسيل آم زي -كابرون .ي ز
يتم� برنامج الطبيعة والمغامرات للعائالت
بتنوع ر يائع ،ولديه العديد من المفاجآت ف� المتجر :فهو تي�اوح ي ن
ب� جوالت
ي
ش
الم�
الجبل المسائية الغامضة بع� ممر سيغموند ثون إىل االرتحال مع الالما
ي
ي
بح�ة تسيل.
ومنافسات كرة الشاطئ عىل شواطئ ي
تعت� المنطقة ملعباً كب�اً ف� الهواء الطلق ومتعة واعدة وألعاباً أ
للطفال
ب
ي ي
ت
واالس�خاء للكبار.
الصغار ،ولكنها أيضاً تتمتع بالراحة

هاتف+43 2166 3614 10 :
اإليميلtourism.parndorf@mcarthurglen.com :
الموقع اإللكترونيwww.designeroutletparndorf.at :

أفضل النصائح من أجل لحظات عائلية رائعة:
تُعد آيس آرينا ف� ت ز
كي�شتاينهورن جزءاً من تجربة النهر الجليدي وتدعوكم لجوالت
ي
من المرح بكرات الثلج الصيفية وجوالت بالزالجة .يمكن الوصول للمنطقة بسهولة
بفضل السكة الحديدية الجبلية ي ّ ز
وتتم� بثلوجها طيلة فصل الصيف.
يز
المم� للماء ،الضوء والموسيقى وهو
«ليك تسيل ماجيك» هو العرض
الشه�ة عالمياً .سيقام العرض الذي يستغرق  20دقيقة
لبح�ة تسيل
ي
فتقدير ي
� يز
إل�ابيث بارك من منتصف مايو إىل منتصف أكتوبر
ي
تاورين سبا ،أحد واحات العافية الحديثة ف� جبال أ
اللب ،ويضم  12حمام
ي
داخل وخارجي 10 ،غرف ساونا وحمامات بخار ،وكيدشتاين سبا
سباحة
ي
أ
ومنطقة عالج متطورة ،وفندقاً ومطعماً ،وهو مكان ت
الس�خاء كل
للطفال،
أفراد العائلة.

ين
المصمم� بأسعار أقل
ماركات

لال تصا ل

مكا ر ثو رجلين د يز ا ينر أ و تليت  ،سا لز بو ر غ

جنة التسوق ف ي� مدينة موتزارت

لال تصا ل

هاتف+43 662 2544 0 :
اإليميلoffice.salzburg@mcarthurglen.com :
الموقع اإللكترونيwww.designeroutletsalzburg.at :

فند ق أ مبا سا د و ر
أ
ف
الناقة التقليدية ي� قلب فيينا

لال تصا ل

هاتف+43 1 961 61-0 / +43 1 513 29 99 :
اإليميلreservations@ambassador.at :
الموقع اإللكترونيwww.ambassador.at :

فندق ذا رينغ هوتيل ،فيينا

أحد الفنادق الفاخرة ف ي� فيينا

يقع فندق ذا رينغ هوتيل (عضو ف ي� مجموعة فنادق ريالي أند شاتو) ف ي� أفضل
ب� دار أ
مبا�ة عىل شارع رينغ التاريخي ،ي ن
طل ش
موقع ف ي� وسط مدينة فيينا .يُ ّ
الوبرا
ف ي� فيينا وقاعة الحفالت الموسيقية ميوزيك يف�ين.
ت
إنه مالذ هادئ ف ي� مركز مدينة فيينا الصاخب ،حيث يمنحك مكاناً
لالس�خاء
بالجواء أ
بالم�ل خالل إقامتك .استمتع أ
والشعور كأنك نز
النيقة ،العمارة التاريخية،
والقامة ف ي� مركز المدينة!
المباهج المطبخية ،إ
لال تصا ل
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م� ت ز
مسار الزحلوقة ي ز
يفلي�ر عىل مدار السنة ف ي� ميسكوجل ف ي� كابرون

كو فشتا ينر ال ند

تاريخي ،ض
ح�ي ،وقريب من الطبيعة

©

هاتف+43 1 221 22 :
اإليميلinfo@theringhotel.com :
الموقع اإللكترونيwww.theringhotel.com :

