دليل

انترالكن
السياحي

أماكن سياحية
إحداثيات وخرائط

برامج يومية
فنادق مقترحة
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انترالكن
سويسرا

التأشيرة

العملة

أوقات الزيارة
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ما بين مايو
الى سبتمبر
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استيكر للزجاج
بقيمة  40فرنك
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لمزيد من التفاصيل
اضغط هنا
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انترالكن ؛ المسافة ألهم المدن والقرى

األرقام تعني المسافة إلى انترالكن

اضغــط هنــا للذهــاب إلــى موقــع
انترالكــن

ىلع

قوقــل

مــاب

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

انترالكن ؛ خيارات بديلة للسكن

األرقام تعني المسافة إلى انترالكن

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

انترالكن وضواحيها ؛ القمم الثلجية وغير الثلجية

األرقام تعني المسافة إلى انترالكن

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

انترالكن ؛ أهم اإلحداثيات

أماكن سياحية
انترالكن

INTERLAKEN
المحطة Interlaken Ost / Interlaken West -

مواقف أرضية

N46 41.050 E007 51.447
مواقف الحديقة

N46 41.198 E007 51.499
مواقف فندق متروبول

N46 41.180 E007 51.358

جميع االحداثيات الثالث هي ألقرب
المواقف من السنتر والحديقة ؛

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

مكتب االســتعالمات

TOURIST INFORMATION
مساء
من  8صباحاً الى 6
ً

اإلحداثيات

N46 41.147 E007 51.383

يمكــن الحصــول علــى جميــع االنشــطة والبرامــج
والكتيبــات مــن المكتــب وموقعــه اســفل فنــدق
متروبــول بجــوار الحديقــة .

مطــل هاردير كولم

مطــل هيمو فلوه
HARDER KULM

اطاللة على انترالكن وبحيرتي ثون وبرينز

HEIMWEHFLUH
بجوار محطة انترالكن الغربية  ،الصعود بالعربة
المسننة ( يوجد زحليقة توبجان باالعلى )
باص Interlaken Heimwehfluhbahn -
من  30مارس الى  21أكتوبر
مساء
من  10صباحاً الى 5
ً
الصعود بالعربة المسننة والنزول بالزحليقة :
الكبار  25 :فرنك
االطفال (  14 : ) 16 - 6فرنك

إحداثيات الصعود بالعربة المسننة

N46 40.638 E007 51.090
اضغط هنا للموقع االلكتروني

قطار Interlaken Ost :
باص Interlaken Ost :

من  14ابريل الى  25نوفمبر
مساء
من  9صباحاً حتى 9
ً
مساء
شهر نوفمبر الى 5
ً

الكبار  32فرنك
االطفال (  16 )15 - 6فرنك
تحت  6سنوات مجاناً

إحداثيات المطل

N46 41.459 E007 51.921
مواقف بالقرب من المطل

N46 41.411 E007 52.040
اليوجد مواقف للمطل والمواقف
المذكورة اعاله هي اقرب الموقف له

اضغط هنا للموقع االلكتروني

قمــة نيدرهورن

حديقــة يونغفراو

JUNGFRAUPARK INTERLAKEN
حديقــة الغمــوض وأســرار الكــرة األرضيــة ؛ فــي ســتة أجنحــة
خاصــة و مثيــرة ؛ يوجــد عــروض جذابــة وخاصــة لألطفــال .

باص Matten b.I Jungfrau Park -
من  4مايو حتى  21اكتوبر
مساء
من  11صباحاً حتى 6
ً
الكبار  40فرنك االطفال  15 – 6سنة  22فرنك

اإلحداثيات

N46 40.933 E007 52.807
اضغط هنا للموقع االلكتروني

القطــار البخــاري « قمــة روثورن »

NIEDERHORN
باص  +باخرة Beatenbucht -
من  14ابريل الى  12نوفمبر
التلفريك  :الكبار  - 40االطفال (20 )16-6
العربة  +التلفريك  :الكبار  53االطفال ()16-6
الصعود بالعربة من بحيرة ثون

N46 41.108 E007 44.872
التلفريك من قرية بيتنبيرغ

N46 41.448 E007 45.871

الصعــود امــا بالعربــة المســننة مــن بحيــرة ثــون الــى
قريــة بيتنبيــرغ ثــم بالتلفريــك الــى االعلــى او الذهاب
بالســيارة او البــاص الــى قريــة بيتنبيــرغ ثــم الصعــود
بالتلفريــك فقــط الــى القمــة .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

