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بروسيرفيس

فيكتور فوكس  هيلموت جروس

أعزائنا الضيوف

الكثير منا زار الدول العربية وإستمتع جدا باإلقامة لديكم.
كرم الضيافة عندكم واألكل اللذيذ . تقاليدكم وحضارتكم شئ مميز .

ومن هذا املنطلق وبنفس اإلحساس نريد الترحيب بكم عندنا. وسوف
نبذل قصارى جهدنا فى الترحيب الودى بكم ويسعدنا أن تكونوا ضيوفنا.
متتعوا بالبحيرات الزرقاء واجلبال العالية املغطاة قممها باجلليد و املراعى

اخلضراء والغابات اجلميلة على مرمى البصر.

ميونيخ هى أأمن مدينة فى أوروبا ومن احملتمل أأمن مدينة فى العالم.
بفاريا وأملانيا والدول احمليطة حتظى بنفس القدر من األمان.

كتيبنا هذا عبارة عن دليل قيم وهدفنا إعطائكم القليل من املعلومات.
٩٠باملائة من الضيوف العرب يعرفون هذا الكتيب. التسوق لدينا هو

متعة لتضييع الوقت ومن الناحية الطبية يوجد لدينا نخبة من األطباء
 واملتخصصون ذوى السمعة اجليدة على مستوى العالم والذين يعملون

فى أحدث و أنظف املصحات واملستشفيات التى ميكن للمرء أن يتخيلها.
كذلك فى مجال النقاهة. رحالت ترفيهية والبحيرات واجلوالت السياحية

كل ذلك جتدونه فى كتيبنا هذا.

جميع اخلدمات التى حتتاجونها سواء خدمة السائقني أو الترجمة
أو التسوق أو املرافقة أو الفنادق والكثير غير ذلك.

كيف ميكنكم إرسال مشترواتكم وأغراضكم إلى بلدكم دون اإلضطرار
ألخذها معكم طوال الرحلة وإسترداد ضريبة املبيعات ملشترواتكم؟

مبنتهى السهولة , نقوم بإستالم مشترواتكم وأغراضكم من الفندق
ونعيد لكم نقود ضريبة املبيعات فى الفندق مرة أخرى قبل سفركم

لبلدكم. أو ننهى لكم كافة اإلجراءات فى مكتبنا إذا أردمت .

نحن شركة بروسيرفيس معروفني لديكم ولدى ذويكم وهذا يسعدنا
وفقط لدينا ميكنكم إسترداد ضريبة املبيعات دون الذهاب بأنفسكم إلدارة

الضرائب وملئ كافة اإلستمارات وحتصيلكم النقود من اخلزينة.

حتيات قلبية

أجمل ترحيب بضيوفنا العرب في بافاريا!

 تسعدنا زيارتكم لبلدنا بافاريا ونتمنى لكم طيب االقامة بيننا.
تقع بافاريا في قلب أوروبا وتقدم لزائريها منوذجا لكل ما يعتبر فريدا من 

نوعه في هذه البقعة من العالم.

نحن فخورون بتاريخ عريق وتقاليد أصيلة يقوم على رعايتها واحملافظة 
عليها مواطناتنا ومواطنونا لتبقى قائمة ومستمرة احلضور. حتوي 

عاصمة بلدنا بافاريا كنوزا فنية فريدة وفيها نُصب تذكارية جميلة 
وكثيرة.

تقدم الشركات العاملة في بافاريا منتجات حتوز على االعجاب، وحتقق 
النجاح على املستوى العاملي، نظرا لريادتها التقنية وجودتها الفائقة. 
كما تعتبر مستشفياتنا وعياداتنا الطبية األولى على املستوى الدولي 

من حيث جودة العناية الطبية التي تقدمها للمرضى.

من اتيحت له الفرصة يوما لزيارة „ميونخ“ لن ينسى في حياته األجواء 
الرائعة، التي تقدمها هذه املدينة. مركز مدينة „ميونخ“ مبقاهيه 
ومطاعمه ومحالته يدعو االنسان للترويح عن نفسه وللتمتع مبا 

تقدمه هذه املدينة. واحلقيقة يندر ان يجد املرء في زحمة املدن الكبرى 
عروضا عالية اجلودة ومتعددة، تشمل األشياء اجلميلة وما يلبي الذوق 

الرفيع كما في مدينة „ميونخ“. الفنادق الرائعة في „ميونخ“ جتعل 
اقامتكم مريحة وممتعة، و يشعر ضيوفنا من العالم العربي على وجه 
اخلصوص بهذا اجلو املريح جدا لهم. املشاهد الطبيعية اخلالبة احمليطة 
والقريبة من جبال األلب، والبحيرات البافارية اجلميلة تدعوكم للقيام 

برحالت ترفيهية ال تنسى.

 كلي ثقة انكم سوف تعودون 
وتشرفوننا بزيارتكم مرة اخرى!

Staatsministerin Dr. Beate Merk, MdL

Staatsministerin Dr. Beate Merk, MdL

وزيرة الدولة للشؤون األوروبية والعالقات االقليمية
يف مستشارية الدولة البافارية

Dr. Beate Merk د. بيآته مريك"، عضوة برملان بافاريا"

ميونخ
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قيم حقيقية
Wellendorff مصنع مجوهراتWellendorff مصنع مجوهراتWellendorff

معروف عالميا بدقة ومهارة صناعة الذهب ماركة -صنع فى ألمانيا.
مصنع الذهب والذى يدار من أصحابه فى الجيل الرابع مشهور بتقنية 

وتصميم الذهب من عيار ۱۸ قيراط كذلك القيم الحقيقية.

تأسس المصنع فى عام ۱۸۹۳ فى مدينة بفورتسهايم والذى يتميز بدقته 
الفائقة ومدى إتقانه للفن اليدوي الراقي وحبه للتفاصيل. رمز دبليو ذو 
البريق الالمع هو عبارة عن حرف مصنع من ذهب عيار ۱۸ قيراط 

ويتواجد على كل قطعة فردية كتوقيع شخصي وهو أيضا عالمتنا المميزة 
الشاملة والتى ترمز إلى قمة الجودة والتصميم الراقى الغير عاديا. 

Wellendorff له متاجر فى أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية وأيضا على 

مستوي من العالم خالل شبكة مختارة من أفضل متاجر المجوهرات.

 Wellendorff-Kordel من أشهر قطع المجوهرات التي توجد فى متجرنا
كذلك الخواتم الدائرية: فى Kordel يوجد ذهب من عيار ۱۸ قيراط مع حرير 
ناعم وأهم صفة فى الخواتم الدائرية هى لمعان المينا الباردة الملونة والتى 

تقع بين نقوش وزخرفة تصل إلى ثالث طبقات. بفضل المهارة اليدوية 
الدقيقة للغاية، نحصل على نتاج مميز جدا مما يحبب حاملته له. الخاتم 

الداخلي يمكن إدارته بسهولة ويسر.

 Wellendorff (بوتيك) إكتشفوا التشكيلة الرائعة الفريدة فى ميونيخ فى متجر
فى شارع Dienerstraße 18 بجوار متجر Dallmayr  وفى مدخل فندق

 Kempinski Vier Jahreszeiten

تسوقتسوق



11 10

©
Fo

to
 H

ils
ch

er
, M

ün
ch

en

تسوقتسوق



13 12

تسوق

©
fo

to
lia

.fo
tto

o

München, Weinstraße 11, T +49.(0)89.242 38 06, 
muenchen.weinstrasse@wempe.de

ان كنت تبحث عن تشكيلة واسعة من الساعات 
الفاخرة واملجوهرات الراقية، فعليك ان حتفظ اسما 

واحدا في ذاكرتك.
��ٔكثر من 135 عاما واسم �فمبه� (WEMPE) هو ا��ٔول وا��ٔكثر خبرة في طريقة 

صنع المجوهرات والساعات، وهي متوفرة في اكثر من 29 معرض „فمبه� عبر 

الخاصة. مشاغلنا  في  وتُّصنع  الدولية  للمعايير  تبعا  تُنتج  مجوهراتنا  العالم. 

على  الساعات  ُمصنعي  باهم  تربطنا  الزمان  من  قرن  عمرها  يبلغ  صداقة  لدينا 

ٔاكثر  في  العرض  نوافذ  في  „فمبه�  اسم  ستجدون  حيث  العالمي،  المستوى 

ُمدن  وفي  الكبرى،  ا��ٔوروبية  المدن  حواضر  في  قلوبكم  على  العزيزة  المواقع 

نيويورك وبّكني. تسعدنا زيارتكم�

ساعات ومجوهرات فاخرة

في اهم املواقع في املانيا وفي لندن،
باريس، مدريد، فّينا، نيويورك وبكني

www.wempe.com

نقبل جميع بطاقات االئتمان

ميونخ



15 14

تسوق

MAXIMILIANSTR. 13  I  MÜNCHEN  
PHONE: +49 89 . 25 54 44 51
WWW.MERCURY-JEWELLERY.EU
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مرحبا بكم فى ميونيخ
التالية: الماركات  فى متجرنا نقدم لكم 

زيارتكم سوف تسعدنا 
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ميونيك تايم - عالم الساعات القيمة

تشهد ميونيخ نهاية أسبوع كامل، عرض للساعات العالمية المتخصصة. 
„ميونيك تايم” تعد واحدة من أشهر المعارض للساعات الميكانيكية
األلمانية ، هنا يتم عرض أحدث تشكيلة شاملة قيمة  ألحدث ماركات

الساعات العالمية.

لعشاق الساعات وكل من يقدر قيمة فن صناعة الساعات تقدم 
„ميونيك تايم „ مجال عريض: قمة الحداثة تتالقي مع أمهر صناع 

الساعات فى فن التقنية وروعة التصميم. من النادر أن يجتمع كل هذا 
الكم  من الساعات القيمة فى معرض واحد و طريقة عرض واضحة 

تحت سقف واحد مثل هنا.

ميزة المعرض هنا ليس فقط تقديم الماركات العالمية المختلفة بل أيضا 
روعة العرض وبوضوح تام. لذلك أصبحت „ ميونيك تايم „ منذ زمن 

بعيد واحدة من أهم وأشهر معارض صناعة الساعات العالمية .
 

ميونيك تايم - عالم الساعات القيمة
من ۲۸ إلى ۳۰ أكتوبر ۲۰۱٦

فندق بايريشر هوف ، ميونيخ

(MUNICHTIME)

munichtime_abro16_3.indd   1 01.04.16   18:19

تسوق
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schmuck-art  •  Neuhauser Str. 47  •  80331 München 
              •     T+49.89 / 51 61 70 اإلثنين للسبت من الساعة: ۱۰ حتى ۱۹ 17

schmuckart_abro16_3.indd   1 31.03.16   16:51

تسوق
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Oberpollinger · Neuhauser Str. 18 · 80331 München · Fon  +49  89  2902 30 
www.oberpollinger.de · Opening Hours:  Mon - Sat  10am – 8pm 

AZ_ProService_OP.indd   1 11.03.15   14:32
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Armani Junior
vilebrequin
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Stone islandrey
Tommy Hilfiger

IL GUFO

LodeNFREY

L

nFrey
MONCLER

Gucci
Polo Ralph LaurennFrey

BEI
Kids

LodeNFREYHackett

dolce & gabbana

missoni

LodenFrey Burberry

tartine & chocolat

dsquaredrey lod

1

LodeNFREYL NFREY

L enFrey

LodenFrey

Maffeistraße 7  80333 München  www.lodenfrey.com

 

BEI
Kids

  

  

موضة مصممين شاملة لألطفال
 فى طابق كامل مساحتة ألف متر مربع

DSQUARED

BURBERRY
DOLCE&GABBANA

ETRO
MISSONI

LO

LO

REY

BELSTAFF

BRIONI RALPH LAUREN

EY

DIANE VON FÜRSTENBERG

SALVATORE FERRAGAMO

ERMENEGILDO ZEGNA
ROCHAS ARMANI Ll

LODEN

Maffeistraße 7  80333 München  www.lodenfrey.com

MONCLERFREY

OSCAR DE LA RENTA REY

LODEN
EY

LO

BRUNELLO CUCINELLI

l

EY

ANYA HINDMARCH
ELIE SAABLODE

LODE

REY

EY
KENZOLODE

موضة مصممين راقية
 للرجال والنساء فى خمس طوابق

تسوق
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HIRMERMENSTYLE

HIRMER GmbH & Co. KG | Kaufingerstraße 28 | 80331 München 
 +49 89 23683-0            | www.hirmer-muenchen.de

                                 www.hirmer.de |             

أكبر بيوت الموضة الرجالية في العالم 

في قلب ميونخ وعلى مساحة 9.000  متر مربع موزعة على 6 طوابق، يقدم معرض "هيرمر“ 

)HIRMER( جميع تشكيالت عالم الموضة الرجالية من كافة الماركات الشهيرة.

يبعد دقيقة واحد 
عن موقف سيارات
 “Färbergraben“ 

 

مواعيد الدوام:
االثنين – الجمعة: من 9:30 – 20:00 

السبت، من 9:00 – 20:00

تلفون:  
امكانية تسّوق عبر االنترنت: 24 ساعة

تسوق

alte Boss Orange Logos!

alte Boss Orange Logos!

KASSE P&S EG

neu 04.02.13

aktuell

( Zu verwenden im 1. Obergeschoss )

( Zu verwenden im 3. Obergeschoss )

NEU! 05/2013

ALT!

أكبر بيوت الموضة الرجالية في العالم 
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تسوق



29 28

تسوق

©
 W

er
ne

r B
oe

hm

 ان تكتشف مدينة ميونخ يعني
باختصار ان تكتشف شوارعها!

اذا ذهب المرء في رحلة تسّوق في مدينة ميونخ، فلن يجد العروض الغير 
عادية والمعارض األنيقة والمحالت التراثية فقط، بل سيصادف ايضا 

عمائر وبنايات فخمة جميلة ذات واجهات في غاية الجمال. اهم الشوارع 
التي يمكن للمرء ان يقوم بالتسوق فيها تبدأ جميعا وغالبا في موقع „مارين 
بالتس“ (Marienplatz) الواقع في مكان مركزي، اما شارع „كاوفنغر“ 

(Kaufinger) فهو شارع التسّوق األساسي وفيه كثير من المعارض 

وشبكات المحالت الكبيرة.

ايضا „ليدرشتراسه“ (Ledererstraße) يعتبر من الشوارع الجميلة للتسّوق 
وفيه يوجد مقهى „هوف برويهاوس“ (Hofbräuhaus) الشهير عالميا. اما 

المنطقة األغلى واألفخم فهي شارع „ماكسيميلين شتراسه“ 
(Maximilianstraße): هذا المكان المميّز يدعوكم الى نزهة رائعة ال 

تنسى. اما „ثياتينر شتراسه“ (Theatinerstraße) و „ رزدنس شتراسه“ 
(Residenzstraße) الراقيين فيدعوانكم الى زيارة العديد من المعارض 

والمحالت التي تقدم بضائعا فخمة غالية الثمن. اذا بحثتم عن بديل لهذه 
 الشوارع المزدحمة في وسط المدينة فستجدون الشوارع الصغيرة في 

حي „غيرتنر بالتس“ (Gärtnerplatzviertel) و „فيكتوالين ماركت“ 
(Viktualienmarkt) ترحب بكم وفي انتظاركم. 

هنا تسير األمور بشكل اكثر راحة بعض الشيء ويمكن مقابلة اهل ميونخ 
الحقيقيين: من يفضل الغرابة والحداثة فسوف يجد في حي „شفابنغ“ 

(Schwabing) كنزا يبهر الناظرين: قريب من الشارع التجاري 

„ليوبولدشتراسه“ (Leopoldstraße) يجد الزائر الكثير من الشوارع 
الصغيرة التي فيها العديد من البوتيكات والمحالت الخاصة المميّزة التي 
تعرض الموضات الفريدة. في النهاية وبعد جولة جميلة يمكن للزائر ان 

ينهي امسيته بزيارة ألحد المطاعم والمقاهي الكثيرة الموجودة هنا لتناول 
كل ما تشتهيه النفس من المأكوالت والمشروبات.

شوارع مدينة ميونخ الجميلة
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Sport Münzinger

.Facebook

www.sport-muenzinger.de

DR_ShoppingGuide_85x185_Arabia_Muenzinger_001Seitex1von1   1 02.03.16   11:43
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MUNICH: 
THeaTINersTrasse 47
NeUHaUser sTrasse 12

FraNKFUrT:
KaIsersTrasse 9

P +49 (0)89.211 010
KUNdeNservICe@beTTeNrId.de

bettenrid.de

شركتكم المفضلة المتخصصة في المنتجات التي تحقق
النوم المريح وأفكار الديكور المنزلي المبتكرة

bettenrid في بكم    مرحبًا 

تسوق

أقمشة فاخرة...وأكثر
ar t s in fa b r ics

 Fürstenstr. 6   80333 M
ünchen

T. 089 200 6 11 07   w
w

w.artsinfabrics.com
صية  

ي نا
    المدخل عل

Rheinbergerstr.
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جوتشى, ديور إسكادا,
ٔارمانى دولسى & جابانا ��بارير,

كانيبو شيسايدو... والكثير

أرخص مكان فى ألمانيا للعطور 
القيمة والماركات الكبيرة, 

إستشارات مفيدة ؤاكثر 
من مائة ٔالف منتج لدينا.

يبعد دقائق قليلة من
محطة القطار 

الرئيسية 

مواعيد العمل� ا�ٕ�ثنين للجمعة من الساعة 9 حتى 19 السبت من الساعة 9 حتى15                                          
Schillerstr. 11  •  80336 München   •   Phone +49 (0)89/ 51 26 630

www.zentraldrogerie.com

تخفيضات - العطور

جوتشى, ديور إسكادا,جوتشى, ديور إسكادا,
ٔارمانى دولسى & جابانا ��بارير,

جوتشى, ديور إسكادا,
ٔارمانى دولسى 

جوتشى, ديور إسكادا,

كانيبو شيسايدو... والكثير

أرخص مكان فى ألمانيا للعطور أرخص مكان فى ألمانيا للعطور 
القيمة والماركات الكبيرة, القيمة والماركات الكبيرة, 

إستشارات مفيدة ؤاكثر إستشارات مفيدة ؤاكثر 
من مائة ٔالف منتج لدينا.من مائة ٔالف منتج لدينا.
إستشارات مفيدة ؤاكثر 
من مائة ٔالف منتج لدينا.
إستشارات مفيدة ؤاكثر إستشارات مفيدة ؤاكثر 
من مائة ٔالف منتج لدينا.
إستشارات مفيدة ؤاكثر 

يبعد دقائق قليلة من
محطة القطار 

الرئيسية 

تخفيضات - العطورتخفيضات - العطورتخفيضات - العطورتخفيضات - العطورتخفيضات - العطورتخفيضات - العطور

 جابانا ��بارير,
كانيبو شيسايدو... والكثير

أرخص مكان فى ألمانيا للعطور أرخص مكان فى ألمانيا للعطور 
القيمة والماركات الكبيرة, 

تخفيضات - العطور

تسوق

فى منطقة املشاة
        CRABTREE & EVELYN Deutschland GmbH  
    Neuhauser Str. 2, 80331 München, 
Tel. +49(0) 89 - 24 22 39 56   www.crabtree-evelyn.de
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تسوق

ORGANIC LUXURY   Residenzstr. 23  80333 München  Tel. 089 . 9828384
Fax 089 .988038    info@organicluxury.de     www.organicluxury.de

نقاهة اليوم الفاخرة الطبيعية متتعكم
بطرق عديدة شاملة للتجميل مبنتجات
رعاية بيولوجية ( طبيعية)
ORGANIC LUXURY   Residenzstr. 23  80333 München  Tel. 089 . 9828384

بطرق عديدة شاملة للتجميل مبنتجات

متجر جتميل & نقاهة اليوم
 رعاية الوجة / رعاية اجلسم

 رعاية ضد التجاعيد (الشيخوخة)
 عطور

 عطر األماكن / شموع معطرة
 منتجات ديكور جتميل

منتجات طبيعية فاخرة للجلد واحلواس

organic_luxury_abro13.indd   1 28.03.13   09:55

تسوق

ROSENKAVALIERPLATZ 12    I    81925 MÜNCHEN I    PHONE: 0049 89 - 91 13 10
ARABELLAPARK  المترو رقم ٤ محطة     
WWW.ARABELLAOPTIK.DE

ARABELLA OPTIC

ا�ماراتيين يحبون طاقم العمل فى 
آرابيال أوبتيك �ن لدينا أفضل النظارات
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www.liliensteinschuhe.de

منذ ۰۲عاما وتانيا كلومبر مالكة متجر ليليانشتاين لألحذية بعشقها 
المطلق للمنتج وإخالصها وتفانيها فى تقديم النصح و المشورة 

لزبائنها بنفسها.

