
    

   

 
 

 

 

 

 فاتنة جبال األب
 

 اضغط هنا -ية هيئة السياحة السويسر
 

 مكتب ااستعامات - اضغط هنا

 

عبدالله الكثيري/ إعداد   

 المسافرون الى اوروبا

@ALMUSAFER009 

 
 

www.traveldiv.com 
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 Place المكان

 

 ااحداثية
 

 المحطة ااقرب ااسعار وااوقات
 

لماحظاتا  

 

 
 Interlaken انتراكن

 

N46 41.198  E07 51.499 

 

N46 41.180  E07 51.358 
 

N46 41.050  E07 51.447  

جميع ااحداثيات الثاث هي أقرب المواقف من 
 السنتر والحديقة

مواقف بجوار الحديقة مباشرة ااولى  

 الثانية مواقف فندق ميتروبول

 الثالثة مواقف ارضية لنفس الحديقة

 مكتب ااستعامات

tourist information 

Interlaken 
N46 41.147  E07 51.383 

 

 في نفس السنتر
 صباحًا 8من 
مساًء  6الى   

 

يمكن الحصول على جميع اانشطة والبرامج 
س المكتب وموقعه اسفل والكتيبات من نف

 فندق متروبول بجوار الحديقة

هاردير كولممطل   

 

Harder Kulm 
 

 
 

N46 41.459  E07 51.921 

 

 من ابريل الى اكتوبر

مساًء 6صباحًا حتى  8من   

فرنك 52الكبار   

فرنك 52( 52-6)ااطفال   

سنوات مجانًا 6تحت   

 طارق
Interlaken Ost 

 باص
Interlaken Ost 

 

 ات انتراكنمن اجمل مط
 اطالة على انتراكن وبحيرتي ثون وبرينز

 احداثية اقرب مواقف للمطل
N46 41.411 E07 52.040 

 حديقة يونغفراو

Jungfraupark 

Interlaken 
 

N46 40.933 E07 52.807 

 مفتوح يوميًا

مساًء 6حتى صباحًا  55من   

اكتوبر 58من مايو حتى   

فرنك 04الكبار  

فرنك 55سنة  52ااطفال حتى   

 

 باص 
Matten b. I., 

Jungfrau Park 

 حديقة الغموض
 أسرار الكرة اأرضية في ستة

 مثيرة وأجنحة خاصة 
 لأطفال وخاصةيوجد عروض جذابة

 

 فلوههيمو  مطل
 

Heimwehfluh N46 40.642  E07 51.087 
 

مساًء 5صباحًا الى  01من   

اكتوبر 55ابريل الى  3من   

فرنك 52الكبار   

فرنك 50( 56-6)ااطفال   

 باص
Interlaken, 

Heimwehfluhbahn 

 
 بجوار محطة انتراكن الغربية

 وقريب جدًا من السنتر

 

 
 قمة نيدرهورن

 

 

Niederhorn 

 الصعود بالعربة  من بحيرة ثون

N46 41.108  E07 44.872 
 التلفريك من قرية بيتنبيرج

N46 41.448  E07 45.871 
 

 نوفمبر 1ابريل الى  01من 

 04.61الكبار  -(   تلفريكال) 
1.51( 04-4)ااطفال   

 فرنك 55الكبار – ( العربة) 
فرنك 54( 04-4)ااطفال   

 باص
Beatenbucht 

 

 

اما بالعربة من ااسفل بجوار بحيرة ثون  الصعود
  بالتلفريك الى ااعلىالى قرية بيتنبيرج ثم 

او الذهاب بالسيارة الى قرية بيتنبيرج ثم 
 ك الى القمةالصعود بالتلفري

 

ويمكن التوجه اقرب محطة من الفندق والسؤال عن رقم القطار او الباص بناًء على اسم محطة الوصول  قوقل مابسمن  برامجاقرب المحطات لأنشطة وال لمن ايملك سيارة تم ذكر اسم بخصوص القطارات والباصات
 .مجات ارشادية من نفس المكتبكما يمكن التوجه لمكتب المعلومات في سنتر القرية فهو بمثابة المستشار اخذ ارقام الباصات والقطارات و انصح بأخذ كتيبات و, والمذكورة هنا في هذا الجدول 
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 بحيرة برينز
Brienz Lake 

 مرفأ تأجير القوارب الكهربائية

N46 45.259  E08 02.278 

 (برينز ) مرفأ البواخر 
N46 41.478 E 07 52.188 

 

 (برينز )  تأجير القوارب
 باص

Brienz BE, Bahnhof  

 ( برينز )  مرفأ البواخر
 باص

Interlaken Ost  

 

 

 بحيرة ثون
 

Thun lake 

 

 ( Schadau Park) قة ثون حدي
 بجوار المرفأ على ااحداثية

N46 44.844 E07 38.117 

 
 

 (ثون ) مرفأ البواخر 
N46 45.241  E07 37.866 

(ثون ) مرفأ البواخر  

 باص

Thun, Bahnhof 

(شاداو ) حديقة ثون   

 باص
Thun, Scherzligen/Schadau 

  
 St Beatus N46 41.024 E07 46.885 كهوف سان بيتوس

نوفمبر 0مارس الى  50من   

مساًء 5الى   0.31يوميا من   

 فرنك 01الكبار 
 فرنك 01(  04 – 4) ااطفال من 

 باص

Beatushöhlen 

 

