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المكان

Place

ااحداثيات

ساحة ستيفن باتز

Stephansplatz

N48 12.175 E16 22.194

قصر الشانبرون

Schonbrunn Palace

N48 11.127 E16 19.116

اقرب محطة

ااسعار وااوقات

المحطة

ااحداثية لمواقف ارضية في

Stephans Platz
على المسار ااحمر U1

بداية شارع المشاة المؤدي
الى الساحة

او المسار البرتقالي U3
المحطة

من  03.8صباحاً الى  03.8صباحا

Schonbrunn

الكبار € 91

على المسار ااخضر U4
المحطة

حديقة حيونات

N48 10.941 E16 18.193

الشونبرون

Schoenbrunn Zoo

برج الدانوب

Danube Tower
Vienna

N48 14.439 E16 24.591

حديقة اشتاد بارك

Stadt park

N48 12.298 E16 22.695

نهر الدانوب

Donauinsel

N48 13.890 E16 24.658

Hietzing

على المسار ااخضر U4
المحطة

Alte Donau
على المسار ااحمر U1
المحطة
Stadtpark

على المسار ااخضرU4

الماحظات

ااطفال € 91

تحت سن  0سنوات مجاناً

يوجد به

اقدم حديقة حيونات
في العالم

من  1صباحاً الى  03.8مساءً
الكبار € 95358
ااطفال € 7
ااطفال تحت  0سنوات مجاناً

موقع الحديقة داخل
قصر الشونبرون

من  98صباحاً حتى  993.8مساءً
الكبار € 7318
ااطفال € 53.8

الموقف الداخلية للبرج

ااطفال تحت  0سنوات مجاناً

قريبة من ساحة
ستيفن باتز

المحطة

Donauinsel
على المسار ااحمر U1

محل استأجار القوارب
الكهربائية
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المكان

Place

ااحداثيات

مطل كالين بيرج

Kahlenberg

N48 16.487 E16 20.231

ماهي والعاب براتر

Wien Prater

N48 13.052 E16 23.706

شارع ماريا هيلفر

Mariahilfer Strasse

N48 11.954 E16 21.149

مغارة هتلر

Seegrotte

N48 05.152 E16 15.449

المركز السعودي

Islamisches
Zentrum Wien

N48 14.726 E16 23.828

اقرب محطة

ااسعار وااوقات

الماحظات

للوصول للمطل عبر اخر محطة

Heiligenstadt

منطقة جبلية مطلة على

على المسار ااخضر U4

فيينا

ثم صعود الباص رقم A .0

المحطة
Praterstern
المسار ااحمر U1
المسار البنفسجي U2

من منتصف مارس الى نهاية
أكتوبر

من  98صباحاً الى منتصف الليل

اقرب محطة للشارع
Zieglergasse
او

شارع الماركات العالمية

Neubaugasse

على المسار البرتقالي U3
اقرب محطة باصات

الكبار € 98

Vorderbrühl
Husarentempelgasse

ااطفال من (€ 7 )91-1

رقم الباص .05

اقل من  1سنوات مجاناً

يمكن الذهاب لها عن طريق

الشركات السياحية والحجز من

يومياً من صباحاً  1الى  5مساءً

تبعد عن فيينا  .5كيلو

الطريق يمر بالقرب من مجمع
السيتي سود

الفندق

المحطة

ااسامي

Neue Donau
على المسار البني U6

يوجد به مسجد للرجال
والنساء
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المكان

Place

ااحداثيات

محطة قطارات فيينا

Wien
Westbahnhof

N48 11.812 E16 20.295

محطة قطارات فيينا

Wien
Sudbahnhof

مطعم اصالة

Restaurant Asala

الغربية

ااسعار وااوقات

اقرب محطة
المحطة
Westbahnhof
على المسار البرتقالي U3

على سبيل المثال

والمسار البني U6

وزيامسي وغيرها

المحطة
الجنوبية

مطعم الكارون

N48 11.248 E16 22.744

Sudtirolerplatz
Sudbahnhof

على المسار ااحمر U1

Karun Orient
Restaurant

N48 12.902 E16 21.074

اقرب محطة مترو  Schottentorعلى المسار البنفسجي U2
اقرب محطة ترام Lange Gasse

N48 11.905 E16 20.601

مطعم ريستوران بارس

Restaurant Pars

N48 12.493 E16 20.436

مطعم كينت

Kent Restaurant

N48 12.762 E16 20.180

مطعم Couscous

Couscous
Restaurant

N48 13.260 E16 21.810

مطعم النورد سي

Nord see

N48 12.006 E16 21.292

الماحظات

اقرب محطة مترو  Zieglergasseالمسار البرتقالي U3
بجوار شارع ماريا هلفر

اقرب محطة مترو  Thaliastraßeعلى المسار البني U6
قريب جداً من نفس المحطة

اقرب محطة مترو  Josefstädter Straßeالمسار البني U6
قريب جداً من نفس المحطة وقريب من مطعم بارس