تعرض بتمكن وحيوية المزايا الخاصة للمنتج من حيث الجودة و 
هيكل الحذاء. كل هذا يتم بسعادة كبيرة مما يجعل من زيارة متجرها 
الذى يحتوي على العديد من أحذية السيدات والرجال المختلفة ذات 
الجودة والمستوي الرفيع متعة تسوق حقيقية. فى متجر ليليانشتاين 

لألحذية

يأتي فى المقام األول تقديم النصح واإلستشارة و ليس مجرد البيع 
„رضاء الزبون هو أفضل دعاية” و هذا ماتقوله تانيا كلومبر دائما، 

وهذا أيضا ما يشعر به الزبون فى كل زيارة لمتجرها األنيق

ذو الذوق الراقي. هى متواجدة يوميا فى متجرها بنفسها و تحتفل 
بمرور عاما على إفتتاح متجرها فى ميونيخ. بالمناسبة بدءا من

 أبريل كل شهرين يتم عمل يوم األحذية المصنعة خصيصا لشركة 
هاينريش دينكل أكر.

 أبريل كل شهرين يتم عمل يوم األحذية المصنعة خصيصا لشركة 

عشق لألحذية رفيعة المستوي

lilienstein_abro16_3.indd   2 30.03.16   18:20

تسوقتسوق

إطارات بالخياطة
وأحذية سيدات إيطالية

مقاسات ۳٥ - ٤۲

إطارات بالخياطة
و أحذية رجالي
تصنيع يدوي

مقاسات  ۳۹ - ٤۸

Sparkassenstraße 17

Ph: +49 (0) 62 24 68 92
www.liliensteinschuhe.de

برلين   I   ميونيخ 

قرب مارين بالتس
فى مدينة ميونيخ القديمة

lilienstein_abro16_3_AZ_RED.indd   1 02.04.16   14:13
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R I N D E R M A R K T  1 7  ·  8 0 3 3 1  M Ü N C H E N 
T E L .  089 -  26 51 40 

www.hartlmaier-schuhe.de · info@hartlmaier-schuhe.de 

Gizeh 
Habana Naturleder

مواعيد الدوام: ا��ثنين - الجمعة * من الساعة 10:00 وحتى 20:00
السبت* من الساعة 10:00 وحتى 19:00 

َمعرْض  أحذية „شوهاوس هارِتل ماير� 
(Schuhhaus Hartlmaier)

لصاِحبه „توماس جي. بانر�

تاِجر ماركات فاِخرة 
ع��َمُة التََميُْز

2016

ٔاحذية مريحة منذ عام 1896

 صنع فى ٔالمانيا - تقاليد عريقة منذ 1774
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تسوق تسوق

Sonnenstraße 14  .  80331 München 
Ph.: +49 (0) 89 55 48 40
Mail: info@schuhsalon-marco.de

ماركو أحذية  صالون 
متوازن بخليط  تتميز  منتجاتنا 
األصيل التراثي  التصنيع  بين 
والتصميم  العالية  والجودة 

على  نحصل  الراحة.  و  الحديث 
ونقوم  فقط  إيطاليا  من  أحذيتنا 

منها  األكبر  الجزء  بتصنيع 
منتجنا شارة  تحت  بأنفسنا 

إسكلوسيف” ”ماركو 

ماركو أحذية  صالون 
متوازن بخليط  تتميز  منتجاتنا 
األصيل التراثي  التصنيع  بين 
والتصميم  العالية  والجودة 

على  نحصل  الراحة.  و  الحديث 
ونقوم  فقط  إيطاليا  من  أحذيتنا 

منها  األكبر  الجزء  منها بتصنيع  األكبر  الجزء  بتصنيع 
منتجنا شارة  تحت  منتجنابأنفسنا  شارة  تحت  منتجنابأنفسنا  شارة  تحت  منتجنابأنفسنا  شارة  تحت  بأنفسنا 

إسكلوسيف” إسكلوسيف””ماركو  إسكلوسيف””ماركو  ”ماركو 

www.schuhsalon-marco.de
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تسوق

k i c k z  s t a c h u s
h e r z o g - w i l h e l m - s t r .  1

8 0 3 3 1  m ü n c h e n

  + 4 9  ( 0 )  8 9  2 3 0  7 6 6  6 0       
          i n f o @ k i c k z . c o m

مواعيد العمل :

اإلثنني - اجلمعه: من ١٠ حتي ٢٠ مساء

السبت: من ١٠ حتى ٢٠ مساء

تلفون:

ايميل:

أحذية رياضية - مالبس رياضية - كرة سلة

©
J.W
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ميونخ
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تسوق

مرحبا بكم فى

فى مطار ميونيخ

المورد
الملكي البلچيكي

شيكوالتة ليونيداس تصنع بتقاليد خاصة. منتجاتنا الخاصة بمتجرنا تعود إلى 
وصفات بلچيكية بأفضل المكونات: زبد طازج، كريم، بندق من تركيا، لوز من 

إيطاليا، برتقال من ڤالنسيا، ١٠٠٪ زبدة كاكاو والكثير.

تجدونا فى مطار ميونيخ Terminal 1 ,  Modul C (المنطقة العامة) 
مواعيد العمل:  أبريل - أكتوبر من الساعة ٨.٣٠ - ٢١.٣٠     نوڤمبر - مارس: ٧.٣٠ - ٢١

 

بمجرد دخولكم سوف تنتعش حواسكم بلطف بقمة 
الشيكوالتة.رائحة الشيكوالتة العبقة تحيط بكافة المكان.
التعددية والتشكيلة الكبيرة من شيكوالتة ليونيداس 

تسحركم لتذوقها.
توجد تشكيلة كبيرة  Confiserie Drüke فى 

 بدون كحول أيضا يمكنكم خلط التشكيلةالخاصة بكم. 
يسعدنا تقديم النصح لكم.

Confiserie Drüke
ليونيداس البلچيكية متجركم المتخصص فى شيكوالتة 

ميونخ

©
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LUXURY AWAITS

#INGOLSTADTVILL AGE

متعة التسوق
الفاخر الراقي

إكتشف أكرث من ١١٠ بوتيك
يقدمون تخفيضات تصل إىل ٦٠ ٪ ١
عىل مدار العام شاملة ماركات مثل

Bally, Furla, Samsonite, Wolford
و أكرث من ذلك

إضايف عىل كتيبك إحصل عىل تخفيض   ١٠٪ ٢  
وإستقل باص شوبنج إكسربيس الفاخر الخدمة

IngolstadtVillage.com/shopping-express-coach

١ تخفيضات عىل األسعار األساسية

٢   أسعار التخفيضات ىف بوتيكات مشرتكة قدم هذا الكتيب ىف مكتب إستعالمات

إنجلوشتات فيليچ للحصول عىل جواز تسوق ڤى.آي. يب السياحي 
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تسوق

HUGO BOSS . HACKETT . GUCCI . ESCADA . BURBERRY . BALLY . ARMANI  . 

NIKE . MIU MIU . MISSONI . MAX MARA . LORO PIANA . JIMMY CHOO .   
    TORY BURCH . PRADA . PORSCHE DESIGN . POLO RALPH LAUREN . 

 .Hugo Boss تقدم لكم مدينة التخفيضات ميتزينجني حدثًا تسوقيًا استثنائيًا يف مدينة هوجو

وعىل بُعد ساعتني فقط من فرانكفورت وميونيخ ينتظركم

 معرض التسوق داخل املدينة مبنافذ بيع فالجشيب الحرصية وأعامل العامرة

 الحائزة عىل الجوائز وجميع مزايا التسوق الحر.

تحب التسوق؟ إعشق أوتليت سيتي!

احصل عىل جواز تسوقVIP شخيص خاص بك!

  إظهار هذا اإلعالن أثناء رشح املعلومات السياحية ملدينة ميتزينجني، احصل عىل جواز تسوق VIP شخيص خاص بك 
واستفد من الخصومات الحرصية واإلضافية والتي تصل إىل 10 % يف املتاجر املشاركة. سارية حتى 31.12.2017

** مقارنة بسعر البيع املوىص به سابقاً من قبل الرشكة املصنعة، إذا كان هذا متوفرا

تخفيضات حتى70% عىل ما يزيد عن 70 ماركة برمييوم 
يف منفذ السلع فالجشيب**

 و أكرث من ذلك

احصل عىل 
جواز تسوق 

شخيص خاص 
بك*

©
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صحة & أطباء

Health & Doctors

جولدن هيلثجولدن هيلث
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جولدن هيلثجولدن هيلث
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لصاحبها الدكتور محمد الريحاني استشاري علم ا��دوية والخبير با��دوية  وا��عشاب 
الطبيعية ا��لمانية والعربية صيدليتكم العربية في قلب مدينة ميونخ  نقدم لزبائننا الكرام 
خبرة 21 عاما في خدمة الزبائن في مدينة ميونخ من العالم العربي وخبرة 35 عاما في 

الصيدلة وطب ا��عشاب  من تقديم النصح وا��رشادات الطبية .
با��ضافة الى توفير ا��دوية ا��لمانية ا��صلية ومستحضرات التجميل وع��جات ناجعه 

لتخفيف الوزن ومستحضرات تفتيح البشرة الطبيعية .   

لدينا تشكيلة واسعة من ا��عشاب والبهارات النادرة وخلطات ا��عشاب الطبية  العربية 
حسب قواعد الطب الشعبي العربي الدمشقى ا��صيل.

لدينا مستحضرات طبيعية جديدة منشطة للرجال ومستحضرات جديدة لتقوية الشعر 
للنساء والرجال وع��ج التجاعيد بمواد طبيعيه تغني عن الحقن.

كما طورنا مستحضر جيد من نبات السواك لع��ج قروحات الفم والتهابات اللثه واعطى 
نتائج افضل من أي مستحضر في ا��سواق.

ونقوم  باجراء العديد من ا��ختبارات المخبرية وفحوص الدم الشامله وقراءة النتائج والتقارير 
الطبيه وارشادكم الى افضل ا��ختصاصيين وتشمل خدماتنا ايصال المستحضرات الطبية 

الى اماكن اقامتكم وبلدانكم وامكانية الدفع بالبطاقات واسترداد الضريبة.

أحذروا التقليد�  نعلم زبائننا الكرام بانه ليس لدينا اى فرع آخر في مدينة ميونخ 

R I H A N I  A P O T H E K E
I N T E R N A T I O N A L

Landwehrstraße 48 • 80336 München • Tel: 089 - 548 86 770  
Mobil:  0172 - 607 55 12  •  E-Mail: info@rihani-apotheke.de

W W W . R I H A N I - A P O T H E K E . D E

صيدلية الدكتور ريحاني

نحن النبيع االدويه فقط بل نصنعها

ولقد طورنا مستحضرين جديدين من المكم��ت الغذائيه�
.Dr.ويحتوي مواد طبيعيه تساعد على ترميم الغضاريف  Rihani Arthro

وتسهل حركه المفاصل للركب والعمود الفقري وتخفف من ا��لم
Dr.Rihani Immuno ويحتوي فيتامينات ومضادات اكسده طبيعيه لتقويه 

المناعه وزياده النشاط.
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جولدن هيلث

Schützenstr. 5 – Bayerstr. 4 – 80335 München
Tel. +49 89 557661 Fax. +49 89 557227

www.schuetzenapotheke.com 
info@schuetzenapotheke.com

Schützen Apotheke

 إستفيدوا من المزايا العديدة ألقدم صيدلية فى ميونيخ.
١٣٩٨التراث والحداثة ھما سمة صيدلية شوتسن المؤسسة عام   

دائما على التجديد ائة عام مملوكة لألسرة والتى تحرصمنذ أكثر من م  
 والتحديث. مخزننا يحتوى على سبيل المثال على إنسان آلى حديث ومدعم وبه

فوق  والشحن  إلى جانب سرعة التوزيع أدوية محلية ودولية  
وأشياء خاصة كثيرة. ,المعتادة  

 
 ماركات تجميل عالية القيمة وشاملة وجيدة مثل:

Darphin, La Mer, Dr.Hauschka, Dr.Duve 
,نموذج من بعض المنتجات المتوفرة لدى صيدلية  شوتسن ھذا  

 كذلك قسم كبير لألعشاب والتركيبات الطبية الطبيعية.
 

 لدينا صيادلة متخصصون يقدمون النصح لكم بلغتكم. 
 إستفيدوا وإقتنعوا بالمزايا العديدة المتوفرة لدينا, بكل ترحاب

 فى حديث ودى خاص وكتوم فى موعد إستشارى.

Neuhauser Str. 11 · 80331 München · Tel. 089 / 550 50 70 
www.ludwigsapo.de

Ettstr.

Marien-
platz

Stachus

Fu
ßg
än
ge
rz
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e

الصيدلية الكبيرة وسط منطقة املشاة فى 

ميونيخ, بني مارين بالتس وشتاخوس

نحن نتحدث العربية

الدولية لودفيج  صيدلية 

عرض كبير لألدوية األملانية

ومستحضرات التجميل

 ومكمالت الطعام الصحية

بنك معلومات دولى لألدوية

احلياة فى  ألهم شيئ 

جولدن هيلث
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جولدن هيلث

Sonnenstraße 7 . 80331 München . Tel. 089/545437-0 
e-mail: Info@vonschlieben.de . Internet: www.vonschlieben.de 

.    

.

.    

.

.    

.

 ورشة  مستلزمات
 العظام

رعاية طبية للقدم
رعاية مرضي

 أربطة و جوارب
ضاغطة

فرش طبي لألحذية
منتجات طبية

جتميل

ڤاسانا للتجميل والنقاهة هى واحة
للنقاهة تقع فى قلب ميونيخ.

أمنيتى الوحيدة أن تتمتعى بإقامتك فى 
ميونيخ وتزورى معهد ومحل التجميل 

والنقاهة الخاص بى، وأن تحتفظى بزيارتك 
كذكرى خاصة جميلة.

طاقم العمل وأنا سوف تسعدنا زيارتك.
فى محلي سوف تجدين: خاليا تجميلية 
 Babor, Maria Galland, سويسرية إلى جانب

Teo Cabanel و عطور قيمة من Klapp

بجوار دار ا¦وبرا مباشرة - داخل بيت ديسميرو

Residenzstr. 21, 80333 München
Phone: + 49 89. 23 8888 66

Email: info@beauty-wassana.de

wassana_abro16_1.indd   1 31.03.16   17:02
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جتميل جتميل

 إطلبوا منتجاتنا بسالسة
أون الين عن طريق اآلب

Bestellen Sie unsere 
Produkte bequem online 

über unsere App: 

أون الين عن طريق اآلب

cell premium beautylounge
Phone +49 89 24 29 0866

Liebigstrasse 15  I  80538 München
info@cellpremium-beautylounge.de

www.cellpremium-beautylounge.com

صالون جتميل اخلاليا األول
بالقرب من شارع ماكسميليان األنيق،
يقع صالون التجميل املعتمد األول ىف 
جنوب أملانيا ، والذى يقدم معاجلات 
جتميلية نابعة من اخلاليا النباتية مثل 

التفاح و األرجان و وردة جبال األلب و 
بذور العنب والىت تقوم بعالج شيخوخة 

اجللد (البشرة) املبكرة وإزالة البقع 
والبشرة اجلافة.

بالتكافؤ مع األجهزة التجميلية يتم 
احلصول على نتيجة فورية.

معاجلة اخلاليا اجلذعية نباتيا
الوخز باإلبر الصغرية
شد اجللد بالرتددات

الراديوية
شد بالليزر البارد

هيدرا فيشيال                                             

معاجلة التخلص من السموم
بشرة احلرير

مانيكر و باديكري
مساچ

التصريف الليمفاوي
معاجلة جتاعيد البشرة

 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •

 •
 •

SKINBAR24
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Cell Premium Lounge at the heart of Munich is one of the 
most renowned centres for skin rejuvenation in Southern 
Germany. We use only the latest and most effective tech-
nologies.

We started our business in Munich in 2010 and we are proud 
that our client base continues to grow and our customers 
are highly satisfi ed with our work. This is very important 
to us.  Apart from treating them with respect and offering 
them the best service, we also want to enable our customers 
to enjoy our unique CellTec cosmetics at home. With visible 
results!

www.cellpremium-beautylounge.com

فى قلب ميونيخ تعد واحدة من أشهر مراكز تجديد البشرة فى جنوب 
الحديثة. الفعالة  التقنيات  أحدث  على  دائما  وتعتمد  ألمانيا 
 نحن موجودون فى ميونيخ منذ عام ۲۰۱۰ ويسعدنا دائما اإلزدياد 

المتواصل لزبائنا ورضائهم أيضا. 

ويهمنا بالدرجة األولي ليس فقط تقديم النصح والرعاية ولكن أيضا 
سعادة ورضاء ضيوفنا  بطريقة تقنية الخاليا - تجميل الفريدة عند 

عودتهم إلى وطنهم.  بنتيجة واضحة ظاهرة.

تجميل إبتكاري فى ميونيخ
INNOVATIVE COSMETICS IN MUNICH

cellpremium_abro16_4.indd   2 01.04.16   17:30
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Ottostraße 11   I    80333 München  I  Ph:  +49 (0) 89 / 55 29 36 70
info@hautarzt-dr-ellwanger.de  I   www.dermatologemuenchen.com

Our luxurious private practice is located in one of central 
Munich’s most exclusive districts.

When it comes to skin health and beauty, 
Dr. med. Jürgen Ellwanger is one of the most recognised and 

experienced doctors in Munich. For many years now, his clients 
and patients have been coming to him from all over the world, 

trusting in his high level of expertise.

We offer state-of-the-art scientific diagnostics and therapies 
in all our specialist areas. 

“all about skin”, the institute for medical cosmetics, is directly 
connected to our practice. Complementing and supporting 

what we offer perfectly, it provides professional facials.

DERMATOLOGY  I  ALLERGIES & HYPERSENSITIVITY
AESTHETICS  I   LASER MEDICINE

RANGE OF TREATMENTS:
Classic dermatology

State-of-the-art laser technology
Aesthetic medicine / Anti-aging

Botox / Filler / Peelings
Outpatient surgery

Body contouring / Cosmetology
Paediatric dermatology

Venereology
Allergies & Hypersensitivity / Immunology

عيادة الدكتور „يورغن الفانغر� خاصة بالعرب  I    ٔاخصائي جلدية
Private practice  I   Dermatology specialist

حزمة العالجات المقدمة
عالج ا�مراض الجلدية الكالسيكي

احدث تكنولوجيات الليزر
طب تجميل /  عالج التجاعيد

بوتكس / حشو /  تقشير
عمليات فورية في العيادة 

تشكيل الجسم /  طب التجميل
طب جلد ا�طفال

طب ا�مراض التناسلية
طب الحساسية /  طب المناعة

ا�مراض الجلدية     I     الحساسية
طب تجميل     I     طب الليزر

تقع العيادة الفاخرة في حي راقي في مركز مدينة ميونخ.
الدكتور «يورغن الفانغر» واحد من اكثر ا�خصائيين شهرة ومهارة 
في ميونخ، عندما يتعلق ا�مر بصحة وجمال الجلد. زبائنه ومرضاه 

يأتون اليه منذ سنوات كثيرة من كافة بقاع الدنيا، ويثقون 
بكفائته التخصصية.