كيلو عن انتراكن 9تبعد   

 
 القطار البخاري               

 قمة روثورن

Brienz Rothorn 

bahn 
N46 45.303 E08 02.198 

 اكتوبر 55يونيو الى  4من 
مساًء 5.31الى  1.31من   

 فرنك 16الكبار 
فرنك 65(  05 -4) ااطفال   

 قطار
Brienz BRB 

 باص
Brienz BE, Bahnhof 

 في قرية برينز
 كيلو عن انتراكن 71يبعد 

 

 

 

 متحف بالينبيرج

Ballenberg live 

museum 
N46 45.071  E08 04.786 

اكتوبر 30ابريل الى  00من   

مساًء 5صباحًا الى  01يوميا من   

فرنك 55الكبار   

 فرنك 00(  04- 4) ااطفال 

 

 باص

Ballenberg 

West, Museum 

 عبارة عن قرية ومنازل حقيقة
 قديمة جدًا من خالها

 الحياة الريفيةيمكن مشاهدة 
 قديمًا السويسرية

 شال ريخن باخ
 

ReichenbachFall N46 43.188  E08 11.236 

 اكتوبر   00مايو الى  5من  
 مساًء 5.31الى  0من 

 فرنك  01الكبار 
 فرنك 1(  04 – 4)ااطفال 

 التذاكر مع خوانق نهر اآ ر
 فرنك  05الكبار 

 فرنك 00(  04 – 4) ااطفال من 

 قطار

Meiringen 

Alpbach 

 باص
Willigen, Klinik 

Reichenbach 

كيلو عن انتراكن  والطريق له  88يبعد 
 يمر

 بالقرب من متحف بالينبيرج

 خوانق نهر اآ ر
 بالقرب من ريخن باخ

  Aare Gorge N46 43.191  E08 12.286 

 نوفمبر 0ابريل الى  3من 
 مساًء 5.31الى  1.31من 

 فرنك 1.51الكبار 
 فرنك 5(  04 – 4) ااطفال من 
 سنوات مجانًا 4اقل من 

 

 قطار
Aareschlucht 

West 
 باص

Aareschlucht 

Ost 

 يبعد عن شال ريخن باخ

كيلو ونصف الكيلو   

http://travel.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.reichenbachfall.ch%2F
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 قمة نيسن

 

Niesen-Bahn 

 

N46 38.363 E07 41.431 

نوفمبر 05ابريل الى  01من   

مساًء 5.31الى  1.31من   

فرنك  55الكبار   

 نكفر 55.51(  04-4) ااطفال

 قطار
Mülenen 

 باص
Mülenen, 

Bahnhof 

 ُمطل على بحيرة ثون وعلى انتراكن

 قوارب

الجت بوت السريعة   

Jetboat Interlaken N46 41.331  E07 53.859 

 من مايو الى اكتوبر

فرنك 99الكبار   

فرنك 19سنة  61ااطفال حتى   

 299اطفال  2+ بالغين  2ااسرة 
 فرنك

 باص

Bönigen, See 

 
 دقيقة 17لجولة مدة ا

 للحجز
0041 78 845 56 99  

 

 

 شاات جس باخ

 

Giessbach Falls 

 

N46 44.089  E08 01.595 
 

الوصول للشال بالسيارة مجانًا 
 وااحداثية خاصة بمواقف الشال

ويمكن الوصول الى الشال من مرفأ في 
البحيرة الى مرفأ الشال ثم صعود 

 العربة الجبلية الى ااعلى

 باص
Brienz BE, Abzw. 

Giessbach 

 كيلو عن انتراكن 71ويبعد 
 ويطل على بحيرة برينز

 
 يوجد مكان للشواء

 Lauterbrunnen وادي لوتربرونن

 

N46 35.533  E07 54.472 

 

 قطار
Lauterbrunnen, 

Bahnhof 
 باص

Lauterbrunnen, 

Dorf 

 
 من اجمل ااودية التي يمكن ان تشاهدها          

 كيلو 78انتراكن يبعد عن 
 في نفس الوادي ااحداثية لشال ستوباخ

 شاات ترومل باخ

 
 

 

Trümmelbach Falls N46 34.351  E07 54.724 
 

ابريل حتى نهاية اكتوبر 0من   

مساًء 5صباحًا الى  0من   

فرنك 00الكبار   

فرنكات 6ااطفال   

 باص
Stechelberg, 

Sandbach 

 

 في وادي لوتربرونن 
 كيلو 76انتراكن ويبعد عن 

 

 قطار الطبيعة

 

 

Gelmer-Bahn N46 36.719  E08 18.540 

اكتوبر 01يونيو الة  4من   

مساًء 5صباحأ الى  0من   

فرنك 35الكبار   

فرنك 05(  04-4) ااطفال من   

 باص
Handegg, 

Gelmerbahn 
 

 انحدارًا  من اشد سكك الحديد المعلقة
 يصعد بك الى ااعلى حيث في اوروبا

 وسد جيلمرسي بحيرة وجد ت 
 كيلو عن انتراكن 75يبعد 

 
 قمة شيلتهورن

 