بلــدة وبحيــرة برينز
BRIENZ ROTHORN BAHN
في قرية برينز ؛ يبعد  17كيلو عن انترالكن
قطار Brienz :

باص Brienz BE, Bahnhof :

BRIENZ LAKE

من اول يونيو الى اواخر اكتوبر
من  7.30الى  5.30مساء
الكبار  92 :فرنك  -نصف السعر لحاملي
السويس هاف والسويس باس  ،األطفال حتى
 15سنة مجاناً مع المرافقين بحد اقصى طفلين
( تذاكر آخر المساء وهي الرحالت األخيرة أرخص
حيث تصل اسعارها الى نصف المبلغ
اإلحداثيات

N46 45.303 E008 02.198
اضغط هنا للموقع االلكتروني

االحداثية لقرية برينز وتحديداً مرفأ البواخر وايجار
القوارب الكهربائية ذاتية القيادة  ،المكان قريب
جداً من القطار البخاري
القطار Brienz -
الباص Brienz BE Bahnhof -
اإلحداثيات

N46 45.259 E008 02.278
اضغط هنا للموقع االلكتروني

أماكــن ومواقع للشــواء

كهوف ســان بيتوس

ثــاث مواقــع مخصصــة للشــواء  ،بالطبــع يوجــد غيرهــا

ولكــن هــذه المواقــع الثــاث هــي االفضــل بوجهــة نظــري

وادي يوستيستال
واالسعارمــن بيتنبيــرغ ،
واالوقاتـاً ) بالقــرب
للحجزســاعة تقريبـ
انترالكــن (
 20كيلــو عــن
اضغط هنا
الطــرق قــد يكــون متعــب بعــض الشــيء ولكــن يســتحق العنــاء

N46 43.311 E007 46.695

ST BEATUS CAVES
على بحيرة ثون ؛ تبعد  9كيلو عن انترالكن
باص

Beatushöhlen
من  17مارس الى  11نوفمبر

وادي لوتربرونين

من  9.45ص الى  5م

 15كيلــو عــن انترالكــن بجــوار مواقــف قمــة شــيلثهورن

الكبار  18فرنك

وشالل مورن باخ

N46 33.362 E007 54.038

االطفال من (  10 ) 16 – 6فرنك
اإلحداثيات

N46 41.024 E007 46.885

سيغرسويل

اضغط هنا للموقع االلكتروني

 20كيلــو عــن انترالكــن ( نصــف ســاعة تقريبــاً ) الموقــع مخصص

ومجهــز بالطــاوالت لعائلتيــن او ثــاث فقــط ولــه اطاللــة

بلــدة وبحيــرة ثون

جميلــة جــداً علــى قريــة سيغرســويل وبحيــرة ثــون

N46 42.423 E007 44.545

حديقة ثون

THUN LAKE
SCHADAU PARK
حديقــة جميلــة لالســترخاء وقضــاء بقيــة اليــوم
قريبــة مــن محطــة قطــارات ثــون ومرفــأ البواخــر
(  800متر تقريبا ) .
باص :

Thun, Scherzligen/ Schadau

اإلحداثيات

N46 44.844 E007 38.117
اضغط هنا للموقع االلكتروني

تقع ثون غرب انترالكن ب  30كيلو
القطار Thun Bahnhof -
الباص Thun Bahnhof -
اإلحداثيات

N46 45.241 E007 37.866
االحداثية لمرفأ البواخر ومحطة قطارات ثون
اضغط هنا للموقع االلكتروني

شــال ريخن باخ

متحــف الحيــاة الريفية السويســرية
« بالينبيــرغ »

BALLENBERG LIVE MUSEUM

عبــارة عــن قريــة ومنــازل حقيقــة قديمــة جــداً مــن
خاللهــا يمكــن مشــاهدة الحيــاة الريفية السويســرية
قديمــاً .
باص

Ballenberg West, Museum
من  14ابريل الى  31اكتوبر
يوميا من  10ص الى  5م
الكبار  24فرنك
االطفال (  12 ) 16 - 6فرنك