تقدم عيادته احدث الوسائل العلمية في التشخيص والعالج في 
جميع المجاالت التخصصية.

يقع بالقرب من العيادة معهد ا�بحاث الجلدية
 (all about skin) للتجميل الطبي ويرتبط بالعيادة.

يعتبر هذا الترابط مكمال وداعما للعروض الطبية والعالجية 
المقدمة بشكل مثالي، ويضمن تقديم العالج المثالي للوجه.

جلد جميل، حياة جميلة Beautiful skin. Beautiful life.

جولدن هيلث جولدن هيلث
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جولدن هيلث جولدن هيلث

عيادة طب األسنان في وسط مدينة ميونيخ
طبيب األسنان الدكتور عدنان درويش

حائز على دبلوم في طب األسنان وجراحتها من جامعة ميونيخ-المانيا
حائز على دبلوم إختصاص في زراعة األسنان و جراحة الفم من

 جامعة كريمس – النمسا
خدماتنا:

زراعة األسنان و عظم الفك
التعويضات السنية الثابتة – تيجان و جسور – وجوه خزفية   

التعويضات السنية المتحركة
معالجات سنية تجميلية – أسنان الزيركون

Veneers تجميل األسنان على طريقة اإلبتسامة الهوليودية
تبيض األسنان بأحدث الطرق المبتكرة

مختبراألسنان  في عيادتنا
اإلبتسامة الجميلة.....غايتنا
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Ludwig Royal Service GmbH •  Münchnerstr. 14 • 85774 Unterföhring
Tel.: +49 (0) 89/92334360 • Fax: +49 (0) 89/923343628 •  Email: Info@ludwigroyalservice.de

إن كنت تبحث عن أفضل الرعاية الطبية في أوروبا فشركة
 Ludwig Royal Service هي أفضل عنوان لك 

تهيئة عالجك 

موعدك ا��ٔول• 
 رحلتك من بدايتها إلى نهايتها• 
 إقامتك في شقة ٔاو فندق• 
  ترحيلك إلى مواعيدك الطبية• 

إقامتك  

مترجمينا المرخصين سيرافقونك إلى كل مواعيدك• 
منسقينا سينظمون مسار ع��جك• 
سائقينا المرخصين سيوصلونك إلى كل مواعيدك بثقة و ٔامان• 
سنطلب كل تقاريرك الطبية و نترجمها• 
عند نهاية ع��جك سنسلمك ملف يحتوي على كل تقاريرك و نتائج فحوصاتك       • 

باإلضافة إلى:

خدمة ترجمة التقارير الطبية و جميع ٔانواع الوثائق• 
 تحضير خدمة ليموزين و نقل من و إلى المطار و المستشفيات• 
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+49 )0(162 912 84 70 موبايل:  
missawi@gmail.com   :بريد اإللكتروني

ألمانيا اإلتحادية - والية بافاريا مدينة ميونخ

تتعامل شركة جي إم سي مع نخبة من األساتذة واألطباء المتخصصين 
تتعامل  أنها  أكاديمية وخبرات عالية، كما  والحاصلين على درجات 
مع أفضل المشافي المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة على المستوى 

العالمي.

تقدم شركة جي إم سي بخبراتها الطويلة بالحصول على  
اإلستشارات والمواعيد الطبية من أفضل األطباء والمشافي في 

المجاالت التالية:

 	CheckUp الفحص الطبي العام
فحص المعدة واألمعاء بالمنظار	 
أمراض العمود الفقري وجراحته	 
أمراض المفاصل )ركبة، كتف، قدم( وجراحتها	 
أمراض المسالك البولية والبروستات	 
الضعف الجنسي	 
األمراض النسائية وجراحتها	 
أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها	 
أمراض العيون وجراحتها	 
عالج السكري وأمراض االستقالب الخلوي	 
تخفيف الوزن	 
أمراض األورام	 
عالج الآلالم والصداع والشقيقة	 
 	Rehabilitation العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل

كما تقدم شركة GMC لزبائنها الوافدين إلى ألمانيا كل ما يلزم من 
خدمات السفر كإجراءات الحصول على الفيزا وحجوزات الفنادق 

وتأجير السيارات.

المهندس محمد العيساوي

جيرمان ميديكال كير 
German Medical Care

 GMC
للخدمات الطبية الشاملة

كما تقدم شركة GMC كل ما يلزم من خدمات السفر كإجراءات 
الحصول على الفيزا وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات.

المتخصصين  إم سي مع نخبة من األساتذة واألطباء  تتعامل شركة جي 
مع  تتعامل  أنها  كما  عالية،  وخبرات  أكاديمية  درجات  على  والحاصلين 
أفضل المشافي المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة على المستوى العالمي.

اإلستشارات  على  بالحصول  الطويلة  بخبراتها  إم سي  تقدم شركة جي 
والمواعيد الطبية من أفضل األطباء والمشافي في المجاالت التالية:

 	CheckUp الفحص الطبي العام
فحص المعدة واألمعاء بالمنظار	 
أمراض العمود الفقري 	 

وجراحته
أمراض المفاصل )ركبة، كتف، 	 

قدم( وجراحتها
أمراض المسالك البولية 	 

والبروستات
الضعف الجنسي	 
األمراض النسائية وجراحتها	 
أمراض األذن واألنف والحنجرة 	 

وجراحتها
أمراض العيون وجراحتها	 
عالج السكري وأمراض 	 

االستقالب الخلوي
تخفيف الوزن	 
أمراض األورام	 
عالج اآلالم والصداع والشقيقة	 
العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل 	 

Rehabilitation
الجراحة التجميليــة بكافة 	 

أنواعها

Visiting Doctors
Medical specialist education
Medical Marketing Consulting

خدمات طبيةخدمات طبية
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مطاعم

MARKTSTRASSE 10 / ECKE HAIMHAUSER STRASSE 7

80802 MÜNCHEN-SCHWABING

TEL.: 089 / 33 08 82 99 • FAX: 089 / 33 08 82 98

INTERNET: WWW.KSARA.DE

64
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العطل الرسمية: 18:00 مساءا - 1:00 صباحا

مطاعم
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Dachauer Straße 36 · 80335 München
Tel.: 089/55029630 · www.dehbaschi.de

63
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مطاعم

Restaurant Pars

Dachauer Straße 19 · 80335 München
Tel.: 089/54828827 · Fax: 089/54828827

Internet: www.pars-restaurant.de

65
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www.kashmi r- inn .de

كشمير إن
باكستاني & مطعم هندي 

الوجباتكل حالل 

Rosenheimer St r. 4    .    81669 München
Ph: 089. 62 24 55 10  .   Mob: 0152 . 21 99 56 97    .    in fo@kashmir- inn.de

ا�ثنين للجمعة: من ١١ إلى ١٤:٣٠ و من ١٧إلى ٢٣:٣٠       السبت: من ١٧:٣٠ إلى ٢٤:٠٠       
ا�حد: من ١١إلى ١٤:٣٠ ومن ١٧:٣٠ إلى ٢٣:٠٠ 

مقابل حمام السباحة (فولكس باد)
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أعزائنا الضيوف
يسرنا أن نرحب بكم في مطعمنا 

كشمير إن كى نقدم لكم
الوجبات اخلاصة اللذيذة للموجول 

- الكبير من اآلن ليس من الضروري 
السفر إلي بلد املهراجا لتذوق األطعمة 

الهندية الطيبة. الّتذوق والطعام الصحي 
اللذيذ يتالحمان داخل املطبخ الهندي.

كل التوابل واألعشاب املستخدمة ليست 
مفيدة  فقط للمذاق الطيب و الرائحة

 العبقة ، بل أيضا للهضم والتغذية.
فى مطعمنا نستخدم دائما املستحضر

ات الطازجة كى نستطيع
طهي وجبات صحية لذيذة.

حسب الطلب ميكنا طهي 
الوجبات غير حارة او حارة او 
حارة هندية هدفنا دائما ان 

يغادر 
الضيوف مطعمنا كأصدقاء. 

©Fotolia_Mari
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مطاعم

MÜNCHEN · Werner-Schlierf-Str. 23
Tel. +49. (0)89. 34 02 32 15
>> HALAL | PIZZA & PASTA <<

INDIAN RESTAURANT

SANGAM
MÜNCHEN CITY · Brienner Str. 10
Tel. +49. (0)89. 28 67 45 57

U3 / U4 / U5 / U6 Odeonsplatz

INDIAN RESTAURANT

SANGEET

SUHAG

Open every day from 11:30 a.m. until 12 p.m.

THA I  ATR IUM
HALAL RESTAURANT
Next to SANGEET 
Brienner Str. 10

w w w. D i n u - F a m i l y . d e

Dining like aMaharajaDining like aMaharaja
TEST THE

BEST!

ENJOY THE SPICY SIDE OF MUNICH!

SUHAG
INDIAN RESTAURANT ·  EVENT LOCATION

81541 MÜNCHEN · St.-Martin-Straße 58-68 · “sunyard“
Tel. +49. (0) 89. 64 94 50 50  S-Bahn S3 / S7 St.-Martin-Straße

NEW!

NEW!

ProService_85x185_Dinu_3-2016  20.03.16  17:27  Seite 1مطاعم
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مطاعم

  : كل ما تستطيع أكله

حتى ٢٣ اإلثنني  للجمعة من الساعة ١٢

مطعم راسوى

وجبات باكستانية وهندية

وجبات حالل   

100%

كل ما تستطيع     

أكله ب

٦٫٩٠ يورو   

Adolf-Kolping-Str.16  I  80336 München
Ph: +49 (0)89 / 54 329 790-91  I    Mob: +49 (0)152 / 34 08 87 81

www.restaurantrasoi.de

حتى ٢٣ اإلثنني للسبت: من الساعة ١١

حتى٢٣ ١٢ األحد والعطالت: من الساعة 

 بوفية مفتوح

 من اإلثنني للجمعة
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rasoi_abro16_3.indd   1 30.03.16   19:09
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مطاعم

Sonnenstr. 16  •  80331 München
 +49 (0)89 / 54 88 56 94 

Mohammad Monir •  Mob.: +49 (0)157/ 56 43 75 95
monirbenali@yahoo.com

©fotolia.itskatjas©fotolia.itskatjas©fotolia.itskatjas

هندي مطعم 
MOGHAL

وسط املدينة

الطريقة اجلديدة، لألكل ببساطة

  مفتوح يوميا من الساعة:
١٠ صباحا حتي الواحدة ليال

moghal_abro16_5.indd   1 30.03.16   18:48

مطاعم

Sonnenstr. 18b   •  80331 München  :ىف وسط املدينة
Ph: 089 . داخل فندق سييت آبارت • 225 353 461

 www.razdhani.de

 0049 89 / 461 353 225  
ميكنكم أخذ كل الوجبات معكم

حالل

مطعم هندي

أفضل الوجبات اهلندية
حممد منري

0049 157/ 56 43 75 95
مفتوح يوميا من 7:30 • 150 مكان للجلوس

ميكنكم أخذ كل الوجبات معكم
يوميا بوفية إفطار من 7:30 حىت 11:00

خروف كامل 
(حسب الطلب)

دچاچ كامل
برياين بإختيارات كثرية 

وأكثر من ذلك 

برياين بالروبيان الكبري 
دچاچ تيكا ماساال

دچاچ بالزبد 
راس ماالي 

و أكثر من ذلك 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نقدم لكم

ىف ميونيخ نقدم
لكم أفضل

razdhani_abro16_6.indd   1 31.03.16   16:35
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مطاعم

Zaitoone Shisha Bar Lounge
Schwanthalerstraße 7   I   80336 München

+49 / 89 . 59 83 63

أوقات الدوام:
االثنين-الجمعة 

السبت-الأحد

مطعم زيتونه اللبناني
يرحب بكم ويقدم لكم أشهى المأكوالت الشرقية

والغربية،وأفضل انواع الشيشة باكفة الإطعام مع 
تميز بالخدمة

مطعم زيتونه اللبناني
ZAITOONE  

SHISHA  BAR    I    LOUNGE
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فنادق
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المفتاح الذهبى

ماذا كان دافعك لتصبح موظف إستقبال؟
التعامل المباشر مع الضيوف كان دائما يستحوذ إهتمامي والتحديات لتلبية

الرغبات المختلفة للضيوف وفى بعض األحيان جعل المستحيل ممكن. 
مشجعي األول كان السيد هانز مودرالك ( مدير إستعالمات سابق فى 

فندق كونتى) وهو الذى شجعنى ودفعنى لحب هذا العمل.

مالذى يعجبك بشكل خاص فى عملك؟
التعاون الجماعى مع الزمالء و العالقات العامة المختلفة ثم بعد ذلك رد 

الفعل من الضيف نفسه.

هل حدث لك تجربة مثيرة خالل سنوات عملك؟
فى ليلة الميالد المجيد (۲٤.۱۲) جائنى ضيف عربي والذى أصابه الملل

وطلب منى تأجير سيارة فيراري ليتعرف على المناطق المجاورة.
 أهمية ليلة الميالد المجيد و أنها عطلة دينية مقدسة لم تسترعى إهتمام 

الضيف. مدير تسويق واحد من أشهر وكاالت السيارات فى ميونيخ 
والذى وصلته مكالمتي التليفونية وهو يقتسم مع أسرته هدايا عيد الميالد 

المجيد والذى قال لى إيجار ال, شراء نعم. بعدما شرحت للضيف نوع 
السيارة المتوفرة ومميزاتها وسعرها, أجابنى فقط بكلمة ال مانع” إشتري”
بعد مرور ٤٥ دقيقة وصلت السيارة الفيراري المطلوبة وكم كانت سعادة

الضيف وسعادتى أنا.

ما هى النصائح التى تريد أن تقدمها لضيوفنا فى ميونيخ؟
التمشي فى الشوارع الغير معروفة, مثال حي المجزر ( شالختهوف) أو

هايدهاوزن أو بار تقليدي فى حي جيسنج أو التسوق فى جنة األشياء
الطازجة فى حي المجزر للتمتع بالجو التقليدي لميونيخ. زيارة متحف

بوخهايم. التمتع بالطبيعة الخالبة حول ميونيخ سواء بالمشي على
 نهر اإليزار أو جولة لواحدة من بحيراتنا الجميلة.

المفتاح الذهبي أصبح منذ عام ۱۹٥۲ إتحاد الموظفين الوحيد لموظفي
اإلستعالمات فى الفنادق فى ألمانيا وفى نفس الوقت عضوا فى إتحاد

„شيف دى أور” فى أكثر من ٤۰ إتحاد دولى ووصل عدد أعضاءه إلى
٤٥۰۰ عضوا على مستوى العالم. الرمز الشهير للمفتاح الذهبي على
ياقة چاكت موظف اإلستعالمات ال يرمز فقط لعضويته فى اإلتحاد بل

أيضا إلى المستوى الرفيع للخدمة والتعاون وخاصة السرية الشديدة فى 
التعامل بالفنادق الفخمة. موظف اإلستعالمات هو ساعدك الهام والكتوم 

الذى يعرف مدينته جيدا و دائما ما تجد عنده أفضل النصائح والمشورات. 
سواء كان األمر يتعلق بحزمة ورود جميلة أو تذاكر لمباريات كرة القدم 

التالية أو حجز سيارة ليموزين فخمة أو نصائح جيدة للتسوق . موظف 
اإلستعالمات الخاص لديه دائما أفضل الخدمات و النصائح الخاصة.

حوار مع فلوريان ڤايدنباخ موظف اإلستعالمات  فى فندق
بايريشر هوف – ميونيخ

سيد ڤايدنباخ, هل يمكننا سؤالك منذ متى وأنت تعمل هنا؟
بعد إنتهائى من دراسة الفندقة  أى منذ ۱۱ عاما وأنا أعمل هنا فى 

فندق بايريشرهوف وأصبحت اآلن مساعد لمدير عمومى موظفي اإلستقبال.

المفتاح الذهبي

المفتاح الذهبى
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فنادق

بيرشتسجادن

جارمش- بارتنكيرشن

روتاخ-إيجرن

روزنهايم

سالزبورج

شتارنبرج

تسيل أم زية

Berchtesgaden

Intercontinental Berchtesgaden 
Resort Superior
Hintereck 1, 83471 Berchtesgaden
Phone: +49 8652 97 55 0

Garmisch-Partenkirchen

Grand Hotel Sonnenbichl
Burgstr. 97 
82467 Garmisch-Partenkirchen
Phone: +49 8821 70 20

Rottach-Egern

Althoff Hotel &  
Gourmetcollection Seehotel  
Überfahrt Tegernsee
Überfahrtstr. 10, 83700 Rottach-Egern
Phone: +49 8022 66 90

Rosenheim 

Parkhotel Crombach GmbH  
Superior
Kufsteiner Str. 2, 83022 Rosenheim
Phone:  +49 8031 35 80

Starnberg

Hotel Vier Jahreszeiten 
Starnberg
Münchner Straße 17 
82319 Starnberg / München
Phone: +49 8151 44700

Salzburg

Hotel Sacher Salzburg 
Schwarzstr. 5-7, A-5020 Salzburg
Phone: +43 662 88 977 0

Hotel Bristol Salzburg 
Makartplatz 4, A-5020 Salzburg
Phone: +43 662 87 35 57

Zell am See

Grand Hotel Zell am See
Esplanade 4-6, A-5700 Zell am See
Phone: +43 6542 7880

Maritim Hotel
Goethestr. 7, 80336 Munich
Phone: +49 89 552 35 0

Marriott  Hotel
Berliner Strasse 93, 80805 Munich
Phone: +49 89 360 02 0

Maximilian
Hochbrückenstr. 18, 80331 Munich
Phone: +49 89 242 58 0

NH Deutscher Kaiser
Arnulfstr. 2, 80335 Munich
Phone: +49 89 54 53 0

Novotel Munich City
Hochstr. 11, 81669 Munich
Phone: +49 89 661 07 0

Palace Munich
Trogerstr. 21, 81675 Munich
Phone: +49 89 419 71 0

Pullman MunichSuperior 
Theodor-Dombart-Str. 4, 
80805 Munich
Phone +49 89 360 99 0

Rocco Forte the  
Charles HotelSuperior
Sophienstr. 28, 80333 Munich
Phone: +49 89 544 555 0

Sheraton Munich Arabellapark
(Sheraton-Bogenhausen)
Arabellastr. 5, 81925 Munich
Phone: +49 89 923 20

Sheraton Munich Westpark
Garmischer Strasse 2, 80339 Munich
Phone: +49 89 519 60

Sofitel Munich  
BayerpostSuperior
Bayerstr. 12, 80335 Munich
Phone: +49 89 599 48 0

Stollberg Plaza
Stollbergstr. 2-4, 80539 Munich
Phone: +49 89 290 96 0

Westin Grand Munich 
Arabellastr. 6, 81925 Munich
Phone: +49 89 926 40

فنادق

فنادق ميونيخ

Arabest Boardinghaus
Schwanthaler Str. 47
80336 Munich
Phone: +49 89 18 92 50

Atlas Residence
Schwanthalerstr. 63, 80336 Munich
Phone: +49 89 159 256 890

Bayerischer Hof  
Member of Leading Hotels 
of the World
Promenadeplatz 2-6
80333 Munich
Phone: +49 89 212 00

City Aparthotel 
Sonnenstr. 18 b , 80331 Munich
Phone: +49 89 461 353 0

Vi Vadi Hotel  
Downtown Munich
Marsstr. 6-10, 80335 Munich
Phone: +49 89 545 190