Schilthorn 
 

N46 33.317  E07 54.076 
 

 من ابريل الى اكتوبر
 مساًء 6.31الى  5.31من 

 فرنك 015الكبار 
 فرنك 50(  05 -4) ااطفال من 

 باص
Stechelberg, 

Post 
 

 قمة جيمس بوند
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 مدرج الطيران

 Air – glaciers قاسيرس آير 

 

N46 35.138  E07 54.829 
 

 

فرنك للشخص 005دقيقة  03  

فرنك للشخص 541دقيقة  51  

فرنك للشخص 651دقيقة  31  

سنة(  05  -5) من %   31خصم   
 

 
 باص

Lauterbrunnen, 

Helipor 

 
 هيلوكبترجوات بال

 
 في وادي لوتربرونن وتبعد 

كيلو 71عن انتراكن  مسافة   

 قرية وينقن

 

Wengen N46 35.915  E07 54.524 

 

 

لقرية بدون سيارات ا
 والصعود لها بالقطار
 من وادي لوتربرونن

فرنك 61.16التذكرة   

 

 القرية بدون سيارات والصعود لها
 من محطة القطار بوادي لوتربرونن

 
 ااحداثية لمواقف محطة القطار

 Jungfraujoch N46 37.281 E08 01.553 قمة يونغفراو

 العامتعمل طوال 
 فرنك 016الكبار 

 مجانًا مع الوالدين(04-4)ااطفال 
 سنوات مجانًا 4ااطفال تحت 

 قطار
Grindelwald 

Grund 

 باص
Grindelwald 

Grund 

 

 ااحداثية للصعود لها من جرايندلوالد
 اما الصعود لها من وادي لوتربرونن

 على ااحداثية التالية

N46 35.913 E07 54.523 

ئيةالزحليقة الهوا  

 رفيرست فايقمة 
 

First Flieger 

Grindelwald 
N46 37.492  E08 02.508 

 

 يونيو 5 -يناير 0
 مساًء 6الى  05من الساعة 

 اكتوبر 55يونيو الى  4من 
 مساًء 6.31الى  01من الساعة 

 الكبار

فرنك  55القمة  فقط    

فرنك  50القمة والزحليقة   

 ااطفال

فرنك  00القمة  فقط    

 فرنك  60لزحليقة  القمة وا

 باص

Grindelwald, 

Firstbahn 

 

كيلو عن انتراكن في جراندلوالد 51  

 يوجد تذكرتين ااولى للقمة

 والثانية للقمة والزحليقة الهوائية

فينقستيج زحليقة  

 

Pfingstegg 

Grindelwald 

N46 37.396  E08 02.799 
 

 
 اكتوبر 01مايو الى  0من 

مساًء 4الى  01.31من   
فرنك 56ر الكبا  

فرنك 05ااطفال   

 باص
Grindelwald, 

Pfingsteggbahn 

 

 
 جراندلوالدفي  

 تبعد اقل من كيلو عن الزحليقة

فيرست فاير الهوائية  
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 آيسلتوالد
 

 

Iseltwald N46 42.701 E07 57.815 

 

كيلو عن انتراكن 75  

 باص

Iseltwald, Dorfplatz 

شيايبلدة   

 

Aeschi 

 
N46 39.501  E07 41.788 

 

كيلو عن انتراكن 05  

 باص

Aeschi b. Spiez, Post 

 بلدة سبيز

 

Spiez Castle 

 
N46 41.336  E07 41.171 

 

كيلو عن انتراكن 85  

 باص

Spiez, Schiffstation 

 البحيرة الزرقاء

 

Blausee 
 

N46 32.039  E07 40.021 
 

 مفتوح على مدار السنة

 مساًء 5الى  0من 
فرنكات 5ر الكبا  

فرنكين( 04-4)ااطفال  

 باص

Blausee BE 
 

 

 كيلو عن انتراكن 08
شواءلليوجد حديقة   

 بحيرة ااوشن سي

 

Oschinensee 
 

N46 29.854  E07 40.931 
 

 اكتوبر 55مايو الى  0من 
 مساًء 4الى  1من 

 فرنك 50الكبار 
 فرنك 03( 04-4)ااطفال من 

 قطار
Kandersteg 

 باص

Kandersteg, 

Talstat. 

Oeschinen 

كيلو متر عن انتراكن وموقعها  16تبعد 
كيلومترات 6بعد بحيرة البلوسي ب   

 يوجد زحليقة صيفية بااعلى
 و الصعود للبحيرة والزحليقة بالتلفريك 

 

يرنقلونمطل   Lungern N46 46.537  E08 08.587 
 

 

 
 

 
 من اجمل المطات التي يمكن ان

 كيلو عن 05تشاهدها يبعد  
 انتراكن باتجاه لوزيرن 

 لوزيرن
 

Luzern 
 

N47 03.048 E08 18.416 
 

 

 قطار
Luzern 

 باص
Luzern, Bahnhof 

كيلو عن انتراكن 61تبعد   

 ااحداثية لمواقف بجوار الجسر الخشبي

Thun 

Spiez 

Iseltwald 

Aeschi 

 

Interlaken 

Brienz 
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 التلفريك المكشوف

 