اإلحداثيات

N46 45.071 E008 04.786

REICHENBACHFALL

يبعــد  28كيلــو عــن انترالكــن ؛ والطريــق لــه يمــر

بالقــرب مــن متحــف بالينبيــرغ
باص

Ballenberg West, Museum
من  4مايو الى  7اكتوبر
مساء
من  9الى 5.30
ً

الكبار  12فرنك  -االطفال ( 8 ) 16 – 6فرنك
التذاكر مع خوانق نهر اآلر :
الكبار  16فرنك االطفال من (  11 ) 16 – 6فرنك
اإلحداثيات

N46 43.188 E008 11.236

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

خوانــق نهر اآلر

قمة نيســن

AARE GORGE
يبعد عن شالل ريخن باخ كيلو ونصف الكيلو
باص

Ballenberg West, Museum
من  30مارس الى  4نوفمبر

NIESEN-BAHN
قمة غير ثلجية  ،اطاللة على انترالكن وبحيرة ثون
قطار Mülenen :

باص Mülenen, Bahnhof :

مساء
من  8.30الى 5.30
ً

من  21ابريل الى  11نوفمبر

الكبار  9فرنك

مساء
من  8.30الى 5.30
ً

االطفال من (  5 ) 16 – 6فرنك
اقل من  6سنوات مجاناً
اإلحداثيات

N46 43.191 E008 12.286
اضغط هنا للموقع االلكتروني

الكبار  57فرنك
االطفال ( 28,50 ) 16-6فرنك
اإلحداثيات

N46 38.363 E007 41.431
اضغط هنا للموقع االلكتروني

شــاالت جس باخ

قــوارب الجت بوت الســريعة

JETBOAT INTERLAKEN
باص  +عبارة

Bonigen see
من منتصف ابريل
الى نهاية اكتوبر
الكبار  99فرنك
االطفال حتى  16سنة  69فرنك
االسرة  2بالغين  2 +أطفال  299فرنك
مدة الجولة  50دقيقة .
يوجــد رحــات مكوكيــة تنطلــق مــن جــوار محطــة
قطــارات انترالكــن الشــرقية.

GIESSBACH FALLS

باص
Brienz BE, Abzw. Giessbach

اإلحداثيات

N46 44.094 E008 01.575

االحداثيــة لمواقــف الســيارات ؛ يبعــد  20كيلــو عــن
انترالكــن ويطــل علــى بحيــرة برينــز .

الوصــول للشــال بالســيارة مجانــاً واالحداثيــة خاصــة
بمواقــف الشــال ؛ ويمكــن الوصــول الــى الشــال مــن
مرفــأ البواخــر الخــاص بــه .

وادي لوتربرونيــن

للحجز

mail@jetboat.ch

0041 78 845 56 99

اإلحداثيات

N46 41.320 E007 53.800
اضغط هنا للموقع االلكتروني

شــاالت ترومل باخ

LAUTERBRUNNEN

من اجمل االودية التي يمكن ان تشاهدها .
يبعد عن انترالكن  12كيلو .

يوجــد بداخــل الــوادي الكثيــر مــن االنشــطة مثــل شــال
ســتوباخ وترومــل بــاخ ويمكــن الصعــود لقريــة وينقــن
وقمــة يونغفــراو الثلجيــة وغيرهــا
قطار  +باص
Lauterbrunnen

اإلحداثيات

TRÜMMELBACH FALLS

N46 35.533 E007 54.472

شالل ستوباخ

يقع الشالل في وادي لوتربرونين

ويبعد عن شالل ستوباخ  3كيلومترات
باص

Trümmelbach Falls
الكبار  11فرنك  -االطفال  4فرنكات
من ابريل حتى نوفمبر
مساء
من  9صباحاً الى 5
ً

اإلحداثيات

N46 34.351 E007 54.724
اضغط هنا للموقع االلكتروني

STAUBBACH FALLS

يقع الشالل في وادي لوتربرونين
باص
Lauterbrunnen, Dorf

اإلحداثيات

N46 35.533 E007 54.472

قطــار الطبيعة

قمة شــيلثهورن

GELMER-BAHN

مــن اشــد ســكك الحديــد المعلقــة انحــداراً فــي اوروبــا
يصعــد بــك الــى االعلــى حيــث توجــد بحيــرة وســد
جيلمرســي .
يبعد  50كيلو عن انترالكن .
باص