Citadines Arnulfpark Munich  
Arnulfstr. 51, 80636 Munich 
Phone +49 89 94008 00

City Hotel Superior
Schillerstr. 3a, 80336 Munich
Phone +49 89 515 539 0

Comfort Hotel Munich East 
Kronstadter Str. 12, 81667 Munich
Phone: +49 89 599 763 0

Courtyard Centrum
Schwanthalerstr. 37, 80336 Munich
Phone: +49 89 548 848 80

Daniel Hotel
Sonnenstr. 5, 80331 Munich
Phone: +49 89 548 24 0

Derag Hotel and Living 
Karl Theodor
Paschstr. 46, 80637 Munich
Phone: +49 89 157 08 0

Derag Hotel and Living Hotel 
Prinzessin Elisabeth 
Geyerstr. 52, 80469 Munich
Phone: +49 89 720 17 0

Derag Livinghotel  
Max Emanuel 
Rablstraße 10, 81669 Munich
Phone: +49 89 458 300

Four Points by Sheraton  
Munich Central
Schwanthalerstr. 111, 80339 Munich
Phone: +49 89 510 830

Gulf Residence Munich
Landwehrstr. 3, 80336 Munich
Phone: +49 89 599 890 90

Hilton Munich City
Rosenheimer Str. 15, 81667 Munich
Phone: +49 89 480 40

Hilton Munich Park
Am Tucherpark 7, 80538 Munich
Phone: +49 89 384 50

Holiday Inn Munich City Center
Hochstr. 3, 81669 Munich
Phone: +49 89 48 03 44 44

Holiday Inn Munich-South
Kistlerhofstr. 142, 81379 Munich
Phone: +49 89 780 02 0

Kempinski Vier Jahreszeiten
Maximilianstr. 17, 80539 Munich
Phone: +49 89 212 50

Hotel Königshof
Karlsplatz 25, 80335 Munich
Phone: +49 89 551 36 0

Le Meridien
Bayerstr. 41, 80335 Munich
Phone: +49 89 242 20

Leonardo Hotel 
Munich-Giesing
Heimgartenstr. 14, 81539 Munich
Phone: +49 89 620 390

Leonardo Hotel  
Munich City West
Brudermühlstr. 33, 81371 Munich
Phone: +49 89 724 94 0

Mandarin OrientalSuperior
Neuturmstr. 1, 80331 Munich
Phone: +49 89 290 98 0
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the Stay.residence 

the Stay.residence 
Lochhamer Strasse 6  |  82152 München /Martinsried 
Ph: +49 89 / 89 74 54 80  |  Fax +49 89 / 89 74 54 817 

Email: info@thestayresidence.de 
www.thestayresidence.de 

the Stay.residence 
إقامة قصيرة وطويلة

شقق وسويتات حتى ٨٠متر مربع
مطابخ و بلكونات وإنتر نت مجاني

(Klinikum Großhadern) بالقرب من مستشفي
مثالي للعائالت

للحجز عن طريق ا�نترنت و مزيد من الصور:
www.thestayresidence.de

• 
• 
• 
• 
• 

stay_abro16_2.indd   1 31.03.16   16:55

مرحبا بكم في أرابست للشقق الفندقية والذي يقع في وسط 
الفندقية  أرابست  شقق  تحتوي  ميونخ.  العالمية  المدينة 
على أكثر من 57 شقة، مزودة بأثاثات وتجهيزات ذات 
المتطلبات  ذات  بأعلى  تفي  أنيق وجودة عالية  طراز 
الغرفتين والثالث غرف، جميع االستودياهات والشقق 
بها قنوات عربية وإنترنت ومطبخ شامل، ولدينا مجلس 

ومصلى وكل ما تحتاجون إليه.

فندق أرابست للشقق املفروشة
ميونخ - أملانيا

Arabest Boardinghouse
Schwanthalerstr. 47| 80336 Munich |Germany

Tel +49 (0)89 189 25-0 |Fax +49 (0)89 189 25-150 
booking@arabestmunich.com | www.arabestmunich.com

مريح, شقق كاملة التأثيث

مثالى لإلقامة الطويلة مع األسرة كلها

موقع مركزى فى قلب ميونيخ

احلجز باإلنترنت مباشرة



103 102

فنادق

©
M

ar
kt

 G
ar

m
isc

h-
Pa

rt
en

ki
rc

he
n

 +49 (0)9920 / 90 37 10
Siemensstraße 21  

D - 94253 Bischofsmais/Habischried
www.charmhotels.de

إسترخوا فى مناخ فريد مميز.
معايشة طبيعية ال تنسي

نحن نلبي كل حواسكم مبميزات
وراحات أجواء بفاريا السفلي

مبشاهد خالبة للطبيعة احمليطة,
حيث التوجد حدودا للطبيعة 

اخلضراء

نحن نهتم براحتكم

سياحة



105 104

سياحة سياحة

in
 M

un
ic

h 
/ B

av
ar

ia

سياحة

Tourism

©
fo

to
lia

/B
ür

gi

©
M

ar
ku

s D
lo

uh
y



107 106

فعاليات ترفيهيةفعاليات ترفيهية

© 
Ph

ot
os

 b
y T

ou
ris

m
us

am
t M

ün
ch

en

Max-Emanuel-Platz 1 
85764 Oberschleißheim

             (089) 315 87 20 

تم بناء قصرى شاليسهايم ولوستهايم على الطراز الباروكى
األلمانى من قبل حكام بفاريا كإقامة صيفية . من أهم مايميز

القصرين هما الحدائق والمراعى الرائعة الجمال حول القصرين. 

لقد شيد القصر القديم فى عهد ماكسمليان األول دوق بفاريا فى
١٦١٦وإستغرق بناءة سبعة أعوام. ويستعمل

جزءا منه اليوم كفرع للمتحف البفارى الوطنى.

بدأ بناء القصر القديم  فى عام ١٧٠١
وإنتهى البناء منه فى  عام ١٧١٩.

وترجع قمة التصميم والتناسق الداخلى لبراعة كال من الفنانين
المعمارين: يوهان بابتيست تسيمرمان وكوسماس داميان آزام

كذلك جاكوبو آميجونى.

هاتف

من أجمل قصور العالم لتناسق أجزاءة المختلفة وروعة فن العمارة 
المميزة وحدائقه الرائعة.

إنتهى البناء من هذا القصرالباروكى عام  ١٦٦٤وقد أهداه حاكم بفاريا 
فى ذلك الوقت فرديناند ماريا لزوجتة كإقامة صيفية.

من أجمل ما يزين  القصر من الداخل هو بال أدنى شك, قاعة الجميالت

والتى إنشئت فى عهد الملك لودفيج األول حيث أراد بذلك تخليد 
كل جميالت ميونيخ فى ذلك الوقت. أيضا غرفة والدة ملك األحالم 

واألساطير الملك لودفيج الثانى والسقف المغطى بأروع ما رسم

الفنان يوهان بابتيست تسيمرمان فى عصرة.

قصر نيمفنبورج  قصر شاليسهايم

Schloss Nymphenburg
80638 München
(089) 179 08 0 هاتف
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نويشفانشتاين قصر 

Herrenchiemsee
83209 Herrenchiemsee

             (08051) 68 87-0

قصر هيرن كيم زية

هاتف

يعد قصر نويشفانشتاين من أشهر القصور فى العالم.
وقد تم بناءة فى عهد الملك لودفيج الثانى فى عام .١٨٦٨

الطبيعة الجميلة للمنطقة والهندسة المعمارية الرائعة للقصر
تعطى  للزائر إيحاءا لفن البناء الرومانى  فى  القرن الثالث عشر.

عالم الخيال والمحيط الساحر للقصر يعود بالزائر إلى حلم
الملك لودفيج الثانى ببناء قصرا لألحالم مليئ بالخيال واألساطير.

كان الغرض من بناء القصر تشيد قلعة من قالع العصور الوسطى 
وقد أعطى الموسيقى العالمى ريتشارد  فاجنر آنذاك الوقت اللمحة 

الخيالية بموسيقاة العظيمة . وقد تم بناء القصر على إرتفاع قدرة 
٢٠٠ متر فوق الوادى.

Neuschwansteinstr. 20 
87645 Schwangau
(08362) 9 39 88-0

تم بناء القصر فى عهد الملك لودفيج الثانى فى عام ١٨٧٨. 
والقصر عبارة عن نسخة طبق األصل من قصر فرساى بفرنسا. 
وقد توقف العمل فى بناء القصر لسببين األول قلة المال والثانى 
وفاة الملك لودفيج. وقد ثم اإلنتهاء من بناء ٢٠غرفة بدال من ٧٠

غرفة. وتبق الجزء اآلخر حتى اليوم دون اإلنتهاء من بناءة. زيارة 
القصر تعتبر متعة جميلة حقا وعلى األخص غرفة نوم الملك

وقاعة المرآيا والتى تشمل أكثر من ١٧ مرآة. من أجمل األشياء 
أيضا حديقة القصر ونافورتة.

أوقات العمل:
 أبريل حتى  وسط أكتوبر من الساعة: ٩ حتى السادسة

 ) آخر وقت للدخول الساعة ١٧( وسط أكتوبر حتى مارس من الساعة: 
٩ حتى الرابعة وربع ) آخر وقت للدخول الساعة الرابعة إال ثلث(

إدارة القصر والحديقة

هاتف
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حديقة القصر )هوفجارتن(

الجوهرة   قصر 

القصر الملكى )ريزيدنس(
كان مقر إقامة حكام بفاريا ألكثر 

من ٥٠٠عام من عام ١٥٠٨ 
وحتى عام ١٩١٨. يمكننا

مشاهدة خمسة قرون للفنون 
المختلفة بدءا من الرينيسانس 

والباروك والروكوكو حتى
الفن الكالسيكى مما يجعل من 
هندسة القصرالمعمارية تحفة 

تبحث لها عن قرين فى
أوروبا. ويعد القصر الملكى من 
أكبر القصورالملكية فى أوروبا. 

وضع قصر الجوهرة
داخل الجناح الملكى فى القصر.

يحتوى قصر الجوهرة أو قاعة
الكنوز على مجموعة نادرة من

المجوهرات والتيجان و المشغوالت
الذهبية والخناجر العثمانية والعاج
النادر. أيضا يوجد بالداخل معظم

تيجان حكام بفاريا على مدى خمسة
قرون متتالية ولعل أشهرها هو تاج
الفارس سان جورج والذى ال يمكن

تقدير قيمتة بمال.

شيدت  بين عامى ١٦١٣ و١٦١٧ 
وهى من أجمل حدائق القصور

فى منطقة شمال جبال األلب كلها.
الحديقة مصممة على طراز.

معمارى  رائع الجمال.

مواعيد العمل: 
أبريل إلى ١٥ أكتوبر من ٩ إلى ١٨
من ١٦أكتوبر إلى مارس من١٠  إلى١٧

Residenzstr. 1
         80333 München 
هاتف       71 06 29 (089)  

فعاليات ترفيهية

يحتوى المتحف األلمانى على أكثر
من ٢٨٠٠٠ مشروع وهو يعتبر

بذلك أكبر متحف للتكنولوجيا والعلوم 
فى العالم . ويزورة سنويا أكثر من 

مليون ونصف مليون زائر.

المتحف األلمانى

المتحف البفارى الوطنى

متحف مملكة الكريستال

 مواعيد العمل:
يوميا من الساعة ٩  حتى ١٧.

      Prinzregentenstr. 3
80538 München

                     (089) 211 24 01     

المتحف البفارى الوطنى هو أكبر
متحف للفن والثقافة والتاريخ

فى أوروبا. أعمال نحت تفوق
الخيال وقطع سجاد ال مثيل لها

فى العالم و مشغوالت ذهبية قيمة
و لوحات فنية أصلية و ساعات
من العاج وأشياء آخرى كثيرة
تدل على رفاهية العصر التى

صنعت فيه.

بريق األحجار الكريمة ورشاقة 
المجوهرات إلى جانب مجوهرات 
الملك لودفيج الثانى والمجوهرات 
الروسية كل هذا يسلب لب الزائر 

ويجعله ال يسكن من اإلنبهار 
والجمال اآلخاذ لكل تلك القطع 

الرائعة. أيضا األحجارالطبيعية  
من جبال األلب البفارية واإلتحاد

السوفيتى سابقا.

 مواعيد العمل:
 الثالثاء للسبت من :١٠إلى ١٧. 

الخميس حتى الثامنة مساءا

            Theresienstr. 41
80333 München 

              (089) 2180 4312              

مواعيد العمل : اإلثنين مغلق
  يوميا من الساعة ١٣ حتى ١٧ . 

األحد من الساعة ١٠ حتى .١٧

هاتف

هاتف

    Museumsinsel 1
80538 München

هاتف           21791 (089)              
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Dieter Reiter 
المدينة العاصمة ميونيخ

محافظ المدينة

Dieter Reiter 
المدينة العاصمة ميونيخ

محافظ المدينة

أعزائي الزائرات والزائرين،

شبة  من  للضيوف   السياحية  األهداف  أحب  من  واحدة  ميونيخ  تعد 
الجزيرة العربية. فى العام الماضي إرتفع عدد ليالي المبيت للزائرات 
وأصبح  ليلة.  أى ٦۸۳۰۰۰  إلى ٤،٪۱۱  الخليج  دول  من  والزائرين 
ترتيبهم الثاني فى عدد ليالي المبيت للضيوف األجانب بعد أمريكا و قبل 

وإيطاليا.

زائرات وزائرين من جميع أنحاء العالم يحبون ويقدرن ميونيخ، ليس 
فقط لكونها واحدة من أأمن العواصم ولكن أيضا لكونها مدينة عالمية 
منفتحة ومحل للتالقي العالمي. ميونيخ لديها الكثير لضيوفها : الخليط 
الثقافي والفني وبرامج  التنوع  التقاليد والحداثة، إلى جانب  الفريد بين 
الترفيه العديدة والمزارات السياحية المختلفة والمحيط الساحر بطبيعته 
الخالبة على حدود جبال األلب. مستوي الجودة العالي لفنادق ميونيخ
للمتاجر  الرفيع  الراقي  المستوي  كذلك  المطاعم،  وإختالف  وتعدد 

المختلفة، يكفي إلشباع جميع الرغبات.

العالج  مراكز  أجل  من  ميونيخ  إلى  يأتون  العرب  ضيوفنا  من  كثير 
ميونيخ  ومستشفيات  أطباء  العالم.  مستوي  على  المعروفة  الطبية 
والمستشفيات العيادات  وكذلك  والجامعية  الحكومية  والمستشفيات 

 الخاصة تخطت سمعتهم المهنية حدود ألمانيا و أوروبا.

العديد من الرحالت الدولية المباشرة والتي تربط ميونيخ بدول الخليج، 
مما يجعل الوصول إلي ميونيخ شيئ مريح للغاية. وأخير ليس فقط ألن 
الضيافة. كرم  خالل  من  أيضا  ولكن   ، وشيقة  جميلة  مدينة  ميونيخ 

 يسعدني أن أرحب بكم فى مدينتا وأتمنى لكم إقامة طيبة.

GrusswortOB_abro16-1.indd   72 01.04.16   17:58

كلمة ترحيب
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بروسيرفيس

LUGGAGE & TAX REFUND BY AIR CARGO

حقائب وإسترداد
الضريبة بالشحن الجوى

هيلموت جروس صاحب الشركة 
Owner Helmut Gross

صاحب الشركة فيكتور فوكس 
Owner Viktor André Fuchs

OUR TEAM IS PLEASED TO WELCOME YOU
يسر فريقنا الترحيب بكم

UP TO 70 % SAVINGS COMPARED  
TO AIRLINE TARIFF FOR EXCESS BAGGAGE

توفير حتى 70% من تكاليف شحن الوزن الزائد 
من األمتعة، مقارنة بتكاليف شركات الطيران

Pick up of your luggage

Air cargo to your country

Export customs clearance

Tax Refund in our office  
or at your hotel / residence

Cargo insurance

نقل أمتعة
الشحن الجوى لبلدكم
التخليص الجمركي لصادراتكم
استرداد ضريبة المشتريات
في مكتبنا او في فندقكم
تأمين أمتعكم

www.proservice-cargo.com info@proservice-cargo.com
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 دار اللوحات القديمة 
فن الرسم األوربى من القرن ١٤ ) ألتا بيناكوتيك(

وحتى القرن  ١٨تعتبر دار 
اللوحات القديمة هى أول دار فى 

العالم لللوحات الفنية فقط. وبها 
أكثر من ٧٠٠ لوحة ألشهر 
رسامى  عصر النهضة من 

القرن الرابع عشر حتى القرن 
الثامن عشر. وقد تم إفتتاح الدار 

فى  عهد الملك لودفيج األول 
والذى كان عاشقا وجامعا 

للوحات أشهر فنانى 
عصرالنهضة مثل تيتزيان 

ورافائيل إلى جانب بيتر روبنس  
وفرانز هالس وروائع أخرى
كثيرة تحتضنها أروقة الدار.

يوميا ماعدا اإلثنين من الساعة 
 ١٠حتى ١٨ الثالثاء من ١٠ حتى٢٠  

Barer Straße 27 
80799 München

(089) 23 805 216
           

هاتف

دار اللوحات القديمة
 ) ألتا بيناكوتيك(

فن الرسم والنحت األوروبى فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. تحتوى دار اللوحات 

الجديدة على مجموعة قيمة من 
الفنون فى القرنين الثامن والتاسع
عشر فى أوروبا وخاصة الفنون 
األلمانية ومجموعة الملك لودفيج 
األول النادرة. دمرت الدار أثناء 
الحرب العالمية الثانيةوتم إعادة 

بنائها و إفتتاحها عام ١٩٨١
مرة أخرى. وهى تعتبر من أهم 

متاحف أوروبا لفنون القرن 
التاسع عشر.

 دار اللوحات الجديدة
)نوية بيناكوتيك(

Barer Str. 29 / Theresienstr. 
80799 München

          (089) 23 805 195
           

هاتف

 دار اللوحات الجديدة 
) نوية بيناكوتيك(

الكالسيكية  األعمال 
لمجموعة  والعصرية 
الفارس األزرق مثل 

كاندينسكى  و فرانز مارك 
إلى جانب أعمال من 
بيكاسو وكيلية وماكا.

أيضا أعمال من الفنانين 
المعاصرين مثل بازليتس و 

بويس و يود وفارول. 

تعطى للزائر صورة شاملة 
لمالمح الفن فى القرن 

العشرين.

بنيت الدار على مساحة 
إثنى عشر ألف متر مربع 

وقد جمعت خليط مميز للفن 
المعمارى الرائع تحت 
سقف واحد . تعد دار 

اللوحات الحديثة من أكبر 
قاعات الفنون فى العالم فى 
القرنين العشرون والواحد 

والعشرون.