لال تصا ل

هاتف+43 6542 770 :
اإليميلwelcome@zellamsee-kaprun.com :
الموقع اإللكترونيwww.zellamsee-kaprun.com/en :

كوفشتاي�الند سحر الريف مع الذوق ض
ن
الح�ي.
مدينة واحدة وثمانية قرى – تربط
الت�ول.
تقع بلدة كوفشتاين بالقرب من الطبيعة وتشتهر
باسمها لؤلؤة ي
ف
ن
العجاب
ولثارة إ
الت�ول إ
أك� مدينة ي� ي
ثا� ب
وهي ي
كب�ة بما يكفي ليتم اعتبارها ي
ت
كب�ة ولكنها
مدينة
تناسب
ال�
الثقافية
بفضل مجموعة واسعة من العروض
ي
ي
ت
س�اً
ال� يمكن الوصول إليها ي
ي
صغ�ة أ بما فيه الكفاية لجميع المعالم السياحية ي
عىل القدام أو بواسطة وسائل النقل العام.

K it z s t ei nh o rn , B er nh a rd R . M o s er / To ur is m us v e rb a nd K uf s t ei ne rl a n d

عد فندق أمباسادور ،أحد ث
أك� الفنادق تاريخيةً ف ي� فيينا .استمتع بلحظات
يُ ّ
من ت
االس�خاء ف ي� الغرف والشقق الفسيحة المصممة بشكل فردي .يمزج المزيج
المتناغم ن
ب� العنارص التقليدية والروح العرصية سحر فيينا النموذجي الذي
اجتذب ف� ي جميع أ
الوقات شخصيات من عالم الموسيقى والفن والثقافة.
ي
أ
ت
قدم ف ي�
ال� تُ ّ
دلّل نفسك مع أطيب فالمأكوالت النمساوية والطباق الموسمية ،ش ي
أجواء فريدة من نوعها ي� مطعم الحديقة الشتوية ،واستمتع بم�وب أو قهوة
ف
المث� للإ عجاب.
فيينية ي� آتريوم بار ي

©  Des i g ne r O ut l e t P ar n do r f / D es i g ne r O ut l et S a lz bu r g / H o t el A m ba ssa do r B e t ri e bsg e se l l sc h a ft mbH / T h e R i n g H o t e l R e l a i s-C h a t e a u x

أتبحث عن سبب وجيه آخر لزيارة مدينة سالزبورغ؟ ديز ن
التسوق
اي� أوتليت ،مول
ّ
الداخل مع ما يزيد عىل  100متجر تقدم مزيجاً من ق
ين
المصمم�
أر� ماركات
ي
ن
نز
والماركات العالمية الفاخرة .اكتشف ماركتك المفضلة بت�يالت يب�  %30إىل ،%70
أ
ض
ين
ورو� ،عىل مدار العام.
ومعفاة من ال�ائب للزوار
القادم� من خارج االتحاد ال أ ب ي
ف
القدام من المطار ،أو
س�اً عىل
وهو ي� موقع مريح عىل بعد خمس دقائق فقط ي
ش
ع�ة دقائق بالسيارة وسط المدينة.

ف
ت
ال� تعد عالمة بارزة ف ي�
ينتقل الزوار ت ي� جولة بالتلفريك البانورامي إىل القلعة ،ي
وال� تشهد معارضها عىل تاريخ المدينة الحيوي عىل مر القرون.
كوفشتاين ي
«كايرسجي�يغ ش
إكسب�ينس» ف ي� الجوار عىل ارتفاع  1200تم�اً فوق سطح
نات�
وتقع
ي
ب
البحر وتوفّر مسارات رائعة للمشاة ،مراكز طاقة وجبال ي ّ ز
تتم� بإطالالت رائعة.
ينقل المصعد أحادي المقعد «مصعد قيرص» الزوار إىل هذه التجارب الطبيعية
ت
باالس�خاء النقي فهو بجانب
خالل  20دقيقة فقط .أما أفضل مكان لالستمتاع
بح�ات االستحمام السبع الصافية ف ي� المنطقة .وتغري درجات الحرارة
إحدى ي
الباردة المنعشة الضيوف للقفز ف� الماء بعد قيامهم نز
ب�هة أو جولة بالدراجة
ي