Cabrio  Stanserhorn N46 57.518  E08 21.818 
 

 مساًء 4الى   1.31من 
 نوفمبر05الى ابريل 00من

 فرنك 56الكبار 
 فرنك 01.51( 04-4)ااطفال 

 قطار
Stans 

 باص

Stans, Bahnhof 

كيلو 67يبعد عن انتراكن   

 وبالقرب من لوزيرن وقمة تتليس

 قمة تتليس الثلجية
Engelberg 

Titlls 

N46 48.996  E08 23.830 
 

 مفتوح طوال السنة

مساًء 6.31الى  1.31من الساعة   

رنكف 10الكبار   

فرنك 66.5( 05-4)ااطفال  

سنوات مجانًا 4اقل من   

 قطار
Engelberg 

 باص

Engelberg, 

Titlisbahn 

 في قرية انجلبيرج
 كيلو عن انتراكن 87تبعد 

 وبالقرب من لوزيرن

 Mount Pilatus قمة بياتوس

لصعود لها بالقطار المسنن من محطة ا
 البن شستاد

N46 57.311 E08 16.635 

بالتلفريك من محطة الصعود لها 
 كرينز

N47 01.836 E08 16.655 

 نوفمبر 55من منتصف مايو الى 
مساء 5الى  1.31من الساعة  صباحًا  

فرنك 55الكبار   

فرنك 34ااطفال   

 الرحلة البانوارمية

فرنك 014الكبار   

فرنكً  56ااطفال   

 قطار
Alpnachstad 

 (البن شستاد ) باص 
Alpnachstad, 

Bahnhof 

(ينز كر) باص   

Kriens, Pilatus-

Bahnen 

 الجولة البانورامية لقمة بياتوس

 ركوب الباخرة من لوزيرن الى محطة 

البن شستاد والصعود بالقطار المسنن الى 
اعلى القمة ثم النزول بالتلفريك من الجهة 

ااخرى للقمة الى محطة كرينز واستقال 
 الباص الى لوزيرن

 Rigi kulm قمة ريجي

 

 ( Weggis ) ز  محطة ويجي

N47 02.027 E08 26.462 

 

 ( Vitzna ) محطة فيتزناو    

N47 00.553 E08 28.974 

 
 (Arth-Goldau)محطة آرث قولداو 

N47 02.957 E08 32.942 

 نوفمبر31مارس الى  0من 
 

 فرنك  41الكبار 
مجانًا مع كل ( 04-4)ااطفال من 

 شخص بالغ في يوليو واغسطس
لوزيرن  الرحلة البانورامية من

بالعبارة الى محطة ويجيز او فيتزناو  
 فرنك 003

 قطار
Vitznau 

 باص
Weggis, Seilbahn 

 باص

Vitznau, Station 

 باص

Arth-Goldau, 

Bahnhof 

كيلو وقريبة من  755تبعد عن انتراكن 
كيلو 87لوزيرن مسافة   

 يمكن الصعود لها من محطة ويجيز بالتلفريك

الى محطة كالتباد   

ار المسنن الى اعلى القمةويمكن الصعود ثم بالقط
 لها من فيتزناو بالقطار المسنن مباشرة

بالعبارة موقعها قريب من  لها يوجد رحات* 
 الجسر الخشبي بلوزيرن 

 شاات الراين

 

Rhine Falls 

 
N47 40.666  E08 36.567 

 القوارب من ابريل الى اكتوبر
 مساًء 4.31الى  0.31من 

 ل السنةالشال مفتوح طوا
الوصول للشال عبر مواقف السيارات 

 مجانًا

هناك قوارب تصل الى اقرب نقطة 
فرنكات للشخص 1للشال وقيمتها   

 قطار
Neuhausen, 

Schloss Laufen am 

Rheinfall 

 باص

Schloss Laufen, 

Rheinfall 

كيلو عن انتراكن الطريق لها يمر  055
 بالقرب من زيورخ والتي تبعد عنها 

كيلو 51مسافة   



                ABDULLAH ALKATHERI                                                                             @ALMUSAFER009 

 زيورخ

 

Zurich 
 

 
 

N47 22.171  E08 32.508 
 

 
 
 
  

 قطار
Zürich Stadelhofen 

 باص
Zürich, Helmhaus 

 كيلو عن انتراكن  051
 يوجد طريقين للوصول لها من انتراكن

  A8ااقصر مسافة وزمنًا هو الطريق 

 يمر  بمدينة لوزيرنو

 بيرن

العاصمة   

 

Bern 
 

N46 56.808  E07 26.829 

 

 
 باص

Bern, Ka-We-De 

 

كيلو عن انتراكن  41  

ة في بيرنمااحداثية لمواقف المدينة القدي  

 احداثية حديقة الحيون ببيرن

N46 56.029 E07 26.910 

 Zermatt N46 04.151  E07 46.598 زيرمات

 من محطةبالقطار نقل السيارة 
 (    kandersteg)كندرستيج 

 الى محطة
 ( Goppenstein)  جوبنستين 

 فرنك  في ربع ساعة 55تكلف 
 الصعود بالقطار الى زيرمات

 (  ( Tasch من محطة تاش 
 فرنك 04.61الكبار 

 فرنك 1.51( 04-4)الطفال 
 مجانًا 4ااطفال اقل من 

 قطار

Tasch 

 كيلو 005تبعد عن انتراكن 
 (تاش ) ااحداثية لمحطة القطار 

 القرية بدون سيارات والصعود لها بالقطار
 يوجد طريقتين للذهاب الى زيرمات 
 اما بالسيارة مباشرة الى محطة تاش