Barer Straße 40 
80333 München

   (089) 23 805 360 هاتف

دار اللوحات الحديثة 
)بيناكوتيك در مودرنة(

دار اللوحات الحديثة
) بيناكوتيك در مودرنة(
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Dante  حمام السباحة
Postillonsstraße 17, 80637 München

0180 17 96 22 هاتف: 3
Westfriedhof محطة - U1 مترو

أوقات العمل:
يوميا اال يوم االربعاء من 7.30 – 23.00

االربعاء من 7.00 – 23.00
ساونا يوميا من 7.30 – 23.00 يوم االثنني للنساء فقط

Müller´sches حمام السباحة
Rosenheimer Straße 1, 81667 Munich

0180 17 96 22 هاتف: 3
أوقات العمل:

يوميا من 7.30 – 23.00 االثنني القاعة الكبيرة حتى 17.00
 ساونا يوميا من9.00-23.00 يوم الثالثاء كامل و يوم اجلمعة

حتى الساعة 15.00 للنساء فقط

Nordbad حمام السباحة
Schleißheimer Straße 142, 80797 Munich

0180 17 96 22 هاتف: 3
U2 - محطة Hohenzollerplatz

أوقات العمل:
23.00 أوقات العمل : يوميا من 7.30 -

Westbad حمام السباحة
Weinbergerstraße 11, 81241 Munich

0180 17 96 22 هاتف: 3
أوقات العمل:

يوميا 7.30- 23.00
23.00 يومي االثنني ساونا من 7.30 -

و االربعاء للنساء فقط

Olympia حمام السباحة
Coubertinplatz 1, 80809 Munich

0180 17 96 22 هاتف: 3
    Olympiazentrum محطة U3 مترو

 23.00-7.00 أوقات العمل:

Giesing-Harlaching حمام السباحة
Klausener Straße 22, 81547 Munich

0180 17 96 هاتف: 223
St.-Quirin-Platz محطة   U1 مترو  

أوقات العمل:
أوقات العمل: اإلثنني والسبت واألحد من 18.00-8.00

   الثالثاء للجمعة من: 21.00-8.00 
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حمامات السباحة

Olympiapark  منتزه األوليمبياد
يتميز أوليمبيا بارك ميونيخ بطابعة الفريد والذى

يجمع بني الترفيه والرياضة وذلك مبساحات
وجتهيزات متطورة جتعل من املنتزة واحد من

.أهم و أجمل املراكز الترفيهية فى العالم

 Spiridon-Louis-Ring 21, 80809  Munich :العنوان
 Olympia-Einkaufzentrum  مترو: رقم ٣ محطة

 

 Englischer Garten احلديقة اإلجنليزية
تقع احلديقة اإلجنليزية فى الشمال الشرقى من ميونيخ وتبلغ

مساحتها اخلضراء٤٫١٧كم مربع. تعتبر احلديقة اإلجنليزية
باملشهد الرائع الذى يجمع بني البرج الصينى وبحيرة

كالين هيسل لوة زية  و مونوبتروس وبيت الشاى اليابانى
.واحدة من أكبر وأروع حدائق املدن فى العالم

  مترو: رقم ٣ رقم ٦

Ostpark املنتزة الشرقى

أسس املنتزة الشرقى فى عام ١٩٦٠كمنتزة عام. وتوفر مساحته
إمكانيات لعب الكرة ورياضة التنس والتزلج على اجلليد فى الشتاء
.ومسرح مفتوح „تياترون“ كما يوجد مهبط للتزلج بطول ٤٠٠متر

.أيضا حمام السباحة ميشائيلى باد بقاعاتة وحمام السباحة اخلارجى
Quiddestraße /Neuperlach  مترو: رقم ٥محطة

 

Westpark املنتزة الغربى     
Sendling-Westpark يوجد املنتزة الغربى فى محطة

حيث يوجد به مساحات لأللعاب والرياضة وإمكانية الشواء فى اخلارج
ومقهى ومكان خاص للمشى و قيادة الدراجات

Westpark مترو: رقم٦ محطة
 Heimeranplatz أو مترو: رقم ٤أو ٥ محطة 

حدائق ومنتزهات
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جنة حملبي األفالم السينمائية

420 مقعدا مع شرفة متميّزة، قاعة مكيفة، نظام صوت 
(THX) بشهادة كفاءة تقنية معتمدة ، نظام اونالين 

لشراء التذاكر عبر االنترنت والكثير الكثير...
ميونخ خياركم األول ملشاهدة احدث االفالم بنسخها 

األصلية وبنظام ثالثي األبعاد (3D) مبهر يخطف االنفاس!

Linderhof 19   •  82488 Ettal  •  www.ludwig-ii.de 

tax free shopping

Souvenirs made in germany

محل الهدايا البڤارية 
كافتيريا ” الملك لودڤيج”

منذ ١٩٢٢ وألمانية أصليةهدايا بڤارية

                ( Victorinox ) سكين سويسري  ♚
♚  حلي سواروفسكي 

                    (Hönes  ) ♚  ساعات العصفور

♚  شال وقبعات تقليدية
                  (Zöller & Born) أكواب البيرة  ♚

♚    و أكثر من ذلك

تسوق



127 126 2

يعتبر قصر ليندرهوف مثل قصري نويشفانشتاين وهيرن كيم زية من أشهر 
إبداعات الملك لودفيج الثاني ملك بفاريا. 

زوار من جميع أنحاء العالم يبهرون دوما بضخامة وروعة التصميم الركوكو 
للقصر, كذلك حديقتة المصممة بذوق فنى رفيع والتى تعد واحدة من أجمل 

الحدائق فنياَ فى القرن التاسع عشر. على الرغم من أن اإليحاء ببناء القصر 
يعود إلى الفن الفرنسى المطلق إال أن الملك لودفيج حقق فى تصميم الحديقة 

حلمه بالعالم الشرقى الغامض, باإلضافة إلى روح فرسان الرومانسية فى 
العصور الوسطى. 

إثنين من محالت اإلقامة فى القصر مصممين على الطراز العربى.
البيت المغربي والذي كان فى الواقع مصمم من فنيين مغاربة يدويا خصيصاَ 
للمعرض الدولى فى فيينا, وقد قام الملك لودفيج بشرائة عام ۱۸۷۸فى باريس 

وأمر بإعادة بتركيبة حرفيا فى قصر ليندرهوف. أعمال البناء وإعادة 
التركيب الضخمة أعطت المبني قوة وعظمة مميزة. والمبنى يحتوى من 

الداخل على أقمشة مذهبة عالية القيمة وقطع البالط „موزاييك” الفنية 
والزجاج الملون. ويعد محل اإلقامة المغربى أكثر عظمة فى البناء. وقد قام 

الملك لودفيج الثانى بتأثيثه على هيئة تاج طاووسي وبذلك حاز لنفسه
 على واحداَ من أروع محالت اإلقامة من العالم اإلسالمى.

كل اإلستعالمات عن مواعيد اإلفتتاح وأسعار التذاكر تحت:
www.linderhof.de
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قصر وحديقة ليندرهوف
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Nürnberg

Stuttgart

Lindau

Landshut
Passau

Garmisch-
Partenkirchen

Salzburg

آمر زية

2

1

شتارنبرجرزية

3

تيجرن زية

شليرزية

6

شبيتسنج زية

كونيج زية
كيم زية

فعاليات ترفيهيةفعاليات ترفيهية
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• أهال وسهال بكم فى 
قلب بڤاريا العليا

كرم ضيافة حقيقي وتقاليد أصيلة 
تنتظركم عندنا فى منطقة جبال األلب 
البڤارية. تجولوا فى شارع " ماركت 

شتراسة" التاريخي بمقاهيه ومطاعمه 
ومتاجره العريقة األصيلة.

عايشوا الحياة البڤارية السلسة والتقاليد 
األصيلة الموروثة والتي ال تزال تمارس 
فى بادتولز. وتمتعوا بالترحيب الحار و 
اإلهتمام الذى سوف تستقبلكم به فنادق 

بادتولز. وبالطبع باللغة اإلنجليزية 
أيضا.

سوف يسعدنا
الترحيب بكم

WWW.BAD-TOELZ.DE•

•
فعاليات ترفيهيةفعاليات ترفيهية
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العائلة أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  العائلةجبل  أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  جبل  العائلة أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  العائلةجبل  أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  العائلةجبل  أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  العائلةجبل  أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  العائلةجبل  أفراد  لكل  الشيقة  المغامرات  جبل 

إنه ممتع حقا

منطقة الترفيه واإلستمتاع بلومبرج
Am Blomberg 2

 83646 Wackersberg (Bad Tölz )
+49 (0) 8041-    تلفون: 3726
www.blombergbahn.de 

على  اإلستمتاع  يمكنكم  هنا 
العام مدار 

بلومبرج إلى  هيا   عن ميونيخفقطيبعد ٥۰كم 



135 134

©
To

ur
ism

us
am

t T
eg

er
ns

ee
©

fo
to

lia
/C

hr
ist

a 
Ed

er

©
fo

to
lia

/fl
as

hp
ic

s

نزول البقر من الجبال فى بفاريا 

بعد فترة قصيرة من ذوبان الجليد يقوم رعاة البقر فى الربيع بدفع البقر
إلى أعالى الجبال, كى تصبح قوية وذات مناعة صحية. يتحمل الرعاة 

هنا مسئولية كبيرة حيث يعدون أصحاب األبقار بإنزال البقر إلى الوادى 
مرة أخري بأمان وصحة. فى معظم أنحاء بفاريا يتم تزيين البقر, ولكن 

فى مقاطعة آلجوى يسمح فقط للبقرة ذات اإلكليل حمل زينة رأسها 
للوادى. فهى تقود القطيع بإكليل من زهور جبال األلب وصليب ومرآه.

أما باقى القطيع فيحمل أجراس كبيرة والتي من شأنها صرف الشياطين 
الشريرة من طريق النزول. وبهذة الطريقة يتم تقديم الشكر لموسم

رعي جيد دون حدوث حوادث.

مواطنون وزوار من جميع أنحاء البلد يحتفلون بالعودة السعيدة 
للحيوانات من جبال األلب.بدقات األجراس العالية يتم دخول الحيوانات 

للقري المختلفة ثم يتم فصلها من القطيع إلعطاء كل مالك
حقه من األبقار.

إحتفال نزول األبقار من الجبال عادة ما يتم اإلحتفال به عدة
 أيام بالموسيقي واألسواق وبعض العادات المختلفة والتى

 تجعل دقات قلب جميع الضيوف ترتفع.

سياحةسياحة
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Tegernseer Tal Tourismus GmbH
Hauptstraße 2  •  D-83684 Tegernsee •  Tel +49 8022/927 38 -0

www.tegernsee.com

•••••

أصيل, منفتح عالمياَ, ساحراَ

تقدم منطقة تيجرن زية للعطالت 
إمكانيات رائعة للتمتع واإلسترخاء وتعبئة 

طاقة جديدة.
هنا حيث يتمازج الذوق البفارى بالتقاليد 

المتعايشة وطبيعة الجبال األصلية وسحر 
و متعة البحيرات فى تناسق بديهى بديع, 

تقدم لنا بفاريا العليا نفسها من أجذب 
جوانبها.  إتركوا لخيالكم العنان وتعرفوا 

على ضيافة أليام ال تنسى تحت سماء 
بيضاَء زرقاء.

تذوقوا نكهة الطعام على بحيرة بها معظم 
الطهاة المهرة الحاصلين على نجمة 

ميشيلين فى الطهى فى ألمانيا, وزوروا 
الفعاليات العديدة مثل حفالت البحيرة 

والغابة فى الصيف أو أسواق أعياد 
الميالد الساحرة فى الشتاء.

فى تيجرن زية يجد كل إنسان المكان 
الخاص الذى يصبوا إليه.

بحيرات فى بفاريابحيرات فى بفاريا
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ماكينات اللعب ا��ٔوتوماتيكية
من الساعة ١٢ حتى الساعة ٢،٣٠ فجرا

الجمعة والسبت حتى ٣،٣٠ فجرا

اللعب الكبير
من الساعة ١٥ حتى ٢ فجرا
الجمعة والسبت حتى ٣ فجرا

بنك ا�لعاب
باد ڤيزيه

عند تجرن زية

Winner 1  |  83707 Bad Wiessee  |  Tel. 0 80 22 / 98 35-0

www.spielbankenbayernblog.de

ٔالعاب الحظ ممكن ٔان تصيب با�ٕ�دمان. اللعب غير مسموح ��ٔقل من ٢١ سنة.
www.spielbanken-bayern.de �المعلومات والمساعدة تحت

روليت
ب��ك چاك

بوكر

ماكينة ألعاب
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الشراعية بالمظالت  القفز 

التمتع برؤية قصر نويشفانشتاين من أعلى

عايشوا مغامرة فريدة من نوعها كراكب مرافق للتحليق
الشراعي فوق قصر نويشفانشتاين.

يمكنكم التمتع برؤية أجمل مناطق بڤاريا بعين الطير– مغامرة ال تنسي.

شرح بسيط قصير, خطوات شجاعة – ثم تطيرون برفقة طيارين ذوى 
خبرة طويلة فى مجال الطيران الشراعي والذين يأخذونكم فى رحلة 

شيقة ويهبطون بكم بأمان إلى األرض.

أيضا يمكنكم القيام بعمل دورة تدريبة للقفزالشراعي لدينا.

لمزيد من المعلومات:
Phone: 08803-48 95 50

info@fl ugschule-spieler.de
www.fl ugschule-spieler.de 

فعاليات ترفيهية فعاليات ترفيهية
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في موقعها الكائن في جنوب المانيا وبين ميونخ سالزبورج، تمتد منطقة  
بحيرة كيم زيه – ٔالبن ��ٓند، التي تعد من اكثر مناطق المانيا تفضي�� 

للسياحة ويقصدها الناس بكثرة للترويح عن النفس.
جبال شامخة، بحيرات مغرية للسباحة ، قرى غاية في الجمال، سيقان 

اشجار باسقة يزينها الحرفيون بمهارة وبكثير من الحب في مطلع ايار من 
كل عام، براري خضراء ممتدة، ٔاصوات ٔاجراس المواشي يم��ٔ المكان، 
موسيقى شعبية، سراويل جلد – كل ذلك يشكل جزء من الحياة اليومية 

في منطقة بحيرة كيم زيه – ٔالبن ��ٓند.

ايضا هناك قلعة „هيرن كيم زيه”الواقعة في جزيرة „هيرن انزل� التي 
تعتبر من اكثر المعالم التاريخية شهرة في المنطقة ومعروفة على المستوى 

العالمي. قام ببناء هذه القلعة الرائعة الملك „لودفيج الثاني� لتضاهي 
في الجمال والفخامة قصر فرساي في فرنسا، وتزينها من الداخل رسوم 

جدارية من العهد „الباروكي�. ما يتمّيز بجاذبيته ايضا هي جزيرة „فراَون 
ِانزل� الواقعة في بحيرة „كيم زيه� والخالية تماما من حركة السّير. تسمى 
هذه الجزيرة ب”جزيرة الرسامين� وتعتبر بعدد سكانها البالغ 300 نسمة، 

„مستعمرة الرسامين� ا��ٔقدم في اوروبا.

ليس ذلك وحسب، ففي مدن المنطقة ا��ٔربعة „روِزن هايم� فسربورج� و
�باد آيبلينج� و „كولبر مور”ستجدون في انتظاركم برنامج ثقافي كبير

فيه خليط ممّيز من تراث منطقة ريف ا��ٔلب العريق وطراز الحياة الريفية. 

بحيرة كيم زيه – ٔالبن ��ٓند
(Chiemsee - Alpenland)

لمزيد من المعلومات�
 Phone +49 (0)8051 96 555 -0
www.chiemsee-alpenland.de
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❁❁ Phone +49 (0)8051 96 555 -0❁ Phone +49 (0)8051 96 555 -0

chiemsee_abro16_1.indd   1 01.04.16   17:35

سياحةسياحة
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سياحةسياحة

�اكتشف طبيعتك الحقيقية„
تمثل هذه الفلسفة الرؤية المركزية للعرض السياحي الذي تقدمه المنطقة 

السياحية „جارمش بارتن كيرِشن� طوال العام.  في احضان الجبال 
الحالمة حيث ا��ط��لة البانورامية الرائعة، يدعوكم المكان ا��ٔكثر شهرة 
في ا��ٔلب البافاري لقضاء عطلتكم بما يتناسب ؤاعلى المستويات وبما 

يلبي جميع ا��ٔذواق.
عند سفح جبل „تسوج شِبتسه� يلمس المرء عظمة وقوة الطبيعة، 

ويعيش ا��نبهار  بكل تجلياته، في احضان الجبل وعلى شاطيء الوادي 
وفي الفضاء الممتد على مرمى البصر. معالم تاريخية وبيوت ملونة 

بكثير من الحب والشغف يقطنها اناس لطفاء، تضفي على المكان جو  
من ا��نفتاح والمرح يثير الحماس ويعيش طوي�� في الذاكرة.

�جارمش بارتن كيرِشن� العشق من اول نظرة„

جارمش بارتن كيرِشن

©
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www.gapa.de
 

garmisch_abro16_1.indd   1 01.04.16   17:52
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      بنك اللعب
جارمش -

   بارتنكيرشن
    عند سفح تسوجشبيتسة

www.spielbankenbayernblog.de

Am Kurpark 10 | 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 0 88 21 / 95 99-0

ٔالعاب الحظ ممكن ٔان تصيب با�ٕ�دمان. اللعب غير مسموح ��ٔقل من ٢١ سنة.
www.spielbanken-bayern.de �المعلومات والمساعدة تحت

.  كازينو .  مطعم   بار      . مسرح  

Spielbank_Garmisch_abro16_2.indd   1 31.03.16   16:54
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بارتناخ كلم تعد واحدة من أجمل وفى نفس الوقت من أقدم معالم 
جارمش- بارتنكيرشن السياحية. نقطة اإلنطالق تكون من ملعب التزلج 
األوليمبي والذى يمكن الوصول إليه عن طريق المواصالت العامة أو 
بالسيارة الخاصة. من هنا يصل المرء فى خالل ۲۰ دقيقة على األقدام

إلى بارتناخ كلم. من موقف السيارات يمكنكم ركوب الحنطور الرومانسي 
للوصول إلى نقطة اإلنطالق. من الضروري جدآ إرتداء أحذية مناسبة 

للصغير و الكبير.
 منذ عام ۱۹۱۲ أصبحت بارتناخ كلم محمية طبيعية ، وفى عام ۲۰۰٦ 

أصبحت أيضا محمية چيولوچية بشالالتها القوية و سرعة تيارات
مياهها الشديدة والتى تأسرك على الفور بروعتها.

على مدار العام توجد جوالت بالشعل خالل بارتناخ كلم والتى تعد من 
أروع األشياء التي التنسي. خاصة  فى الشتاء عندم ينكسر ضوء الشعلة 

على الثلج مما يكسب مضيق بارتناخ كلم سحرآ اليوصف. 

لمزيد من المعلومات:
www.gapa.de/Partnachklamm

بارتناخ كلم
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www.sta5.de

التنوع بين ميونيخ وجبال األلب – منطقة 
شتارنبرج و بحيراتها الخمس

منطقة شتارنبرج والبحيرات الخمس بقراها وسكانها وأكثر 
من ۱۰۰ كم من الشواطئ الطويلة تجذب الكثير من الزوار 
خاصة فى شهور الصيف المنعشه. كذلك الملوك واألمراء 

مثل الملك لودفيج الثانى وقيصرة النمسا  إليزابيت كانوا 
يقطنون فيالت وقصور الزالت تتواجد حتى اليوم على 

ضفاف بحيرة شتارنبرج.

منطقة التعايش شتارنبرج وبحيراتها الخمس
الخمس بحيرات – شتارنبرجرزية و أمرزية وبيلزنزية 
وڤورترزية وڤيسلنجزية يقدمون عروضا متعددة لذوي 

اإلهتمامات الرياضية أو عشاق الطبيعة والثقافة. إكتشفوا 
منطقة العطالت الجميلة. إستقلوا الدراجات الكهربائية أو 

تمشوا على ضفاف البحيرات الخالبة والتي تدعوكم 
بإمكانيات السباحة المختلفة وحدائق البيرة والمطاعم 
المفتوحة للتمتع بأوقات طيبة ووجبات شهية. قوموا 

بجوالت إستكشافية كيف قضت القيصرة سيسي طفولتها 
فى قرية بوسنهوفن أو الموت الغامض للملك لودڤيج الثاني 

أو تنزهوا وسط القرى الساحرة و تمتعوا بمشهد جبال 
األلب الشامخة. باإلضافة إلى ذلك توجد منتجات محلية 
لذيذة مثل بيرة أندكسر وأسماك طازجة من بحيراتنا أو 
جبن أندكسر وحليب شايتز الطبيعي وأنواع مميزة من 

القهوة من محمصة أندكسر الخاصة ولذائذ أخري كثيرة.