الشه�ة عالمياً ف� إيبس ،ت
تفضل بزيارة لمزرعة هافلينغر شتاد
وال� تم
تلميح :ف ّ
ي
ي
عوامل الجذب يأ
ت
ن
الخرى،
ال� تضم العديد من
تضمينها ي� بطاقة كوفشتاي�الند ي
الشه�،
مثل الدخول إىل القلعة أو القيام بجولة بع� مصنع رايدل للزجاج
ي
والخصومات ف ي� المنطقة .البطاقة متوفرة من مضيفك وهي مجانية من اليوم
ن
الثا� إلقامتك.
ي
لال تصا ل

هاتف+43 5372 62207 :
اإليميلinfo@kufstein.com :
الموقع اإللكترونيwww.kufstein.com/en :

مدينة كوفشتاين عىل النهر إن

زيارة النمسا
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قصور

ليختنشتاين

أجواء فيينا أ
ال ثك� روعةً

مطا ر

الرفاهية من البوابة إىل البوابة

أك� أ
وسي� باالس من ث
يُعد قرص ليختنشتاين جاردن باالس ت
الماكن الرائعة
ي
للمناسبات الفخمة ف ي� فيينا .كان كال القرصين ملكية خاصة ألمراء ليختنشتاين،
إحدى أقدم سالالت أوروبا النبيلة ،أل ثك� من ثالثمائة عام.

والت�ه من خالل المحالت التجارية الحرصية
الوصول ،تسجيل الدخول نز ّ
ين
المصمم�
ف ي� الطريق إىل البوابة .يكتشف المسافرون أحدث مجموعات
المشهورين والمستوحاة من البداعات الفاخرة ف� أ
الجواء الحديثة لمطار فيينا.
إ
ي

يجب أن يخصص عشاق الموضة الحرصية المزيد من الوقت ف ي� مطار
أ
يقدم المصممون المحليون
فيينا .نظراً لن كل شخص هو أي شخص هناّ :
ش
سات�  ،هوغو بوس وإرمنيجيلدو زينيا اتجاهات الموضة.
والدوليون ،مثل يف� ي
ويكاد يكون من المستحيل ترك مطار فيينا دون حقيبة مفضلة جديدة .سواء
كانت وفقاً للموضة الباريسية الخالدة من لونج شامب أو الروعة أ
المريكية من
المثال لكل مناسبة
خب� أسلوب الحياة مايكل كروس :يمكن العثور عىل الرفيق
ي
ي
وذوق.

يُعد جاردن باالس بحجمه المهيب وحدائقه الرائعة بمثابة خلفية مثالية
للمناسبات الممتازة ف� أجواء خاصة وفخمة .تعت� المكتبة أ
«برينسل
ال يم�ية
ب
ي
ي
المعالم البارزة أ
الخرى ف ي� القرص ويمكن مشاهدتها كجزء من
الي�اري» من
ب
مجموعة واسعة من الفعاليات.
ن
ت
الباروك الهام ف ي�
رئيس ف ي� العرص
يُ ب
ي
سي� باالس أول مب� ف ي
عت� قرص ليختنشتاين ي
ث
ث
فيينا ،ويفخر بأحد أفضل الساللم الباروكية ي� المدينة وأك�ها روعة ،وال�يات
المنت�ة ،والستائر الحريرية الغنية أ
ش
باللوان ونيو روكو الفخمة.
تضم التحف الفنية لكال القرصين ،مجموعة فنية خاصة أ
لل يم� فون أوند زو
بيدرمي� وتمنح
ليختنشتاين ،روائعاً فنية من عرص النهضة المبكر إىل عرص
ي
للتعرف عىل تقاليد تجميع التحف تمتد أل ثك� من خمسة
الضيوف فرصة رائعة
قرون .كما ويمكن االطالع ّعىل المجموعات أ
ال يم�ية كجزء من باقة حدث أو
م�ة ي ز
وتعت� ي ز
مم�ة للضيوف.
جولة خاصة
ب