Handegg, Gelmerbahn
من  26مايو الى  21اكتوبر

مساء
من  9صباحأ الى 4
ً
يوليو واغسطس الى  5م
الكبار  32فرنك

االطفال  12فرنك
اإلحداثيات

N46 36.719 E008 18.540
اضغط هنا للموقع االلكتروني

SCHILTHORN

قمة جيمس بوند الصعود لها من وادي لوتربرونين
باص Stechelberg -
تعمل طوال العام

مساء
من  7.30الى 4.30
ً

اضغط هنا لمعرفة أوقات االقفال للصيانة

الكبار  105فرنك

االطفال من (  52 ) 15 6-فرنك

نصف المبلغ للسويس باس والهاف
اإلحداثيات

N46 33.317 E007 54.076

لمــن اليملــك ســيارة يمكــن شــراء تذكــرة شــاملة لالنتقــال

مــن محطــة قطــارات انترالكــن الشــرقية الــى القمــة .
اضغط هنا للموقع االلكتروني

مــدرج الطيران آير قالســيرس

قريــة وينقن

AIR-GLACIERS LAUTERBRUNNEN
وادي لوتربرونن
جولة بالهيلوكبتر  +قفز مظلي

باص

Lauterbrunnen Helipor
يعمل طوال العام

يوجــد رحــات مكوكيــة ( شــاتيل ) بالبــاص مــن محطــة
قطــارات وادي لوتربرونــن الــى المــدرج مباشــرة .

يفضــل الحجــز قبــل الذهــاب ويمكــن الحجــز مــن هنــاك
مباشــرة ..
infocarte@air-glaciers.ch
+41273291415

اإلحداثيات

N46 35.138 E007 54.829
اضغط هنا للموقع االلكتروني

WENGEN
للقريــة اجمــــل اطاللــة علــى وادي لوتربرونيــن

القريــة بــدون ســيارات والصعــود لهــا بالقطــار من محطة
القطــارات بــوادي لوتربرونيــن وتعتبــر اولــى محطــات

الصعــود لقمــة يونغفــراو الثلجيــة

الصعود لوينقن بالقطار من وادي لوتربرونين
واسم محطة الوادي

قطار  +باص Lauterbrunnen -
اإلحداثيات

N46 35.915 E007 54.524

االحداثية لمواقف محطة القطار بوادي لوتربرونين
اضغط هنا للموقع االلكتروني

قمة فيرست فالير

قمــة يونغفــراو الثلجية

الزحليقة الهوائية

JUNGFRAUJOCH
قطار وباص

Grindelwald Grund - Lauterbrunnen
تعمل طوال العام
الكبار  190فرنك

االطفال ( )16-6نصف السعر

االطفال تحت  6سنوات مجاناً
إحداثية الصعود من غريندلوالد

N46 37.281 E008 01.553
إحداثية الصعود من وادي لوتربرونين

N46 35.913 E007 54.523
اضغط هنا للموقع االلكتروني

تلفريــك وزحليقــة فينقســتيج

FIRST FLIEGERGRINDELWALD

 20كيلو عن انترالكن في غريندلوالد

اضغط هنا ملف  pdfشامل جميع المعلومات عنها

باص

Grindelwald, Firstbahn
من  3ابريل الى  28اكتوبر

مساء
من الساعة  10الى 4.30
ً
الشتاء من الساعة  12م الى  3.30م
تبدأ األسعار من  46فرنك لمغامرة أو لعبة
واحدة مع التلفريك

يوجــد باقــة كاملــة تشــمل الزحليقــة الهوائيــة وزحليقــة
النســر وعربــة الجبــل واالســكوتر بقيمــة  99فرنــك
ويمكــن اخــذ أيــاً منهــا بــدون الباقــة كاملــة .
لمعرفة االسعار كاملة اضغط هنا
اإلحداثيات

N46 37.492 E008 02.508
اضغط هنا للموقع االلكتروني

آيسلتوالد

PFINGSTEGG GRINDELWALD

في غريندلوالد .