لذيذة مثل بيرة أندكسر وأسماك طازجة من بحيراتنا أو 
جبن أندكسر وحليب شايتز الطبيعي وأنواع مميزة من 

القهوة من محمصة أندكسر الخاصة ولذائذ أخري كثيرة.

starnbergersee_abro16_1.indd   1 01.04.16   18:45
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سالزبورج - 
خضراء وممتعة 

مدينة سالزبورج، مكان ميالد ڤولفجانج 
أماديوس موتسارت وأيضا „ صوت 

الموسيقي” يمكن وصفها بحق بأنها مدينة 
خضراء رائعة لقربها من التالل والجبال 

الساحرة الذين يحيطون بالمدينة من الداخل 
والخارج. كذلك حدائقها العامة الخضراء 

مثل حديقة ميرابيل الشهيرة.

 التالل الخمس داخل وحول المدينة مما 
يجعل سالزبورج مثالية في التمتع 

واإلستراخاء ودليل أيضا على قربها من 
الطبيعة. ۱٥ دقيقة فقط من خارج المدينة 
هناك جبل أونترسبرج الذى يرحب بكم. 

هنا يمكنكم ركوب التليفريك ليحلق بكم فى 
السماء على إرتفاع ۲۰۰۰ متر فوق سطح 

البحر تقريبا وتمتع بسحر جبال األلب  
وإلقى نظرة آسرة فوق مدينة سالزبورج 

ومراعيها وحدائقها الخضراء الجميلة.

سياحةسياحة
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عّشاق أفخم ماركات األزياء

designeroutletsalzburg.at

خمسة دقائق فقط من مطار سالزبورج

عالمات تجارية فاخرة بأسعار أقل تصل بين 
٣٠ - ٧٠٪.على مدار السنة

ألجل

Client - McAG Type Area -  not given Initials - SP 

Outlet -  Salzburg Bleed -  5mm Scale -  100

Ad Type -  Press Date - 11–03–2016 Effective DPI - +300

Publication -  Arab Guide Pro File Name
- GL1084_0008_SS16_Salzburg_Press_ArabGuidePro_192x185mm_AW2

Size - 192x185mm

Client - McAG Type Area -  not given Initials - SP 

Outlet -  Salzburg Bleed -  5mm Scale -  100

Ad Type -  Press Date - 11–03–2016 Effective DPI - +300

Publication -  Arab Guide Pro File Name
- GL1084_0008_SS16_Salzburg_Press_ArabGuidePro_192x185mm_AW2

Size - 192x185mm

GL1084_0008_SS16_Salzburg_Press_ArabGuidePro_192x185mm_AW2.indd   1 11/03/2016   16:37

التسوق الراقي فى سالزبورج

Designer Outlet Salzburg فى Wals-Himmelreich

 يعتبر الرحلة املثالية لعشاق املاركات من القريب و 
 Hugo Boss , البعيد: أكثر من ٢٠٠ ماركة عاملية مثل

Calvin Klein و Samsonite يجذبون الزوار على مدار العام 

بأسعار مخفضة تبدأ من ٣٠ إلى ٧٠ باملائة.
متتعوا بالتسوق بالقرب من مدينة موزار.

املوقع املميز بالقرب من مطار سالزبورج – فقط ١٠ دقائق 
إلى وسط مدينة سالزبورج – والقرب أيضا من ميونيخ مما 

يجعل من  Designer Outlet Salzburg هدف محبب 
للتسوق من السياح. أيضا من األشياء اجلميلة ركن 

الصالة املريح – املعد خصيصا لضيوفنا العرب.

 مواعيد العمل:
  اإلثنني – اخلميس من٠ ٩٫٣ إلى الساعة ١٩ 

اجلمعة من ٩٫٣٠ إلى الساعة  ٢١
السبت من الساعة ٩ حتى ١٨

 مراكز إسترجاع ضريبة املبيعات ) تاكس فري( 
متوفر خالل ساعات العمل

Designer Outlet Salzburg
Kasernenstraße  1  •  5073 Wals-Himmelreich

Autobahn A1- Exit Flughafen : بالسيارة
بالنقل العام: الباصات رقم ٢ أو ١٠ أو ٢٧ من مركز مدينة 

سالزبورج

جميع  املعلومات عن
Designer Outlet Salzburg

 www.designeroutletsalzburg.at حتت

تسوقتسوق
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قصر الصيف بسالزبورج

قصر هيلبرون وا��ٔلعاب المائية
مواعيد ا�ٕ�فتتاح. ٔابريل- ٔاكتوبر,  يوميا من التاسعة صباحا

منذ أكثر من ٤٠٠ عام يذهل قصر هيلبرون زائريه بٔالعابه المائية الرائعة الفريدة.

رزاز الماء يندفق من كل الفجوات والنافورات ولكن �� تخاف - ربما يبتل

 المرء قلي�� ولكن �� تصل إلى درجة التبلل الكامل.

معلومة خاصة - فى شهري يوليو وأغسطس توجد جو��ت ليلية حتى التاسعة مساء.
                                     +43 /662 - 82 03 72-0  

info@hellbrunn.at
www.hellbrunn.at

تليفون�

schloss_hellbrunn_abro16_1.indd   1 31.03.16   16:49

سياحةسياحة
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فعاليات ترفيهية

Zell am See - Kaprun Tourismus GmbH
5700 Zell am See

Telefon: +43 / (0)6542 / 7700
Fax +43 / (0)6542 / 72032

www.zellamsee-kaprun.com

الصيف فى منطقة الرياضات األوروبية
تسل أم زية- كابرون. ميكنكم التمتع ببحيرة
مليئة باملغامرات, جبال املفاجآت إلى جانب

وسائل التمتع العديدة اخملتلفة والتى حتويها
برامج النمسا العديدة. أو إنعاش الروح باإلحتفاالت

الرائعة املتعددة على بحيرة تسل أم زية وكابرون
باإلضافة إلى ذلك فهناك العديد من الرياضات

اخملتلفة وبرامج الرحالت الشيقة التى تنتظركم.
التمتع والتعرف على اجلبل والبحيرة والقرية

واملعيشة فى منطقة من أجمل املناطق على السواء.
لدينا فى الصيف بوجه خاص برامج كثيرة شاملة

للجبل والدراجات واجلولف وأيضاَ العائالت واألطفال
متتع خالص بالصيف.

إلى جانب البرامج الرائعة الشيقة فهناك املزيد من سبل
اإلقامة, بدءا من البساطة وحتى أعلى املستويات املريحة,

الفنادق العديدة – أكثر من 35 فندق أربع وخمس جنوم
وبنسيونات وشقق مفروشة تشبع كافة الرغبات وامليول.

مزيد من اخلبرة

kaprun_abro16_1.indd   106 31.03.16   17:41

فعاليات ترفيهية
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KITZSTEINHORN.AT

                    Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun,          
T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, offi ce@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

A1
A8

A10
Villach

Graz

Zug/Train

St. Johann
Mittersill

A12

Vienna

الطريق إلى كيتزشتاينهورن

قمة سالزبورج

شركاء رسميين

النهر الجليدي:
٣٦٥  يوم فى السنة.

أعلى نقطة متاحة  بسهولة للجميع، 
يمكن الوصول إليها فى محيط 

منطقة سالزبورج والتمتع بمشهد 
رائع لعالم الجبال.

متعة التنسي لكل أفراد العائلة 
بشاطئ الجليد وأرائك التشمس 

الساحرة وسط جليد الصيف المنعش 
وأنابيب التزلج و ا�يس بار.

رواق طويل بطول ٣٦٠ متر  ومعلومات 
شيقة تؤدى إلى منصة العرض 

ومشهد رائع ¨علي جبل فى النمسا 
وأكبر حديقة وطنية  فى جبال ا¨لب.

التليفريك الحديث  ينقلكم بسهولة 
وسرعة ودون وقت إنتظار إلى وسط جليد 

الصيف وعالم القمة بإرتفاع ٣٠٠٠ متر.

ماء البحيرة الصافي يدعوا للتسبح 
وفعاليات الماء المختلفة  العديدة. إنها 
بحق متعة صيفية فريدة: سحر البحيرة 

بالماء والضوء والموسيقي وعرض 
الليزر.

النمسا

GPS Kitzsteinhorn:  N47 13.754, E12 43.598 

❚ من سالزبورج: ١٠٠ كم

❚ من إنسبروك:  ١٤٠ كم

❚ من ميونيخ:  ١٨٠ كم

❚ من ڤيينا: ٤٠٠ كم

باصات توصيل من مطارين
سالزبورج & ميونيخ

متحف الحديقة الوطنية ساحة ا�يس سحر بحيرة تسلر

حديث: چيت النهر الجليدي ٣+٤

فعاليات ترفيهيةفعاليات ترفيهية
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Download this App from 

www.freemunichapp.com

جوالت, مطاعم, تسوق, وأكثر من ذلك

APP_abro16_4.indd   41 01.04.16   15:28

Download this App from 

www.freemunichapp.com

جمانا

MUNICH 
TOURGUIDE

Attraktionen, Gastronomie, einkaufen und vieles mehr
Points of interest, food and beverage, shopping and more

Sightseeing, ristorante, shopping e tanto altro ancora

جوالت, مطاعم, تسوق, وأكثر من ذلك

iPhone 

Samsung, 
HCT, LG, 
all Android 
phones

www.freemunichapp.com

APP_abro16_4.indd   40 01.04.16   15:28

تطبيقات  „بروسيرفس“ تطبيقات  „بروسيرفس“
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جمل هامة باللغة األملانية أرقام الطو ارئ واخلدمات

اإلطفاء

هاتف:112   

الشرطة

هاتف:110   

اإلسعاف

هاتف:112     

ADAC املساعدة عند تعطل السيارة  

هاتف:22 22 22 2 - 0180   

محطة القطارات الرئيسية داخل أملانيا

هاتف:  11861 

مكتب اإلستعالمات مبطار ميونيخ

 هاتف: 00 975 89 49+

أرقام الطو ارئ واخلدمات

Notfall_Vokabeln_abro16_1.indd   2 02.12.15   19:49

جمل هامة باللغة األملانية

صباح الخير ( جوتن مورجن)

مساء الخير ( جوتن آبند)

يوم سعيد (جوتن تاج)

شكرا ( دانكى)

حياكم هللا (جروس جوت)

أهال أو مع السالمة (سيرفوس)

مع السالمة (أوفيدرزيهن)                                                                     

عفوا ( بتى)

أهال وسهال (فيلكومن)

بكل سرور (جيرنه)

أنا إسمى... ( إش هايسه) 

ما إسمك؟  (فى هايسن زى)

كيف حالك؟ (فى جيتس إينن)

أنا بخير (مير جيتس جوت) 

أنا أحتاج طبيب (إش براوخه أينن آرتس)

أنا أحتاج مساعدة (إش براوخه هيلفه)

هل تتحدث العربية؟ (شبرشين زى آرابيش)

كم سعر هذا؟

الحساب من فضلك                 

مع السالمة (أوفيدرزيهن)                                                                     

أنا أحتاج طبيب (إش براوخه أينن آرتس)

أنا أحتاج مساعدة (إش براوخه هيلفه)

هل تتحدث العربية؟ (شبرشين زى آرابيش)

Guten Morgen _________  

Guten Abend __________    

Guten Tag ____________  

Danke ________________

Grüß Gott  ____________  

Servus  _______________

Auf Wiedersehen _______   

Bitte _________________

Willkommen __________

Gerne ________________

Ich heiße…  ___________

Wie heißen Sie? _______

Wie geht es Ihnen? _____

Mir geht es gut ________

Ich brauche einen Arzt 

Ich brauche Hilfe

Sprechen Sie Arabisch?

Was kostet das? _______ 

Die Rechnung bitte ____  

Notfall_Vokabeln_abro16_1.indd   1 02.12.15   19:49



171 170

©
ist

oc
k/

ra
zv

an

ميونخ

مساجد و مراكز إسالمية
Islamisches Zentrum

المركز اإلسالمي بميونيخ
Wallnerstrasse 1-5  I  80939 Munich

+49  89 / 32 50 هاتف: 61
 www.islamisches-zentrum-muenchen.de

 Masjid Al Almohssinin 
مسجد المحسنين

Karl-Schmid-Str. 9  I  81829 Munich
+49 89 /3074 96 هاتف: 27

  Masjid Al Salam 
مسجد السالم

Schöttlstr. 5  I  81369 Munich
+49 89 / 54 37 06 هاتف: 49

Masjid El Ahbah
مسجد األحبة

Gärtnerstraße. 39  I  80992 Munich
+49 89 / 12 28 12 هاتف: 168

Masjid Elrahma
مسجد الرحمه

Schwanseestr. 91  I  81549 Munich

Masjid Omar
مسجد عمر

Westendstr. 225  I 80686 Munich
Schwanthalerhöhe

+49 89 / 50 25 هاتف: 525

مساجد
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Gebetszeiten   أوقات الصالة

June   يونيو

July   يوليو

August   أغسطس

September   سبتمبر

October   أكتوبر

November   نوفمبر

 

Chiemseer Alpen   جبال ألب كيم زية

Safe   خزينة

JULY  2016

01.07. 02:53 05:15 13:19 17:34 21:19 23:30
02.07. 02:54 05:16 13:19 17:34 21:18 23:29
03.07. 02:56 05:17 13:20 17:34 21:18 23:28
04.07. 02:57 05:17 13:20 17:34 21:18 23:28
05.07. 02:58 05:18 13:20 17:34 21:17 23:27
06.07. 03:00 05:19 13:20 17:34 21:17 23:26
07.07. 03:01 05:20 13:20 17:34 21:16 23:25
08.07. 03:03 05:21 13:20 17:34 21:16 23:24
09.07. 03:04 05:21 13:21 17:34 21:15 23:23
10.07. 03:06 05:22 13:21 17:34 21:14 23:22
11.07. 03:08 05:23 13:21 17:34 21:14 23:20
12.07. 03:09 05:24 13:21 17:34 21:13 23:19
13.07. 03:11 05:25 13:21 17:34 21:12 23:18
14.07. 03:13 05:26 13:21 17:34 21:12 23:16
15.07. 03:15 05:27 13:21 17:33 21:11 23:15
16.07. 03:16 05:28 13:21 17:33 21:10 23:14
17.07. 03:18 05:29 13:21 17:33 21:09 23:12
18.07. 03:20 05:30 13:21 17:33 21:08 23:10
19.07. 03:22 05:31 13:22 17:32 21:07 23:09
20.07. 03:24 05:33 13:22 17:32 21:06 23:07
21.07. 03:26 05:34 13:22 17:32 21:05 23:05
22.07. 03:28 05:35 13:22 17:31 21:04 23:04
23.07. 03:30 05:36 13:22 17:31 21:03 23:02
24.07. 03:32 05:37 13:22 17:31 21:01 23:00
25.07. 03:34 05:39 13:22 17:30 21:00 22:58
26.07. 03:36 05:40 13:22 17:30 20:59 22:56
27.07. 03:38 05:41 13:22 17:29 20:58 22:55
28.07. 03:40 05:42 13:22 17:29 20:56 22:53
29.07. 03:42 05:43 13:22 17:28 20:55 22:51
30.07. 03:44 05:45 13:22 17:28 20:54 22:49
31.07. 03:46 05:46 13:22 17:27 20:52 22:47

01.08. 03:48 05:47 13:22 17:27 20:51 22:45
02.08. 03:50 05:49 13:21 17:26 20:49 22:42
03.08. 03:52 05:50 13:21 17:26 20:48 22:40
04.08. 03:54 05:51 13:21 17:25 20:46 22:38
05.08. 03:56 05:53 13:21 17:24 20:45 22:36
06.08. 03:58 05:54 13:21 17:24 20:43 22:34
07.08. 04:00 05:55 13:21 17:23 20:42 22:32
08.08. 04:02 05:57 13:21 17:22 20:40 22:30
09.08. 04:04 05:58 13:21 17:21 20:39 22:28
10.08. 04:06 05:59 13:20 17:21 20:37 22:25
11.08. 04:08 06:01 13:20 17:20 20:35 22:23
12.08. 04:10 06:02 13:20 17:19 20:33 22:21
13.08. 04:12 06:03 13:20 17:18 20:32 22:19
14.08. 04:14 06:05 13:20 17:17 20:30 22:16
15.08. 04:16 06:06 13:20 17:16 20:28 22:14
16.08. 04:18 06:07 13:19 17:15 20:26 22:12
17.08. 04:20 06:09 13:19 17:14 20:25 22:10
18.08. 04:21 06:10 13:19 17:14 20:23 22:07
19.08. 04:23 06:12 13:19 17:13 20:21 22:05
20.08. 04:25 06:13 13:18 17:12 20:19 22:03
21.08. 04:27 06:14 13:18 17:11 20:17 22:00
22.08. 04:29 06:16 13:18 17:09 20:15 21:58
23.08. 04:31 06:17 13:18 17:08 20:14 21:56
24.08. 04:33 06:18 13:17 17:07 20:12 21:53
25.08. 04:34 06:20 13:17 17:06 20:10 21:51
26.08. 04:36 06:21 13:17 17:05 20:08 21:49
27.08. 04:38 06:22 13:17 17:04 20:06 21:46
28.08. 04:40 06:24 13:16 17:03 20:04 21:44
29.08. 04:42 06:25 13:16 17:02 20:02 21:42
30.08. 04:43 06:27 13:16 17:01 20:00 21:39
31.08. 04:45 06:28 13:15 16:59 19:58 21:37

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء

أوقات الصالة

MAY  2016مايو

Gebetszeiten   أوقات الصالة

June   يونيو

July   يوليو

August   أغسطس

September   سبتمبر

October   أكتوبر

November   نوفمبر

 

Chiemseer Alpen   جبال ألب كيم زية

Safe   خزينة

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء

JUNE  2016

01.05. 03:56 05:52 13:12 17:11 20:29 22:14
02.05. 03:54 05:51 13:12 17:12 20:30 22:16
03.05. 03:52 05:49 13:12 17:13 20:32 22:18
04.05. 03:49 05:47 13:12 17:13 20:33 22:20
05.05. 03:47 05:46 13:12 17:14 20:35 22:22
06.05. 03:45 05:44 13:12 17:14 20:36 22:24
07.05. 03:43 05:43 13:12 17:15 20:37 22:26
08.05. 03:41 05:41 13:12 17:15 20:39 22:28
09.05. 03:38 05:40 13:12 17:16 20:40 22:30
10.05. 03:36 05:38 13:12 17:16 20:42 22:32
11.05. 03:34 05:37 13:12 17:17 20:43 22:34
12.05. 03:32 05:36 13:12 17:17 20:44 22:36
13.05. 03:30 05:34 13:12 17:18 20:46 22:38
14.05. 03:28 05:33 13:12 17:18 20:47 22:40
15.05. 03:26 05:32 13:12 17:19 20:48 22:42
16.05. 03:24 05:30 13:12 17:19 20:49 22:44
17.05. 03:22 05:29 13:12 17:20 20:51 22:46
18.05. 03:20 05:28 13:12 17:20 20:52 22:48
19.05. 03:18 05:27 13:12 17:21 20:53 22:50
20.05. 03:16 05:26 13:12 17:21 20:54 22:52
21.05. 03:14 05:25 13:12 17:22 20:56 22:54
22.05. 03:13 05:24 13:12 17:22 20:57 22:56
23.05. 03:11 05:23 13:12 17:22 20:58 22:57
24.05. 03:09 05:22 13:12 17:23 20:59 22:59
25.05. 03:07 05:21 13:12 17:23 21:00 23:01
26.05. 03:06 05:20 13:12 17:24 21:01 23:03
27.05. 03:04 05:19 13:12 17:24 21:02 23:05
28.05. 03:03 05:18 13:13 17:25 21:03 23:06
29.05. 03:01 05:17 13:13 17:25 21:04 23:08
30.05. 03:00 05:17 13:13 17:26 21:05 23:10
31.05. 02:58 05:16 13:13 17:26 21:06 23:11