يمكن للمسافرين بع� الخطوط الجوية أن يوفروا المزيد من الرفاهية للجسم
ت
ن
ال� تقدمها متاجر هاينمان ف ي� السوق الحرة .تدلل
من يب� العروض الحرصية ي
أ
ف
تتم�ز
العطور ومنتجات التجميل الحواس وتم ّثل تذكا فراً جديد للحباء ي� الوطن .ي
واجهة العرض هذه بلمسة نهائية ي ّ ز
سواروفسك
«صنع ي� النمسا» :ش�كة
مم�ة ُ
ي
ت
اللهام من المجوهرات
ال� أُنشئت منذ تف�ة طويلة وتستمد
إ
ي
الت�ولية ي
أ
ف
الكريستالية المتللئة والمعروفة من مناسبات السجادة الحمراء ي� جميع أنحاء
العالم.

لال تصا ل

الموقع اإللكترونيwww.palaisliechtenstein.com :

لال تصا ل

الموقع اإللكترونيwww.viennaairport.com :

ف ت
سي� باالس
القاعة الفخمة ي� ي
Au s t r ia n N a t io na l To ur is t O ff ic e, Pe t er Bu r g s t a lle r / Pa la i s L i ec h t e n st e i n GmbH / F o t o ma n u fa kt u r GR Ü N WA L D
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فيينا

سواروفسك
تدلل بالخيارات ف ي� متجر
ي

فند ق

شتا يغنبير غر

ف ي� قلب فيينا

هير ينهو ف

أصبح موقع مقهى ه�نهوف السابق آ
ين
عرصي�،
الن مكاناً لفندق ومطعم وبار
ي
ت
وهو يقع ف ي� قلب مدينة فيينا القديمة ،عىل بعد  250م�اً من قرص هوفبورغ.
ز
جولدين� كوارتييه (الحي
وال يبعد عن
الذه� ) ،منطقة التسوق الفاخرة ف ي� فيينا
بي
سوى  4دقائق فقط يمشياً عىل أ
ئ
استثنا�
بشكل
المصممة
الغرف
ّر
ف
و
ت
قدام.
ال
ُ
ي
أجوا ًء مريحة .ف ي� مطعم بيال بيال ،حيث تُدمج المكونات الفاخرة من النمسا
والفضل من البحر أ
أ
البيض المتوسط بشكل متناغم.
لال تصا ل

هاتف+43 1 53404-0 :
اإليميلreception@herrenhof-wien.steigenberger.at :
الموقع اإللكترونيwww.steigenberger.com/en/hotels/ :
all-hotels/austria/vienna/steigenberger-hotel-herrenhof

سا ن سو سي فيينا  ،فيينا

مزيج من السحر الخالص عند الوصول

انتقل إىل مكان ي ّ ز
مم� ،حيث تلتقي الفخامة التاريخية مع نمط الحياة المعارصة،
ف ي� موقع الفندق ف ي� مقاطعة فيينا الثقافية والفنية.
واستمتع بالتصاميم الداخلية والمعالم المطبخية الفريدة من نوعها.
ويقدم سبا سان سوس كواحة من أ
الناقة والعافية ،أجوا ًء مريحة من الهدوء
ّ
ي
المثال ف ي� فيينا!
واالنسجام لالنتعاش الرائع .المالذ
ي
لال تصا ل

هاتف+43 1 522 2520 :
اإليميلreservation@sanssouci-wien.com :
الموقع اإللكترونيwww.sanssouci-wien.com :
زيارة النمسا
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ا لنمسا

المكان المناسب
لقضاء عطلة ُ
التنسى
عندما تقضي عطلتك في النمسا ،ستختبر تلك اللحظة  -اللحظة
ً
دائما
التي ستتذكرها لسنوات قادمة ،اللحظة التي ستتذكرها
عندما تصبح الحياة مرهقة.

www.austria.info

زيارة النمسا

) A us t r ia n Na t i o na l To u ri s t O f fi ce, Pe t er B ur g s t a ll er, W i lf ri e d G re dl e r-Ox e n ba u e r (l e ft si de

4

فصلة حول النمسا
للحصول عىل
معلومات ُم ّ
النمسا ،يرجى زيارة الموقع إ ت ن
و�:
وعطلتك المثالية ف ي�
اللك� ي