على القطار من وتحميلها او اانتقال بالسيارة 
محطة كندرستيج القريبة جدًا من بحيرة ااوشن 

سي  وشق الجبل الى محطة جوبنستين وبعدها 
 محطة تاش سيارة الىاانطاق بال

  وهي اخر محطة قبل الصعود لزيرمات 

 Maienfeld N47 01.030  E09 32.635 ماينفيلد

نوفمبر 05مارس الى  05من   

مساًء 5صباحًا الى  01من   

فرنك 5.11  الكبار  

فرنكات  3ااطفال   

 باص

Maienfeld, 

Bahnhof 

 كيلو باتجاه الشرق 001تبعد عن انتراكن 
وعلى نفس المسار للمتجهين الى زيامسي او 

 راحة ليوم واحدالعكس ويمكن ان تكون نقطة 
 مابين انتراكن وزيامسي

 ااحداثية هي للمواقف القريبة من بيت هايدي

 1666قمة قاسير 
 Glacier 3000 N46 21.246   E07 12.386 الثلجية 

 

 اكتوبر 00مايو الى  6من 
 مساء 5صباحًا الى 01من 

61ااطفال  – 50الكبار   

 باص

Col du Pillon 

طات منها الزحليقة قمة ممتعة وفيها عدة نشا
 الصيفية وباص الثلج وعربة الكاب 

 كيلو عن انتراكن 51تبعد 

 Cailler-Nestlé-Broc N46 36.400  E07 06.477 مصنع نستلة للشكواته

 مفتوح طوال السنة 
 مساًء 5صباحًا الى  01من 

 مجانًا 04ااطفال اقل من – 05الكبار 

Broc-Fabriqueقطار 

 باص

Gruyères, gare  

 قرية بروك 
 كيلو عن انتراكن 11يبعد 

 Mison du Gruyeres N46 34.953  E07 04.344 مصنع الجبن في غريير

 من مايو الى اكتوبر
 مساًء 5صباحًا الى  0من 

 فرنك 05العائلة  – 5الكبار 

 Gruyères   قطار
 باص

Broc, bif.Botterens 

(كيلو عن بروك  5) قرية غريير   

انتراكنكيلو عن  15يبعد   
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 انتراكن وضواحيهابرامج يومية مقترحة                                                                                              
 التفاعلية من قوقل مابس  مع الصور والروابط 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارجوا فتح الروابط  من الكمبيوتر لرؤية جميع النقاط  حيث ان الهاتف المحمول ايعطي سوا نقطتي البداية والنهاية فقط 
  .بها كما هي تم عمل هذه البرامج حسب وجهة نظري الشخصية وليس الزاما التقيد  
  اختيار اايام للشخص نفسه  ترك حرية تم عمل وترتيب هذه البرامج بحسب القرب من بعض وبحسب المسار وااتجاه والوقت ولم يتم ترتيبها باايام حيث تم  

  .يل اما بالحذف او ااضافة او كاهماوحسب مايراه مناسب له وليومه وهي قابله للتعد

 يز وثون وايسلتوالداليوم في السنتر او الجلوس في احد المقاهي هناك  او يمكن الجلوس على بحيرة برينز او ثون او اخذ جولة على القرى المحيطة بها مثل سب يمكن قضاء ماتبقى من   

** 
 وهو موجود في كا القمتين يفضل اختيار واحدة منها فقط حيث ان الهدف هو الثلج ,كًا منها في يوم تم ذكر قمة يونغفراو وقمة تتليس الثلجيتين  

  -: ذه مقارنة بسيطة بين كلى القمتين وه 
 يونفغراو 

 مايقارب الساعتين بالقطار برونن ويستغرق الوصول لها صعودًاالوصول لها من محطة جراندلوالد او لوتر 
 ونصف المبلغ لحاملي السويس باس او السويس هاف ( فرنك  781 ) تكلفة الصعود لها 
 ربما يسبب مشاكل لمن يعانون من ضيق التنفس وشدة انخفاض درجات الحرارة اهق لهااارتفاع الش 

 تتليس 
  اخر مرحلة منها عبر اول تلفريك دوار في العالم عبر ثاث مراحل  يستغرق نصف ساعة تقريبًا الوصول لها بالتلفريك 
  س هافونصف المبلغ لحاملي السويس باس او السوي( فرنك  89) تكلفة الصعود لها  
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 (خريطة تفاعلية ) خريطة من قوقل مابس لإطاع على ال                

   اضغط هنا                                            
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 (شاداو بارك ) حديقة ثون 
N46 44.844   E07 38.117 

 جولة بالباخرة في بحيرة ثون
N46 45.241     E07 37.866 

 قمة نيدرهون
N46 41.108     E07 44.872  

 كهوف سان بيتوس
N46 41.024     E07 46.885 

 انتراكن
N46 41.180     E07 51.358 

km 
 

جولة الباخرة 
 في بحيرة ثون

 حديقة ثون

قمة 
 نيدرهورن

 كهوف 

 سان بيتوس

 انتراكن

6.5 

3 

14 

1 

https://goo.gl/maps/R1lHX
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج   

                                                         اضغط هنا
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 شيلثهورن -قمة جيمس بوند 
N46 33.317     E07 54.076 