اقرب محطة مترو  Roßauer Ländeعلى المسار ااخضر U4
قريب جداً من نفس المحطة

اقرب محطة مترو  Neubaugasseعلى الاين البرتقالي U3
في منتصف شارع ماريا هلفر

للمغادرين الى الغرب
ميونخ وسالزبورغ

للمغادرين الى الجنوب

ايطاليا على سبيل المثال

مطعم مصري

مطعم عربي

مطعم ايراني

مطعم تركي

مطعم مغربي & مصري
مأكوات بحرية

بشارع ماريا هلفر
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المكان

Place

سوبر ماركت ايتسان

Etsan

ااحداثيات
N48 10.327 E16 24.807

التركي

Supermarkt

سوق ناش ماركت

Naschmarkt

N48 11.939 E16 21.847

مجمع مدينة االفية

Millennium City
Handelskai

N48 14.448 E16 23.211

Donau zentrum
Kagran

N48 14.422 E16 26.258

Gasometer City

N48 11.058 E16 25.160

designer outlet
parndorf

N47 58.720 E16 50.883

Shopping City Sud

N48 06.529 E16 19.150

مركز ومجمع الدانوب
كاقران

مجمع جازو ميتر

ااسعار وااوقات

اقرب محطة

الماحظات

اقرب محطة  Simmeringعلى المسار البرتقالي U3

سوبرماركت تركي منتشر في

اخر محطة على نفس المسار

العربية

اقرب محطة Kettenbrückengasse

سوق شرقي للمستلزمات

فيينا فيها كل المستلزمات

الغذائية

على المسار ااخضر U4

 +مطاعم  +كافيهات

اقرب محطة Handelskai

مطل على نهر الدانوب مباشرة

على المسار المسار البني U6
اقرب محطة له Kagran

ومن اشهر مواقع التسوق
بفيينا

من مراكز التسوق الكبيرة

المسار ااحمر U1

داخل فيينا

اقرب محطة Gasometer

مجمع تجاري وتسوق وسينما

على المسار البرتقالي U3

داخل فيينا

يوجد باص خاص بااوت لت ينطلق من امام دار ااوبرا بفيينا ومواعيده

آوت لت ديزاينر
بارندورف

الساعة  11صباحاً والساعة  1والساعة  4عصراً
والعودة الساعة  2ظهراً و الساعة  5عصراً والساعة  7مساءً
وللوصول له بالقطار من محطة الطارات الجنوبية الى محطة Bratislava

من اجمل اسواق ااوت ليت
يبعد  55كيلو عن فيينا

ثم القطار الى Parndorf
اانتقال الى محطة

مجمع السيتي سود

Bahnhof Meidling

ثم الترام ااصفر لوكال بان
الى ان تصل الى المجمع

vösendorf scs bahnhst

السبت من  1صباحاً الى  0مساءً
ااثنين والثاثاء وااربعاء

من 13.8صباحاً الى  7مساءً
الخميس  13.8صباحاً الى  1مساءً

اكبر مركز تسوق في
النمسا

 25كيلو خارج فيينا
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الرامج امقرحة
 مطل كالين بيرج
• N48 16.487 E16 20.231

KM
@ALMUSAFER009

• حديقة شتاد بارك
• N48 12.298 E16 22.695

17

 ساحة ستيفن باتز
• N48 12.175 E16 22.194

مطل كالين بيرج

2
حديقة شتاد بارك

لاطاع على البرنامج من قوقل مابس ( خريطة تفاعلية )
اضغط هنا

ساحة ستيفن باتز
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• قصر الشونبرون
• N48 11.127 E16 19.116

شارع ماريا هلفر

KM

 حديقة حيونات الشونبرون
• N48 10.941 E16 18.193

500M

• شارع ماريا هلفر

• N48 11.954 E16 21.149

5.5

قصر الشونبرون
لاطاع على البرنامج من قوقل مابس ( خريطة تفاعلية )
اضغط هنا

حديقة حيونات
الشونبرون
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برج الدانوب

 مغارة هتلر
• N48 05.152 E16 15.449

KM

 مجمع السيتي سود
• N48 06.529 E16 19.150

8

• برج الدانوب
• N48 14.439 E16 24.591

26

لاطاع على البرنامج من قوقل مابس ( خريطة تفاعلية )
اضغط هنا

مجمع السيتي سود

مغارة هتلر
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 ماهي براتر
• N48 13.052 E16 23.706

KM

القوارب النهرية

• مجمع كاقران التجاري
• N48 14.422 E16 26.258

5

• جولة على نهر ومقاهي الدانوب
• N48 13.890 E16 24.658

مجمع كاقران

3.5

ماهي براتر
لاطاع على البرنامج من قوقل مابس ( خريطة تفاعلية )
اضغط هنا
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• آوت ليت ديزاينر بارندورف
• N47 58.720 E16 50.883

KM

ساحة ستيفن باتز

 شارع ماريا هلفر
• N48 11.954 E16 21.149

@ALMUSAFER009

50

• ساحة استيفن باتز
• N48 12.175 E16 22.194

شارع ماريا هلفر

2

لإطاع على البرنامج من قوقل مابس ( خريطة تفاعلية )
اضغط هنا

اوت ليت ديزاينر
بارندورف

ماحظة - :

ااوت ليت كبير جدا ويحتاج الى اكثر من نصف يوم وربما اكثر

اذا بقي هنا مجال من الوقت اختر اما شارع ماريا هلفر او ساحة ستيفن باتز

ABDULLAH ALKATHERI
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جميع فنادق فيينا
اضغط هنا

www.Traveldiv.com

فندق امباسدور

فندق دو اند كو فيينا

ميليا فيينا

هيلتون الدانوب

فندق تريند النمسا

فندق ام ستيفن باتز

غراند فيينا

بااس هانسن كمبينسكي

ريتز كارلتون فيينا

ماريوت فيينا

انتركونتننتال

نزل بارك باي راديسون أونو

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