©

قد تحدث وسط مرج أل� ،محاطاً بزهور متفتحة مع ضحكات أ
الطفال؛ أو أثناء
بي
الخالبة لقمة جبال أ
اللب؛ أو أثناء استكشافك لمركز مدينة
االستمتاع بالمناظر
نمساوية قديمة رائعة ترجع لقرون.
أ
المث�ة لالهتمام للقيام بها وأماكن لزيارتها ستبهج
الكث� من الشياء ي
لدى النمسا ي
ف
ف
أك� كهف جليدي ي� العالم
العائلة بأكملها .من أقدم مدينة أ مالهي ي� العالم إىل ب
تسوق من الدرجة الوىل إىل فعاليات ثقافية ال تنىس ،ليست هناك نهاية
ومن مرافق ّ
ت
لل�فيه لجميع أفراد العائلة ف ي� النمسا.

وهذا هو جوهر أ
المر – تختلف اللحظة الخاصة من شخص آلخر .من التدلل ف ي�
روعة الم�اطورية ف� جولة بالمدينة إىل أ
النشطة العائلية ف ي� الطبيعة المذهلة إىل
إ ب
ي
بح�ة زرقاء داكنة ،ث
اع� عىل لحظة عطلتك النمساوية
أيام الصيف فالمتكاسلة عند ي
ف
ت
ال� ُجمعت لك ي� أفضل ما تقدمه النمسا.
الخاصة هنا ،ي� المعلومات ي

أعزائي القراء،
إن التطورات التكنولوجية والتغيرات االجتماعية هي السمات التي تميز
عصرنا الراهن .فضغوط األداء المتزايدة وما تمليه علينا جداول العمل
الكثيفة من التزامات وغيرها من عوامل الضغط األخرى ،تؤدي بالكثير منا
إلى الشعور بالعجز .ولكن عند التواجد في مناطق النمسا الغنية بالتنوع
حيث تزهو الطبيعة والثقافة ،يمكننا النجاح في تغيير ذلك الشعور الغريب
عبر تتبع إيقاع الطبيعة المحيطة بنا وعبر إيقاعنا الخاص ،وإعادة اكتشاف
ً
وقتا لتختبر هذه اللقاءات أثناء
وتيرة حياتنا من جديد .لذا ،امنح نفسك
سفرك ،السيما لقاؤك مع نفسك من جديد.
مع أفضل التمنيات
بيترا شتولبا
)H o t el S an s S o uc i / Z el l a m S e e- K ap r u n Tou r is m / A u s t ri a n N a t io n a l To u ri st Offi c e , P e t e r B u rg st a l l e r C a t a l i n Ge o rg e e sc u , P o pp-H a c kn e r (ri g h t si de

مديرة المكتب السياحي الوطني النمساوي

المحتويات
ص6

ص 12

الفخامة والمزيد

ث
أك� مجوهرات النمسا ي ز
تم�اً

تضم النمسا كل ما يسعى إليه
المسافر – وجهات التسوق الراقية،
المنتجعات الجبلية الخاصة وفنادق الخمس
نجوم اإلمبراطورية.

ص 18

خريطة النـمـسـا

تمتع بالنمسا – عش إاللهام
بع� ت
اق�احاتنا الخاصة بالسفر

لدى النمسا كل شيء من المناظر
الطبيعية الخضراء النضرة والبحيرات
الزرقاء إلى الثلوج في فصل الصيف – هنا
تشكيلة من بعض من أفضل األماكن في
البالد.

االتصال

مع تفاصيل معلومات السفر

استفسارات حول النمسا يرجى
المراسلة على

اعثر على جميع المعلومات التي تحتاجها
للتخطيط لعطلتك في النمسا – من
متطلبات التأشيرة إلى رحالت الطيران.

info@austria.info

الناشر

©

ن
ن
ش
ش
ليل فرويدماير .فكرة التصميم :زايته تسفاي .التصميم :غرافيك ديزاين ترينكلر.
والنا� :المكتب السياحي
المحرر
الوط� النمساوي ،مب� مطلوب ،الصفا  ،1ب ي
د�  .رقم السجل المركزي .075857630 :مديرة الم�وع :ي
ي
 2020مارس .ال تقع عىل عاتقنا أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات
زيارة النمسا

3

زيارة النمسا

www.austria.info