تبعــد اقــل مــن كيلــو عــن الزحليقــة الهوائيــة
فيرســت فاليــر .
باص

Grindelwald, Pfingsteggbahn

من  5مايو الى  12اكتوبر
مساء
من  9صباحاً الى 5
ً

ISELTWALD
 10كيلو عن انترالكن وتعتبر خيار مناسب للسكن
باص :
Iseltwald, Dorfplatz
باخرة او عبارة :
) Iseltwald ( See

التلفريك  /الكبار  28فرنك  -االطفال  14فرنك

الزحليقة  6فرنك
اإلحداثيات

N46 37.396 E008 02.799
اضغط هنا للموقع االلكتروني

اإلحداثيات

N46 42.701 E007 57.815

البحيــرة الزرقاء

بلدة ايشي

BLAUSEE

 40كيلو عن انترالكن .

يوجد حديقة للشواء .

الدخول مجاني خالل فصل الشتاء .
باص

Blausee BE

 30كيلو عن انترالكن

AESCHI

باص
Aeschi b. Spiez, Post
اإلحداثيات

تعمل على مدار العام
مساء
من  9الى 9
ً

N46 39.501 E007 41.788

بلدة ســبيز

الكبار  8فرنك

االطفال( 4 )16-6فرنك
اإلحداثيات

N46 32.039 E007 40.021
اضغط هنا للموقع االلكتروني

بحيرة االوشــن سي

SPIEZ
 20كيلو عن انترالكن

OSCHINENSEE

تبعــد  40كيلــو متــر عــن انترالكــن وموقعهــا بعــد
بحيــرة البلوســي بـــ  6كيلومتــرات .

باص  +باخرة او عبارة
Spiez, Schiffstation
اإلحداثيات

N46 41.336 E007 41.171

يوجد زحليقة باالعلى .

مطــل لونجيرن

الوصــول للبحيــرة مشــياً باالقــدام  20دقيقــة تقريبــاً
( ان احببــت المشــي او يمكنــك صعــود البــاص
المتواجــد هنــاك باالعلــى )

قطار Kandersteg :
باص Kandersteg,Talstat. Oeschinen :
اوقات واسعار الصيف
من  10مايو الى  21اكتوبر
مساء
من  9الى 5
ً

الكبار  28فرنك االطفال من (14 )16-6
فرنك الزحليقة ب  5فرنكات

اإلحداثيات

N46 29.854 E007 40.931
اضغط هنا للموقع االلكتروني

LUNGERN
من اجمل المطالت التي يمكن ان تشاهدها .

يبعد  30كيلو عن انترالكن باتجاه زيورخ ولوزيرن .

اإلحداثيات

N46 46.537 E008 08.587

لوزيرن

تبعد  70كيلو عن انترالكن

التلفريك المكشــوف

LUZERN

قطار Luzern :
باص Luzern, Bahnhof :

اإلحداثيات

N47 03.048 E008 18.416

االحداثية لمواقف بجوار الجسر الخشبي .

قمة بيالتوس

CABRIO STANSERHORN

يبعد عن انترالكن  65كيلو
وبالقرب من لوزيرن وقمة تتليس
قطار Stans :

باص Stans, Bahnhof :
من  8.30ص الى  5م
من اول مايو الى منتصف نوفمبر
الكبار  74فرنك

االطفال ( )16-6ربع السعر مع احد الوالدين

اإلحداثيات

N46 57.505 E008 21.825
اضغط هنا للموقع االلكتروني

MOUNT PILATUS

قمــة تتليــس الثلجية

الجولة البانورامية لقمة بيالتوس :

صعــود الباخــرة مــن لوزيــرن الــى محطــة البــن اشســتاد
والصعــود بالقطــار الــى اعلــى القمة ثم النــزول بالتلفريك
مــن الجهــة االخــرى للقمــة الــى محطــة كرينــز وصعــود
البــاص الــى لوزيــرن .
اضغط هنا للجولة البانورامية  -خريطة تفاعلية

محطة البن اشستاد ( قطار  +باص +عبارة )
Alpnachstad
محطة كرينز ( باص ) :
Kriens, Zentrum Pilatus
Kriens, Pilatus-Bahnen
تختلف االوقات بإختالف طر يقة الصعود
من الساعة ص  8.30الى  5م
اضغط هنا لمعرفة االوقات

الكبار  72فرنك  -االطفال  36فرنك

الرحلة البانوارمية :

الكبار  102فرنك  -االطفال  51فرنك
اضغط هنا لمعرفة األسعار

الصعود لها بالقطار المسنن من محطة البن اشستاد

N46 57.311 E008 16.635

الصعود لها بالتلفريك من محطة كرينز

N47 01.836 E008 16.655

اضغط هنا للموقع االلكتروني

في قرية انجلبيرغ

ENGELBERG TITLLS

تبعد  85كيلو عن انترالكن وبالقرب من لوزيرن .