01.06. 02:57 05:15 13:13 17:26 21:07 23:13
02.06. 02:56 05:15 13:13 17:27 21:08 23:14
03.06. 02:55 05:14 13:13 17:27 21:09 23:16
04.06. 02:53 05:14 13:14 17:28 21:10 23:17
05.06. 02:52 05:13 13:14 17:28 21:11 23:19
06.06. 02:51 05:13 13:14 17:28 21:12 23:20
07.06. 02:50 05:12 13:14 17:29 21:12 23:21
08.06. 02:50 05:12 13:14 17:29 21:13 23:22
09.06. 02:49 05:12 13:15 17:29 21:14 23:23
10.06. 02:48 05:11 13:15 17:30 21:14 23:25
11.06. 02:47 05:11 13:15 17:30 21:15 23:26
12.06. 02:47 05:11 13:15 17:30 21:16 23:26
13.06. 02:46 05:11 13:15 17:31 21:16 23:27
14.06. 02:46 05:11 13:16 17:31 21:17 23:28
15.06. 02:46 05:11 13:16 17:31 21:17 23:29
16.06. 02:46 05:11 13:16 17:32 21:18 23:30
17.06. 02:45 05:11 13:16 17:32 21:18 23:30
18.06. 02:45 05:11 13:16 17:32 21:18 23:31
19.06. 02:46 05:11 13:17 17:32 21:19 23:31
20.06. 02:46 05:11 13:17 17:33 21:19 23:31
21.06. 02:46 05:11 13:17 17:33 21:19 23:32
22.06. 02:46 05:11 13:17 17:33 21:19 23:32
23.06. 02:47 05:12 13:18 17:33 21:19 23:32
24.06. 02:47 05:12 13:18 17:33 21:19 23:32
25.06. 02:48 05:12 13:18 17:34 21:19 23:32
26.06. 02:49 05:13 13:18 17:34 21:19 23:32
27.06. 02:49 05:13 13:18 17:34 21:19 23:31
28.06. 02:50 05:14 13:19 17:34 21:19 23:31
29.06. 02:51 05:14 13:19 17:34 21:19 23:31
30.06. 02:52 05:15 13:19 17:34 21:19 23:30

أوقات الصالة

Gebetszeiten   أوقات الصالة

June   يونيو

July   يوليو

August   أغسطس

September   سبتمبر

October   أكتوبر

November   نوفمبر

 

Chiemseer Alpen   جبال ألب كيم زية

Safe   خزينة

AUGUST  2016
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أوقات الصالة أوقات الصالة

NOVEMBER  2016

Gebetszeiten   أوقات الصالة

June   يونيو

July   يوليو

August   أغسطس

September   سبتمبر

October   أكتوبر

November   نوفمبر

 

Chiemseer Alpen   جبال ألب كيم زية

Safe   خزينة

DECEMBER  2016 ديسمبر

01.09. 05:17 06:57 11:59 14:31 16:56 18:32
02.09. 05:18 06:58 11:59 14:30 16:55 18:31
03.09. 05:19 07:00 11:59 14:28 16:53 18:30
04.09. 05:21 07:01 11:59 14:27 16:52 18:28
05.09. 05:22 07:03 11:59 14:26 16:50 18:27
06.09. 05:23 07:05 11:59 14:25 16:49 18:26
07.09. 05:25 07:06 11:59 14:24 16:47 18:25
08.09. 05:26 07:08 11:59 14:23 16:46 18:23
09.09. 05:27 07:09 11:59 14:21 16:44 18:22
10.09. 05:29 07:11 11:59 14:20 16:43 18:21
11.09. 05:30 07:12 11:59 14:19 16:42 18:20
12.09. 05:31 07:14 11:59 14:18 16:41 18:19
13.09. 05:33 07:15 12:00 14:17 16:39 18:18
14.09. 05:34 07:17 12:00 14:16 16:38 18:17
15.09. 05:35 07:18 12:00 14:15 16:37 18:16
16.09. 05:36 07:20 12:00 14:15 16:36 18:15
17.09. 05:38 07:21 12:00 14:14 16:35 18:14
18.09. 05:39 07:23 12:00 14:13 16:34 18:13
19.09. 05:40 07:24 12:01 14:12 16:33 18:12
20.09. 05:41 07:26 12:01 14:11 16:32 18:12
21.09. 05:42 07:27 12:01 14:11 16:31 18:11
22.09. 05:44 07:29 12:01 14:10 16:30 18:10
23.09. 05:45 07:30 12:02 14:09 16:29 18:10
24.09. 05:46 07:31 12:02 14:09 16:28 18:09
25.09. 05:47 07:33 12:02 14:08 16:28 18:08
26.09. 05:48 07:34 12:03 14:08 16:27 18:08
27.09. 05:49 07:35 12:03 14:07 16:26 18:07
28.09. 05:50 07:37 12:03 14:07 16:25 18:07
29.09. 05:51 07:38 12:04 14:06 16:25 18:07
30.09. 05:53 07:39 12:04 14:06 16:24 18:06

01.12. 05:54 07:41 12:04 14:05 16:24 18:06
02.12. 05:55 07:42 12:05 14:05 16:23 18:06
03.10. 05:56 07:43 12:05 14:05 16:23 18:05
04.12. 05:57 07:44 12:06 14:05 16:23 18:05
05.12. 05:58 07:45 12:06 14:04 16:22 18:05
06.12. 05:58 07:46 12:06 14:04 16:22 18:05
07.12. 05:59 07:48 12:07 14:04 16:22 18:05
08.12. 06:00 07:49 12:07 14:04 16:22 18:05
09.12. 06:01 07:50 12:08 14:04 16:22 18:05
10.12. 06:02 07:51 12:08 14:04 16:22 18:05
11.12. 06:03 07:52 12:09 14:04 16:22 18:05
12.12. 06:04 07:52 12:09 14:04 16:22 18:05
13.12. 06:04 07:53 12:10 14:04 16:22 18:05
14.12. 06:05 07:54 12:10 14:05 16:22 18:05
15.12. 06:06 07:55 12:11 14:05 16:22 18:06
16.12. 06:06 07:56 12:11 14:05 16:22 18:06
17.12. 06:07 07:56 12:12 14:05 16:23 18:06
18.12. 06:08 07:57 12:12 14:06 16:23 18:06
19.12. 06:08 07:58 12:12 14:06 16:23 18:07
20.12. 06:09 07:58 12:13 14:07 16:24 18:07
21.12. 06:09 07:59 12:13 14:07 16:24 18:08
22.12. 06:10 07:59 12:14 14:08 16:25 18:08
23.12. 06:10 08:00 12:14 14:08 16:25 18:09
24.12. 06:10 08:00 12:15 14:09 16:26 18:09
25.12. 06:11 08:00 12:15 14:09 16:27 18:10
26.12. 06:11 08:01 12:16 14:10 16:27 18:11
27.12. 06:11 08:01 12:16 14:11 16:28 18:11
28.12. 06:12 08:01 12:17 14:11 16:29 18:12
29.12. 06:12 08:01 12:17 14:12 16:30 18:13
30.12. 06:12 08:01 12:18 14:13 16:31 18:13
31.12. 06:12 08:01 12:18 14:14 16:32 18:14

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
SEPTEMBER  2016

Gebetszeiten   أوقات الصالة

June   يونيو

July   يوليو

August   أغسطس

September   سبتمبر

October   أكتوبر

November   نوفمبر

 

Chiemseer Alpen   جبال ألب كيم زية

Safe   Gebetszeiten خزينة  أوقات الصالة

June   يونيو

July   يوليو

August   أغسطس

September   سبتمبر

October   أكتوبر

November   نوفمبر

 

Chiemseer Alpen   جبال ألب كيم زية

Safe   خزينة

OCTOBER  2016

01.09. 04:47 06:29 13:15 16:58 19:56 21:35
02.09. 04:49 06:31 13:15 16:57 19:54 21:32
03.09. 04:50 06:32 13:14 16:56 19:52 21:30
04.09. 04:52 06:33 13:14 16:54 19:50 21:28
05.09. 04:54 06:35 13:14 16:53 19:48 21:25
06.09. 04:55 06:36 13:13 16:52 19:46 21:23
07.09. 04:57 06:38 13:13 16:50 19:44 21:21
08.09. 04:59 06:39 13:13 16:49 19:42 21:19
09.09. 05:00 06:40 13:12 16:48 19:40 21:16
10.09. 05:02 06:42 13:12 16:46 19:38 21:14
11.09. 05:03 06:43 13:12 16:45 19:35 21:12
12.09. 05:05 06:44 13:11 16:44 19:33 21:09
13.09. 05:07 06:46 13:11 16:42 19:31 21:07
14.09. 05:08 06:47 13:11 16:41 19:29 21:05
15.09. 05:10 06:49 13:10 16:39 19:27 21:02
16.09. 05:11 06:50 13:10 16:38 19:25 21:00
17.09. 05:13 06:51 13:10 16:37 19:23 20:58
18.09. 05:14 06:53 13:09 16:35 19:21 20:56
19.09. 05:16 06:54 13:09 16:34 19:19 20:53
20.09. 05:18 06:55 13:08 16:32 19:17 20:51
21.09. 05:19 06:57 13:08 16:31 19:15 20:49
22.09. 05:21 06:58 13:08 16:29 19:13 20:47
23.09. 05:22 07:00 13:07 16:28 19:10 20:45
24.09. 05:24 07:01 13:07 16:26 19:08 20:42
25.09. 05:25 07:02 13:07 16:25 19:06 20:40
26.09. 05:27 07:04 13:06 16:23 19:04 20:38
27.09. 05:28 07:05 13:06 16:22 19:02 20:36
28.09. 05:29 07:07 13:06 16:20 19:00 20:34
29.09. 05:31 07:08 13:05 16:19 18:58 20:32
30.09. 05:32 07:09 13:05 16:17 18:56 20:30

01.10. 05:34 07:11 13:05 16:16 18:54 20:28
02.10. 05:35 07:12 13:04 16:14 18:52 20:25
03.10. 05:37 07:14 13:04 16:13 18:50 20:23
04.10. 05:38 07:15 13:04 16:11 18:48 20:21
05.10. 05:40 07:16 13:03 16:10 18:46 20:19
06.10. 05:41 07:18 13:03 16:08 18:44 20:17
07.10. 05:42 07:19 13:03 16:07 18:42 20:15
08.10. 05:44 07:21 13:03 16:05 18:40 20:13
09.10. 05:45 07:22 13:02 16:04 18:38 20:11
10.10. 05:47 07:24 13:02 16:02 18:36 20:09
11.10. 05:48 07:25 13:02 16:01 18:34 20:08
12.10. 05:49 07:27 13:02 15:59 18:32 20:06
13.10. 05:51 07:28 13:01 15:58 18:30 20:04
14.10. 05:52 07:30 13:01 15:56 18:28 20:02
15.10. 05:54 07:31 13:01 15:55 18:26 20:00
16.10. 05:55 07:32 13:01 15:53 18:24 19:58
17.10. 05:56 07:34 13:00 15:52 18:22 19:56
18.10. 05:58 07:35 13:00 15:50 18:20 19:55
19.10. 05:59 07:37 13:00 15:49 18:19 19:53
20.10. 06:00 07:38 13:00 15:47 18:17 19:51
21.10. 06:02 07:40 13:00 15:46 18:15 19:49
22.10. 06:03 07:41 13:00 15:44 18:13 19:48
23.10. 06:05 07:43 12:59 15:43 18:11 19:46
24.10. 06:06 07:44 12:59 15:41 18:10 19:44
25.10. 06:07 07:46 12:59 15:40 18:08 19:43
26.10. 06:09 07:48 12:59 15:39 18:06 19:41
27.10. 06:10 07:49 12:59 15:37 18:04 19:40
28.10. 06:11 07:51 12:59 15:36 18:03 19:38
29.10. 06:13 07:52 12:59 15:35 18:01 19:37
30.10. 05:14 06:54 11:59 14:33 16:59 18:35
31.10. 05:15 06:55 11:59 14:32 16:58 18:34

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
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MARCH  2017 مارس

APRIL  2017 أبريل

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
JANUARY 2017 يناير

FEBRUARY  2017  فبراير

فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
01.01. 06:12 08:01 12:19 14:14 16:33 18:15
02.01. 06:12 08:01 12:19 14:15 16:34 18:16
03.01. 06:12 08:01 12:20 14:16 16:35 18:17
04.01. 06:12 08:01 12:20 14:17 16:36 18:18
05.01. 06:12 08:01 12:21 14:18 16:37 18:19
06.01. 06:12 08:01 12:21 14:19 16:38 18:20
07.01. 06:12 08:00 12:22 14:20 16:39 18:21
08.01. 06:12 08:00 12:22 14:21 16:40 18:22
09.01. 06:11 08:00 12:22 14:22 16:41 18:23
10.01. 06:11 07:59 12:23 14:23 16:43 18:24
11.01. 06:11 07:59 12:23 14:24 16:44 18:25
12.01. 06:11 07:58 12:24 14:25 16:45 18:26
13.01. 06:10 07:58 12:24 14:27 16:47 18:27
14.01. 06:10 07:57 12:24 14:28 16:48 18:28
15.01. 06:09 07:56 12:25 14:29 16:49 18:29
16.01. 06:09 07:56 12:25 14:30 16:51 18:31
17.01. 06:08 07:55 12:25 14:31 16:52 18:32
18.01. 06:08 07:54 12:26 14:32 16:54 18:33
19.01. 06:07 07:53 12:26 14:34 16:55 18:34
20.01. 06:06 07:52 12:26 14:35 16:57 18:35
21.01. 06:06 07:52 12:27 14:36 16:58 18:37
22.01. 06:05 07:51 12:27 14:37 17:00 18:38
23.01. 06:04 07:50 12:27 14:39 17:01 18:39
24.01. 06:03 07:49 12:27 14:40 17:03 18:40
25.01. 06:02 07:47 12:28 14:41 17:04 18:42
26.01. 06:02 07:46 12:28 14:43 17:06 18:43
27.01. 06:01 07:45 12:28 14:44 17:07 18:44
28.01. 06:00 07:44 12:28 14:45 17:09 18:46
29.01. 05:59 07:43 12:28 14:46 17:10 18:47
30.01. 05:58 07:42 12:29 14:48 17:12 18:48
31.01. 05:57 07:40 12:29 14:49 17:14 18:50

01.02. 05:56 07:40 12:29 14:49 17:14 18:50
02.02. 05:55 07:39 12:29 14:51 17:16 18:51
03.02. 05:54 07:37 12:29 14:52 17:17 18:53
04.02. 05:53 07:36 12:29 14:53 17:19 18:54
05.02. 05:52 07:35 12:29 14:54 17:20 18:56
06.02. 05:50 07:33 12:29 14:56 17:22 18:57
07.02. 05:49 07:32 12:29 14:57 17:24 18:58
08.02. 05:48 07:30 12:29 14:58 17:25 19:00
09.02. 05:47 07:29 12:29 15:00 17:27 19:01
10.02. 05:45 07:27 12:29 15:01 17:28 19:03
11.02. 05:44 07:25 12:29 15:02 17:30 19:04
12.02. 05:42 07:24 12:29 15:03 17:32 19:05
13.02. 05:41 07:22 12:29 15:05 17:33 19:07
14.02. 05:39 07:21 12:29 15:06 17:35 19:08
15.02. 05:38 07:19 12:29 15:07 17:36 19:10
16.02. 05:36 07:17 12:29 15:08 17:38 19:11
17.02. 05:35 07:16 12:29 15:10 17:40 19:12
18.02. 05:33 07:14 12:29 15:11 17:41 19:14
19.02. 05:32 07:12 12:29 15:12 17:43 19:15
20.02. 05:30 07:10 12:29 15:13 17:44 19:17
21.02. 05:28 07:09 12:29 15:14 17:46 19:18
22.02. 05:27 07:07 12:29 15:16 17:48 19:20
23.02. 05:25 07:05 12:29 15:17 17:49 19:21
24.02. 05:23 07:03 12:28 15:18 17:51 19:23
25.02. 05:21 07:01 12:28 15:19 17:52 19:24
26.02. 05:20 06:59 12:28 15:20 17:54 19:25
27.02. 05:18 06:57 12:28 15:21 17:55 19:27
28.02. 05:16 06:56 12:28 15:22 17:57 19:28
29.02. 05:14 06:54 12:28 15:24 17:58 19:30

01.03. 05:12 06:52 12:27 15:25 18:00 19:31
02.03. 05:10 06:50 12:27 15:26 18:02 19:33
03.03. 05:08 06:48 12:27 15:27 18:03 19:34
04.03 05:06 06:46 12:27 15:28 18:05 19:36
05.03 05:04 06:44 12:27 15:29 18:06 19:37
06.03. 05:03 06:42 12:26 15:30 18:08 19:39
07.03. 05:01 06:40 12:26 15:31 18:09 19:40
08.03. 04:59 06:38 12:26 15:32 18:11 19:42
09.03. 04:56 06:36 12:26 15:33 18:12 19:43
10.03. 04:54 06:34 12:25 15:34 18:14 19:45
11.03. 04:52 06:32 12:25 15:35 18:15 19:46
12.03. 04:50 06:30 12:25 15:36 18:17 19:48
13.03. 04:48 06:28 12:25 15:37 18:18 19:49
14.03. 04:46 06:26 12:24 15:38 18:20 19:51
15.03. 04:44 06:24 12:24 15:39 18:21 19:52
16.03. 04:42 06:22 12:24 15:40 18:23 19:54
17.03. 04:40 06:20 12:23 15:40 18:24 19:55
18.03. 04:38 06:18 12:23 15:41 18:26 19:57
19.03. 04:35 06:16 12:23 15:42 18:27 19:59
20.03. 04:33 06:14 12:23 15:43 18:28 20:00
21.03. 04:31 06:11 12:22 15:44 18:30 20:02
22.03. 04:29 06:09 12:22 15:45 18:31 20:03
23.03. 04:27 06:07 12:22 15:46 18:33 20:05
24.03. 04:24 06:05 12:21 15:46 18:34 20:06
25.03. 04:22 06:03 12:21 15:47 18:36 20:08
26.03. 04:20 06:01 12:21 15:48 18:37 20:10
27.03. 05:18 06:59 13:20 16:49 19:39 21:11
28.03. 05:15 06:57 13:20 16:50 19:40 21:13
29.03. 05:13 06:55 13:20 16:50 19:42 21:15
30.03. 05:11 06:53 13:20 16:51 19:43 21:16
31.03. 05:09 06:51 13:19 16:52 19:44 21:18

01.04. 05:06 06:49 13:19 16:53 19:46 21:20
02.04. 05:04 06:47 13:19 16:53 19:47 21:21
03.04. 05:02 06:45 13:18 16:54 19:49 21:23
04.04. 04:59 06:43 13:18 16:55 19:50 21:25
05.04. 04:57 06:41 13:18 16:55 19:52 21:26
06.04. 04:55 06:39 13:18 16:56 19:53 21:28
07.04. 04:52 06:37 13:17 16:57 19:55 21:30
08.04. 04:50 06:35 13:17 16:58 19:56 21:32
09.04. 04:48 06:33 13:17 16:58 19:58 21:33
10.04. 04:45 06:31 13:16 16:59 19:59 21:35
11.04. 04:43 06:29 13:16 17:00 20:00 21:37
12.04. 04:41 06:27 13:16 17:00 20:02 21:39
13.04. 04:38 06:25 13:16 17:01 20:03 21:40
14.04. 04:36 06:23 13:15 17:01 20:05 21:42
15.04. 04:33 06:21 13:15 17:02 20:06 21:44
16.04. 04:31 06:19 13:15 17:03 20:08 21:46
17.04. 04:29 06:17 13:15 17:03 20:09 21:48
18.04. 04:26 06:15 13:14 17:04 20:10 21:50
19.04. 04:24 06:13 13:14 17:05 20:12 21:51
20.04. 04:22 06:12 13:14 17:05 20:13 21:53
21.04. 04:19 06:10 13:14 17:06 20:15 21:55
22.04. 04:17 06:08 13:14 17:06 20:16 21:57
23.04. 04:15 06:06 13:13 17:07 20:18 21:59
24.04. 04:12 06:04 13:13 17:08 20:19 22:01
25.04. 04:10 06:03 13:13 17:08 20:21 22:03
26.04. 04:08 06:01 13:13 17:09 20:22 22:05
27.04. 04:05 05:59 13:13 17:09 20:23 22:07
28.04. 04:03 05:57 13:13 17:10 20:25 22:09
29.04. 04:01 05:56 13:13 17:10 20:26 22:11
30.04. 03:58 05:54 13:12 17:11 20:28 22:12

أوقات الصالة أوقات الصالة
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شحن الصقور

FALCONTRANSPORT  

VIA AIRFREIGHT

شحن الصقور 
بالنقل الجوى شحن الصقور

Germany is well known for a 
longlasting history in falconry. 