 شال ترومل باخ
N46 34.351     E07 54.724 

 شال ستوباخ
N46 35.533     E07 54.472 

 قرية وينقن
N46 35.915     E07 54.524 

 انتراكن
N46 41.180     E07 51.358 

 الصعود لوينقن

 مواقف القطار

 شال ستوباخ

 شال ترومل باخ

 قمة جيمس بوند

 شيلثهورن

 انتراكن

2.5 

2.5 

1.5 
 

13 

km 
 

في حال وقعع ااختيعار علعى قمعة يعونغفراو عوضعًا ععن قمعة          
تتلععيس يفضععل الصعععود لهععا مععن وادي لععوتربرونن والغععاء    

حيعث ان قريعة ويعنقن هعي     قرية ويعنقن معن هعذا البرنعامج     
المرحلععة ااولععى مععن ثععاث مراحععل للصعععود لقمععة يععونغفراو     

 . الثلجية

https://goo.gl/maps/NUiFO
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج  

 اضغط هنا                                                

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 قطار الطبيعة
N46 36.719      E08 18.540 

 شال ريخن باخ
 N46 43.188      E08 11.236 

 

 متحف البالينبيرج
   N46 45.071     E08 04.786 

 مطل هارديركولم
N46 41.459      E07 51.921 

 انتراكن
N46 41.180     E07 51.358 

 قطار الطبيعة

 

مطل 
 هارديركولم

 انتراكن

 

 شال ريخن باخ

 

 متحف البالينبيرج

 

20 

05 

50 

0 

km 
 

ال ريخععن بععاخ يمكععن إضععافة خوانععق نهععر اععآ ر وموقعهععا بجععوار شعع  
 فرنك 77ويمكن اخذ تذكرة واحدة لكا البرنامجين قيمتها 

 

https://goo.gl/maps/Rwq7G
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج     

 اضغط هنا                                               

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 زيرمات
N46 04.151    E07 46.598 

 بحيرة اأوشن سي
N46 29.854    E07 40.931 

 البحيرة الزرقاء
N46 32.039    E07 40.021 

 انتراكن
N46 41.180     E07 51.358 

km 
 

31 

5 

51 

 -:  ماحظة مهمة                
 يوجد طريقتين للذهاب الى زيرمات  اما بالسيارة مباشرة الى محطة تاش 
 لسععيارة وتحميلهععا علععى القطععار إختصععارًا للوقععت مععن محطععة    او اانتقععال با   

كندرسععتيج القريبععة جععدًا مععن بحيععرة ااوشععن سععي وشععق الجبععل الععى محطععة  
جوبنسععتين ثععم اانطععاق بالسععيارة الععى محطععة تععاش وهععي اخععر محطععة قبععل   

 الصعود لزيرمات
 او يمكن الغاء بحيرة ااوشن سي وااكتفاء بالبحيرة الزرقاء وزيرمات 

 برنامج آخر أيالغاء زيرمات  وتعويضها بمطل هارديركولم او                 

 بحيرة

ااوشن سي   

البحيرة  
 الزرقاء

 

 زيرمات

 

 انتراكن

 

https://goo.gl/maps/RpnVn
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج              
                                                اضغط هنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 لوزيرن
N47 03.048    E08 18.416 

 كابريو  -التلفريك المكشوف 
N46 57.518    E08 21.818 

 قمة تتليس الثلجية
N46 48.996    E08 23.830 

 مطل لونقيرن

N46 46.537    E08 08.587 

 انتراكن
N46 41.180      E07 51.358 

31 

54 

51 

06 

 مطل لونقيرن

 

 التلفريك

المكشوف كابريو   

 

 لوزيرن

 

 انتراكن

 

قمة تتليس 
 الثلجية

km 
 

يوجد هناك بالقرب من لوزيرن قمتين  لم يتم وضعها في  
, لضيق الوقت   قمة بياتوس وقمة ريجيالبرنامج وهي 

عها احداها في البرنامح بالغاء قمة تتليس باامكان وض
الثلجية واستبدالها بقمة يونغفراو الثلجية ايضًا  او الغاء 

و ووضع احداها بالبرنامج وكا يالتلفريك المكشوف كابر
 .القمتين مذكورة في جدول ااحداثيات اعاه

https://goo.gl/maps/zUc0T


                ABDULLAH ALKATHERI                                                                             @ALMUSAFER009 

 
 
 
 
 
 

                      
 

             
 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج                            

 اضغط هنا                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 الزحليقة الصيفية فينقستيج  
N46 37.396     E08 02.799 

 قمة فيرست فاير
N46 37.492     E08 02.508 

 قمة يونغفراو الثلجية
N46 37.281    E08 01.553 

 انتراكن
N46 41.180     E07 51.358 

 مواقف قمة

يونغفراو الثلجية   

 

 قمة

يرفيرست فا   

 

 انتراكن
 

زحليقة 
 فينقستيج

 
يمكععن ااسععتغناء عععن قمععة يععونغفراو الثلجيععة واسععتبدالها   

 بقمة تتليس الثلجية  

يمكن الغاء قمة فيرست فاير وااكتفاء بقمة يونغفراو معع   
 الزحليقة الصيفية فينقستيج

51 

5 

,5 

km 
 

https://goo.gl/maps/50B0E
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج                        
 اضغط هنا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 3000قمة قاسير 
N46 21.246      E07 12.386 

 مصنع الجبن في غريير
N46 34.953     E07 04.344 

 مصنع كالير نستله
N46 36.400     E07 06.477 

 (العاصمة ) بيرن 
N46 56.808       E07 26.829 

 انتراكن
N46 41.180      E07 51.358 

 مصنع كالير

 نستله 

 بيرن العاصمة

 

 مصنع الجبن

 

 انتراكن

 

 قمة 

3111قاسير   

 لمن ايملك الوقت  0555يمكن الغاء اما بيرن او قمة قاسير  
 يمكن زيارة مصنع نستله ومصنع الجبن من جنيف  

km 
 

60 

65 

5 

36 

https://goo.gl/maps/H8DPo
https://goo.gl/maps/H8DPo
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج 
 اضغط هنا

 

 

 

 

 

 

 ( القارب الكهربائي )  جولة في بحيرة برينز

N46 45.259       E08 02.278 

 

 (القطار البخاري ) قمة روثورن 
N46 45.303     E08 02.198 

 شال جس باخ
N46 44.089     E08 01.595 

 انتراكن
N46 41.180      E07 51.358 

 قمة روثورن

 

 شال جس باخ

 

 جولة في البحيرة

ئيبالقارب الكهربا  

 انتراكن
 

km 
 

300

M 

4 

05 

https://goo.gl/maps/mDcfz
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 (خريطة تفاعلية ) من قوقل مابس  لإطاع على البرنامج                      

 اضغط هنا                                                             

 

 

 

 

     

 حديقة يونغفراو
N46 40.933     E07 52.807 

•  

 مطل هيموفلوه
N46 40.642     E07 51.087 

 قمة نيسن
N46 38.363    E07 41.431 

 انتراكن
N46 41.180      E07 51.358 

حديقة 
 يونغفراو

2.5 

 مطل هيموفلوه

 

حديقة 
 يونغفراو

 انتراكن

 

km 
 

23 

27 

https://goo.gl/maps/NInDc
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 فكتوريا  فندق
 انتراكن

 اضغط هنا

 

 فندق متروبول

 انتراكن

 اضغط هنا

 فندق قولدي سويس

 انتراكن

 اضغط هنا

 فندق برينز سي

 انتراكن
 اضغط هنا

 فندق سيبورغ

 انتراكن

 اضغط هنا

 فندق

ليندنر جراند 
 هوتيل بوريفاج

 انتراكن

 اضغط هنا

فندق ستيا سويس 
 كواليتي

 انتراكن

 اضغط هنا

 

فندق رويال سان جورج 
 انتراكن

 اضغط هنا

 

 فندق دو اك

 انتراكن

 اضغط هنا

 فندق بيلفو
 انتراكن

 اضغط هنا

 فندق كريبس

 انتراكن
 اضغط هنا

 فندق شيوتزن

 لوتربرونن
 اضغط هنا

 فندق ستوباخ

 لوتربرونن
 اضغط هنا

 شقق روزا

 لوتربرونن
 اضغط هنا

فندق نوهاوس غولف 
 وشتراند

 انتراكن

 اضغط هنا

فندق دورنت 
 بيتنبيرج

 اضغط هنا

 

 فندق جلوريا

 بيتنبيرج

 اضغط هنا

 

 شقق

Augstmatthorn 

 ايسلتوالد

 اضغط هنا

 شقق

Langenberg 
Augstmatthorn 

 ايسلتوالد

 اضغط هنا

 شقق

Apartment 

Tannhorn 

 ايسلتوالد

 اضغط هنا

 شقق

Bruun Tannhorn 

 ايسلتوالد
 اضغط هنا

 فندق ستراندهوتيل

 ايسلتدوالد

 اضغط هنا

 شقق ايجر

 جراندلوالد

 اضغط هنا

 فندق اسبن البيان

 جريندلوالد

 اضغط هنا
 

 فندق جراند جيسباخ

 مطل على برينز

 اضغط هنا
 

 فندق سيجارتين

 سبيز

 اضغط هنا

 

 ستراند بلفدير

 سبيز

 ااضغط هن

 

فندق بيرغهوف 
 امارانت

 ويلدرسويل

 اضغط هنا

 جميع فنادق انتراكن

 اضغط هنا
 

 

 