Pro Service is well known for its 
reliability and services into the  

Middle East.
 

ألمانيا لها 
تاريخ طويل
معروف, فى

تربية الصقور
بروسيرفيس

لها أيضا
سمعة وخدمات

تتسم بالدقة
فى الشرق األوسط

Pro Service is offering  
unique services for your  

falcon transportation:

• pick-up at the  
falcon breeder

• approval of all  
relevant documents  
with veterinary and  
customs authorities

• aircargo into all intl.  
Airports in the GCC

• insurance services

On top Pro Service is 
likely the only company 

german-wide offering 
our custom-tailored 
transportation box  

(approved by the  
german falcon  

breeders association).  
Built according to 

airline-regulations.

بروسيرفيس تقدم خدمة فريدة
لشحن الصقور.

نقوم بأخذ الصقور منكم
وتخليص كل اإلجراءات

الالزمة, سواء البيطرية أو الجمركية.
نقل جوى لكل المطارات الدولية

داخل دول مجلس التعاون الخليجى.
خدمات تأمبن.

كذلك توفر لكم بروسيرفيس عند
الطلب, صندوق شحن مطابق

للمواصفات األلمانية وشروط نقل
الطيور الجوى.

Pro Service Cargo GmbH  
Cargo Building C, Rooms C315-C325 

85356 Munich-airport   phone: +49 89 9761 0  
mail: info@proservice-cargo.com     

www.proservice-cargo.com

شحن الصقور
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ال تعتبر شبه الجزيرة العربية هي المكان الوحيد لتربية الصقور 
فقط، ولهذا فان العديد من „الصقارين” العرب يثقون بالجودة 

والخبرة التي يمتلكها مدربي ومربي الصقور األلمان.

عند شراء الصقر ال يتم فقط مرآعاة التدريب الذي يتمتع به الصقر 
وال المظهر الذي يبدو عليه فقط، بل ينبغي االنتباه الى الطريقة التي 

تتم فيها عملية نقل هذا الطائر المحبوب.

يقدر ان الفترة الزمنية التي يقضيها الصقر الفخم في صندوق النقل 
وفي الطريق من المربي وحتى وصوله الزبون النهائي تبلغ 20 

ساعة: وهنا تستطيعون االعتماد علينا والثقة بنوعية صناديق النقل، 
التي تم تطويرها وفحصها لهذه الغاية وال تدعوا صقركم الفخم ينقل 

في صناديق من الكرتون او البالستيك!
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تحتل الصقور في الثقافة العربية اهمية كبيرة 
مثلها مثل الصحراء والخيول العربية األصيلة.

صنع الصندوق الذي قمنا بتصميمه بطريقة تجعل 
حصول األضرار  بريش الصقر غير ممكنة 

اطالقا. وهذا ما اكده ليس فقط مربوا الصقور بل 
ايضا سلطات الصحة البيطرية. تستخدم شركة          

(Proservice)الصندوق الوحيد الذي يصنع بطريقة 

خاصة ويحمل رقما تسلسليا، ويلبي جميع المتطلبات والتعليمات 
. (IATA)الصادرة عن سلطات الصحة البيطرية ورابطة الشحن الجوي
الى جانب حماية الصقر وريشه فان الصندوق يتيح تهوية مثالية وله 

قوة مقاومة تجعله قابال لتحمل اوزانا كبيره اذا ركنت فوقه.  

خالل عملية تنقل لمدة 5 ايام تم اختبار ميّزات هذا الصندوق من قبل 
المدرب المشهور „ليو ماندلس بيرغر”: تم نقلها من ميونخ الى الدار 

البيضاء ومن ثم الى ابو ظبي ومن ثم اعيدت الى ميونخ. عادت 
الصقور التي تم نقلها في هذا الصندوق الى وطنها األصلي وهي في 
افضل احوالها، ليس فقط لم يتضرر ريشها اطالقا بل كان الصقر في 

حالة نفسية متوازنة بالكامل ولم تظهر عليه اية عالمات للعصبية 
وتعكر المزاج.

شحنشحن
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خدمات سياحة وسياحخدمات سياحة وسياح

يرشح املرشد السياحى الرسمى فى 

ميونيخ عيد حافظ الرحالت التالية:

قصور األحالم للملك لودفيج الثانى الشهيرة عالميا
بحيرات بفاريا الساحرة

جبال األلب الجميلة, خاصة مدينة جارمش
 بحيرات ألمانيا والنمسا مثل: 

بحيرة شتارنبيرج – تيجرن زية – تسل أم زية
 زيارة أجمل مدن أوروبا مثل: 

سالزبورج, فيينا, جينيف, زيورخ, ميالنو, فينيسيا
 رحالت لألطفال مثل: 

سكاى الين بارك, بلومبرج, ليجوالند
إلى جانب شرح تفصيلى لكل معالم ميونيخ وقصورها 

وتاريخها العريق

SIGHTSEEING

تليفون: 65 3 65 92 172 49+

مع حتيات  عيد حافظ   

©
 fotolia/xyno

©
 istock/dontsov

©
 fotolia/sw

isshippo

EUROSTAR      ReiseBüro

Luxury Villa Rentals 

Luxury Apartments Rentals 

Luxury Hotel Rooms with kitchen 

Private Yacht Charters 

Private Tours – Sightseeing   

Helicopter and Private Jet Charters 

 حجز فيلل فاخرة 

 حجز شقق فاخرة 

 حجز غرف فنادق مع مطبخ

 حجز ياخت او توفير خدمات الميناء للياخت الشخصي

 كل الخدمات لتوفير طائرة شخصية او هيليكوبتر

 رحالت خاصة و تجوال حول المدن

24 / 7 Assistance: + 49 171 / 92 27 549 
Arnulfstr. 1    .    80335 München   .   Tel: +49 / 89 55 32 01-02  
info@eurostar-reisebuero.de  .  www.eurostar-reisebuero.de

Customizable, independent luxury travel experiences
سفريات الي جميع أنحاء العالم

Worldwide Airlines Reservations & Ticketing

Worldwide Hotels & Apartments

Worldwide Car & Car with Driver Service

 مكتب يوروستار لسفرات يقدم اليكم افضل العروض
 للسفرات الفاخرة حسب الطلب عبر جميع الخطوط الجوية

 في جميع أنحاء العالم

حجز الفنادق و الشقق في جميع المدن

تأجير سيارت فاخرة و رياضية و غيرها مع او بدون سائق

eurostar_abro16_2.indd   1 31.03.16   16:46
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خدمات سياحة وسياح سياحة
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سياحة فى ألمانيا وأوروبا

أمانــة هيلث
للخدمات الطبية و السياحية

تقدم شركة أمانة هيلث للخدمات الطبية والسياحية إلى المرضى العرب المساعدة 
في إيجاد العالج األمثل لحالتهم المرضية في أفضل المستشفيات األلمانية

AMANA HEALTH
Tel.:  +49 (0)89 958 412 16

Mobile: +49 (0)171 99 10 224   +49 (0)171 38 61 486
info@amanahealth.de   www.amanahealth.de

وإليكم موجزا عما نقوم به من خدمات سياحية ورعاية طبية:

تنظيم الرحالت السياحية داخل ألمانيا وعلى صعيد أوروبا - برامج  «
ترفيهية لألطفال - مراكز التسوق - جوالت داخل المدن

ترتيب حجوزات اإلقامة والتنقل طيلة مدة إقامتكم وال ينحصر ذلك  «
في ألمانيا فقط بل على صعيد أوروبا.

تأجير السيارات الخاصة والليموزين مع سائق أو بدون. «
حجوزات الفنادق والشقق المفروشة حسب الرغبة.  «
عرض حالة المريض بعد إستالم التقرير على أطباء مختصين  «

لدراسته وتحديد العالج المناسب لحالته وتنسيق المواعيد الطبية.
استقبال المريض وعائلته من المطار مباشرة ونقلهم بشكل خاص إلى  «

مدينة العالج.
تأمين مترجم أو مترجمة للمرافقة إلى كافة االستشارات الطبية «

خدمات سياحة وسياحخدمات سياحة وسياح
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خدمات سياحة وسياحخدمات سياحة وسياح

Arab Trans 
Cars rental - Tourist Tours

Ali Al -JUBOORI –  Manager

Mobile: + 49 (0)176 31 36 55 10
Office: + 49 (0)89 41 87 93 30

a.s.h.trans@hotmail.de

ترانس العرب  شركة 
السيارات - تنظيم رحالت سياحية تأجير 

والبضائع  األمتعة  شحن 
إدارة. علي  الجبوري

arabtrans_abro16_1.indd   1 30.03.16   08:37
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Munich 
Airport

ميونيخ هى املكان املثايل لبدء رحلتك خالل أملانيا،  بڤاريا والنمسا.

مدن رومانسية وقصور و تسوق من الدرجة األويل عىل بعد أقدام.

ومن لحظة وصولك إىل مطار ميونيخ، سوف تشعر بكرم

ضيفاتنا البڤارية.

ميونيخ - جنة التسوق 

الحقيقية
         „Europcar“

Europcar Autovermietung GmbH
Petuelring 129 • 80809 München
               
Christian Schader 

خدمة تأجير السيارات املتمّيزة من

شروط ميسرة لدى تقدمي رقم التعريف: 
            Contract-ID 412 72 272 

السيد كريستيان شاد 
خليوية: 521 76 76 / 171 (0) 49+ هواتف 

خدمات سياحة وسياحخدمات سياحة وسياح
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 ✆ +49(0)17 8 . 63 68 995 khalidmuc@hotmail.com

خدمات سياحية وطبية

ترجمة ومساعدة شخصية

خدمات حراسة شخصية

خدمات حجز فنادق وشقق

جو��ت سياحية في المانيا واوروبا

خدمات نقل من والى المطار وتٔاجير سيارات

خدمات شحن جوي

Tourism & Medical Service

Translation & Assistance

Bodyguard Service

Hotels & Appartments Reservation

Touristic Tours in Germany & Europe

Airport Shuttel & Car Rental

Air Cargo Service

SERVICESERVICE
KHALID

تاكسى مطار
نقل الحقائب والشحن

نقل المرضي (ل شونكلينيك - باد آيبلينج - فوجتارويت - روزنهايم)
حسب الطلب, خدمات شاملة فى محل إقامتكم

عبد الودودعبد الودود 
خدمة تاكسى

0151.15تليفون: 52 88 82 

vadood_abro16_1.indd   1 31.03.16   16:58 

















   






































   




















Ksibi Salah
Tel.: +49 (0)178 3797784

Fax: +49 89 38377646
E-Mail: Ksibi@hotmail.de Mobil: +49 (0)178 37 97 784

صالح القصيبي

دليلكم السياحي عبد الرحمن

خدمات السياحة والتنقل بني املدن 

والبحيرات وجميع املعالم الطبيعية واألثرية

جوالت ترفيهية لألطفال وزيارة القصور وجبال الثلج 

املساعدة في التسوق والشحن

الترجمة والرعاية الصحية

تأجير السيارات واملرافقة اخلاصة  

Abderrahman Krifi   Helsinki Str. 54  81829 München 
Mobil +49(0) 178 37 97 284  Büro +49(0)89 437 460 37 

Fax +49(0) 437 460 99   krifi @hotmail.de   www.krifi tourism.com 

Munich Tourist Guide 
+49 (0) 178 37 97 284

خدمات سياحة وسياحخدمات سياحة وسياح
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www.simply-munich.com
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يورو - عملة ورقيةيورو - عملة معدنية
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طباعةسياحة

IMPRESSUM

Herausgeber
proservice GmbH
P.O. Box 23 19 52
85328 München
Tel.: +49 89 97 61-0
Fax: +49 89 97 61-903
info@proservice-marketing.com
www.proservice-marketing.com

Geschäftsführer
Helmut Gross, Viktor André Fuchs

MEDIASERVICE
Marketing 
Verkaufs- und Anzeigenleitung
Uschi Binner
Tel.: +49 89 97 61-206  
ubinner@proservice-marketing.com

Arabischer Fremdsprachensatz
Krondorfdesign 
Tel.: +49 (0)89 21 555 393
info@krondorfdesign.de • www.krondorfdesign.de

Golden Health Patienten- und Vermittlungssupport 
Ute Drothler 
Tel.: +49 89 97 61-202
udrothler@proservice-marketing.com

ÜBERSETZUNG

Eid Hafez 
Tel.: +49 172–92 65 365 
eidhafez@hotmail.com

DRUCK
druckPruskil gmbh • Tel.: +49 (0) 84 58 32 95-0  
info@pruskil.de • www.pruskil.de

Für den Inhalt der Anzeigen ist ausschließlich der Inserent verantwortlich
Bildrechte: Umschlag innen hinten (Weltkugel) + S. 208,118,119: fotolia/ag visuell. Skyline auf Seiten 4/5, 
56/57, 74/75, 92/3, 104/105: fotolia/Matthias Enter. Seite193 (Zwiebelturm): istock/fotoblanko40. 
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فهرس فهرس

INDEXفهرس INDEXفهرس

118, 119, 208 األمتعة الكبيرة
Excess Baggage

178, 179 نقل الصقور
Falcon Transportation

جارمش بارتن كيرشن  146-155
Garmisch-Partenkirchen

1,37 نظارات
Glasses

192-193 خدمة ضيوف / خدمة مرافقة
Guest Service / Guest Escort

92-103  فنادق
Hotels

201 طباعة
Imprint

164,165 كيتس شتاين هورن
Kitzsteinhorn

108, 128, 129, 136, 137, 144, 
145, 162, 163

بحيرات فى بفاريا   
Lakes in Bavaria

104-111, 120-124, 126-139, 
142-157, 160-165, 196, 197

ترفيهية     فعاليات 
Leisure Activities

182-193
رحالت سياحية & خدمة ليموزين

Limousine and Sightseeing Service

125, 126, 127 ليندرهوف
Linderhof

118, 119, 208 نقل حقائب / شحن جوى  
 Luggage transportation / Airfreight

1-17, 19 التسّوق الفاخر
 Luxury Shopping

59-62 منتجات طبية
Medical Products

56-73
عالج طبى,  تجميل, أطباء

 Medical Treatment, Cosmetics,
Doctors, Physicians

166, 167, 207
تطبيقات (App) „بروسيرفس“ 

App Pro Service

132,133,139,149
مالهى

Amusements

104-111,120-124,126-139, 
142-157,160-165,196-197

مالهى ومنتزهات
Amusements and Parks

130-133  بادتولز
Bad Tölz

118, 119, 208
 شحن جوى ونقل أمتعة

 Baggage Transportation and Airfreight

122
حمامات عامة

Bath and Public Swimming

معالجات تجميلية & نقاهة          63-69
Beauty Treatment & Wellness

شحن  208 ,119 ,118
Cargo

106-109, 111,  
126-127, 160, 161, 184

قصور
Castles

108,144,145 كيم زية
Chiemsee

113-115 خريطة المدينة
City Map

47 حلواني
Confiserie

106-111, 120, 121, 160, 161 حضارة
Culture

198, 199 يورو
Currency / Euro 

182 خدمة ترجمة 
Dolmetscher Service / Translation 

106-109,123, 125-137, 
142-147,  150-157, 160-165

رحالت
Excursions
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فهرسفهرس

INDEXفهرسINDEXفهرس

116 مترو األنفاق
Metro, Underground

170 مساجد
Mosques

110, 111, 120, 121 متاحف
Museums

123 حدائق
Parks

58-61 صيدليات
Pharmacies

168 أرقام هواتف هامة
Phone Numbers

68-71 أطباء
Physicians

72-73, 193  خدمات وكالء أطباء 
Physicians agent services

172-177 أوقات الصالة
Praying Times

118, 119, 166, 167, 208 بروسيرفيس
Pro Service

74-91 مطاعم
Restaurants

156-161 سالزبورج
Salzburg

1-53, 59-62, 125,  
140, 158, 159

 تسوق 
Shopping

20-22  تسوق لألطفال
Shopping for Kids

26, 27, 51, 53, 158, 159  مراكز تسوق 
Shopping Malls

158, 159  تسوق النمسا سالزبورج          
 Shopping Salzburg, Austria

140  تسوق تجرن زية 
Shopping Tegernsee

51   تسوق إنجلوشتات 
Shopping Ingolstadt

53  تسوق ميتسنجن
Shopping Metzingen

182-193 رحالت سياحية & خدمة ليموزين
Sightseeing & Limousine Service

118-119 إسترداد الضريبة
Tax Refund

134-140 تيجرن زية
Tegernsee

182 ترجمة
Translation

183 مكتب سياحة
Travel Office

116 مترو األنفاق
Underground and Metro

169
مرادفات                  

Vocabulary

2, 3, 112
مرحبا                  

Welcome

162-165 سالم زية
Zell am See

 Golden Health, Clinics,
 Cosmetic, Doctors, Hospitals,
Beauty and Wellness

 جولدن هيلث، عيادات،تجميل،
 أطباء، مستشفيات،

تجميل & نقاهة

63-65, 68-69 تجميل 
Cosmetician

70, 71 أسنان
Dentistry

68-69 أطباء جلدية 
 Dermatologist
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تطبيقات  „بروسيرفس“سياحة

www.proservice-marketing.com

)App( ُقم بتنزيل تطبيقات
دليل السائح

على جهازك اخِلليوي!

تطبيقات (App) „بروسريفس“
باللغتني العربية واالنكليزية
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بروسيرفيس

LUGGAGE & TAX REFUND BY AIR CARGO

حقائب وإسترداد
الضريبة بالشحن الجوى

هيلموت جروس صاحب الشركة 
Owner Helmut Gross

صاحب الشركة فيكتور فوكس 
Owner Viktor André Fuchs

OUR TEAM IS PLEASED TO WELCOME YOU
يسر فريقنا الترحيب بكم

UP TO 70 % SAVINGS COMPARED  
TO AIRLINE TARIFF FOR EXCESS BAGGAGE

توفير حتى 70% من تكاليف شحن الوزن الزائد 
من األمتعة، مقارنة بتكاليف شركات الطيران

Pick up of your luggage

Air cargo to your country

Export customs clearance

Tax Refund in our office  
or at your hotel / residence

Cargo insurance

نقل أمتعة
الشحن الجوى لبلدكم
التخليص الجمركي لصادراتكم
استرداد ضريبة المشتريات
في مكتبنا او في فندقكم
تأمين أمتعكم

www.proservice-cargo.com info@proservice-cargo.com