ABDULLAH ALKATHERI 

@ALMUSAFER009 

 نصائح سياحية

www.traveldiv.com 

http://www.booking.com/hotel/ch/victoria-jungfrau-grand-spa.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=35f94d0ce39ef997e23a7de5002e910ea2b70424X19;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/victoria-jungfrau-grand-spa.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=35f94d0ce39ef997e23a7de5002e910ea2b70424X19;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/swissqmetropole.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/swissqmetropole.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/goldey.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=35f94d0ce39ef997e23a7de5002e910ea2b70424X11;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/goldey.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=35f94d0ce39ef997e23a7de5002e910ea2b70424X11;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/brienzersee.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/brienzersee.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/seeburg-ringgenberg.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/seeburg-ringgenberg.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/lindner-grand-beau-rivage.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=35f94d0ce39ef997e23a7de5002e910ea2b70424X13;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/lindner-grand-beau-rivage.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=35f94d0ce39ef997e23a7de5002e910ea2b70424X13;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/swissqstella.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/ch/swissqstella.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/ch/royal-st-georges.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/ch/royal-st-georges.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/ch/du-lac-interlaken.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/ch/du-lac-interlaken.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/ch/bellevueinterlaken.ar.html?aid=380015;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;ucfs=1;srfid=ee8b3add801e6733ffbfb093281c41942c35264cX1;highlight_room=
http://www.booking.com/hotel/ch/bellevueinterlaken.ar.html?aid=380015;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;ucfs=1;srfid=ee8b3add801e6733ffbfb093281c41942c35264cX1;highlight_room=
http://www.booking.com/hotel/ch/krebs-interlaken.ar.html?aid=380015;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/krebs-interlaken.ar.html?aid=380015;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/restaurant-schutzen-ag.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/restaurant-schutzen-ag.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/staubbach.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/staubbach.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/chalet-rosa.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&%23availability
http://www.booking.com/hotel/ch/chalet-rosa.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&%23availability
http://www.booking.com/hotel/ch/neuhaus-golf-strandhotel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;ucfs=1;srfid=055ffe3e39e80d5617dd2665140b6feb4d93b345X1;highlight_room=
http://www.booking.com/hotel/ch/neuhaus-golf-strandhotel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;ucfs=1;srfid=055ffe3e39e80d5617dd2665140b6feb4d93b345X1;highlight_room=
http://www.booking.com/hotel/ch/dorint-resort-bluemlisalp-beatenberg.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=c9399c6d438a385c131052369561cbf83c3051f9X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/dorint-resort-bluemlisalp-beatenberg.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=c9399c6d438a385c131052369561cbf83c3051f9X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/gloria.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/gloria.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/apartment-monch-chalet-augstmatthorn.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=34a8a197ce08d79e66522121794ff6954ca292c2X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/apartment-monch-chalet-augstmatthorn.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=34a8a197ce08d79e66522121794ff6954ca292c2X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/chalet-tannhorn-apartment-bruun.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&%20
http://www.booking.com/hotel/ch/chalet-tannhorn-apartment-bruun.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&%20
http://www.booking.com/hotel/ch/chalet-tannhorn-apartment-bruun.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&%20
http://www.booking.com/hotel/ch/chalet-tannhorn-apartment-bruun.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&%20
http://www.booking.com/hotel/ch/strandhotel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/strandhotel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/eiger-zermatt.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/eiger-zermatt.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0&
http://www.booking.com/hotel/ch/aspen.ar.html?aid=380015;sid=e8460872aca294013687aac2800c0898;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/aspen.ar.html?aid=380015;sid=e8460872aca294013687aac2800c0898;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/grandhotel-giessbach.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/grandhotel-giessbach.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&
http://www.booking.com/hotel/ch/restaurant-seegarten-marina.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;type=total&%23availability
http://www.booking.com/hotel/ch/strandhotel-belvedere.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=94236c311cbd63b76be695fd0c7aaf24145dd187X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/ch/berghof.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=7b5b10b5abea907e07a8c40818d3259fc6052d94X1;type=total;ucfs=1&%23availability
http://www.booking.com/hotel/ch/berghof.ar.html?aid=380015;sid=b60d7f0a9d3c51ec96ca1625ea98ee02;dcid=4;dist=0;group_adults=2;srfid=7b5b10b5abea907e07a8c40818d3259fc6052d94X1;type=total;ucfs=1&%23availability
http://www.booking.com/searchresults.ar.html?src=searchresults&city=-2552548&ssne=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%86&ssne_untouched=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%86&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201%3Bdcid%3D4%3Bcity%3D-2552548%3Bclass_interval%3D1%3Bcsflt%3D%257B%257D%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bhlrd%3D0%3Bhyb_red%3D0%3Binac%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bnha_red%3D0%3Boffset%3D0%3Bredirected_from_city%3D0%3Bredirected_from_landmark%3D0%3Bredirected_from_region%3D0%3Breview_score_group%3Dempty%3Bscore_min%3D0%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%26%3B&aid=380015&dcid=4&sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%86&idf=on&=2&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&highlighted_hotels=&highlighted_hotels=&dest_type=city&dest_id=-2552548
http://www.booking.com/searchresults.ar.html?src=searchresults&city=-2552548&ssne=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%86&ssne_untouched=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%86&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201%3Bdcid%3D4%3Bcity%3D-2552548%3Bclass_interval%3D1%3Bcsflt%3D%257B%257D%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bhlrd%3D0%3Bhyb_red%3D0%3Binac%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bnha_red%3D0%3Boffset%3D0%3Bredirected_from_city%3D0%3Bredirected_from_landmark%3D0%3Bredirected_from_region%3D0%3Breview_score_group%3Dempty%3Bscore_min%3D0%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%26%3B&aid=380015&dcid=4&sid=5359f96cde4344db3b13ea7167ac7201&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%86&idf=on&=2&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&highlighted_hotels=&highlighted_hotels=&dest_type=city&dest_id=-2552548
http://www.traveldiv.com/