يوجــد خدمــات نقــل مجانيــة مــن محطــة قطــارات
انجلبيــرغ الــى محطــة الصعــود لقمــة تتليــس

قطار Engelberg :
باص Engelberg, Titlisbahn :
تعمل طوال العام
اوقات الصيف :
مساء
من الساعة  8.30الى 5
ً

الكبار  92فرنك االطفال ( )15-6نصف المبلغ
اقل من  6سنوات مجاناً

اإلحداثيات

N46 48.996 E008 23.950
اضغط هنا للموقع االلكتروني

قمــة ريجي

شــاالت الراين

RIGI KULM

تبعــد عــن انترالكــن  100كيلــو وقريبــة مــن لوزيــرن
مســافة  25كيلــو .
يمكــن الصعــود لهــا مــن محطــة ويجيــز بالتلفريــك
الــى محطــة كالتبــاد ثــم بالقطــار المســنن الــى اعلــى
القمــة ويمكــن الصعــود لهــا مــن فيتزنــاو بالقطــار
المســنن مباشــرة .
يوجــد رحــات بانوراميــة بالعبــارة مــن لوزيــرن الــى
القمــة وموقعهــا قريــب مــن الجســر الخشــبي .
محطة فيتزناو Weggis ( Luftseilbahn ) :
محطة ويجيز Vitznau, Station :
محطة آرث قولداو Arth-Goldau :

القمة تعمل على مدار العام
من  8ص الى  7م

RHINE FALLS
 172كيلــو عــن انترالكــن الطريــق لهــا يمــر بالقــرب
مــن زيــورخ والتــي تبعــد عنهامســافة  50كيلــو .
لزيــارة الشــال بالقــوارب هنــاك عــدة خطــوط لهــذه
القــوارب ســتكون واضحــة امامــك عنــد شــباك
التذاكــر .
الوصول للشالل عبر مواقف السيارات مجاناً .

قطار Schloss Laufen am Rheinfall :
باص Schloss Laufen, Rheinfall :

الكبــار  72فرنــك  -نصــف المبلغ لالطفال
االطفــال مــن ( )16-6مجانــاً مع كل شــخص بالغ
في يوليو واغســطس .
الرحلــة البانوراميــة مــن لوزيرن بالعبارة الى
محطــة ويجيــز او فيتزنــاو  117فرنك
تقرير كامل عن قمة ريغي اضغط هنا

القوارب من ابريل الى اكتوبر
من  9.30ص الى  6.30م

الشالل مفتوح طوال السنة .
أسعار القوارب تختلف باختالف الخط وتتراوح
من  3الى  22فرنك حسب الالين او الخط

اإلحداثيات

محطة ويجيز ( ) Weggis

N47 40.666 E008 36.567

N47 02.027 E008 26.462
محطة فيتزناو ) ( Vitzna

اضغط هنا للموقع االلكتروني

N47 00.575 E008 28.966

منتزه ليندن هوف

محطة آرث قولداو ( ) Arth-Goldau

N47 02.957 E008 32.942

اطاللة على زيورخ

اضغط هنا للموقع االلكتروني

زيورخ

LINDENHOF ZÜRICH
 120كيلو عن انترالكن

ZURICH

باص
Lauterbrunnen, Dorf
اإلحداثيات

N47 22.561 E008 32.263

االحداثية لمواقف بالقرب من شارع التسوق باهنهوف

فقط اطاللة على زيورخ
قطار  +باص
Zurich
اإلحداثيات

N47 22.450 E008 32.456

االحداثية لمواقف تبعد عن المنتزه
 200متر تقريبا

ماينفيلــد

بيرن « العاصمة »

MAIENFELD

BERN

فــي هــذه القريــة يوجــد بيــت هايــدي تبعــد عــن انترالكــن
 190كيلــو باتجــاه الشــرق وعلــى نفــس المســار للمتجهيــن
الــى زيالمســي او العكــس ويمكــن ان تكــون نقطــة راحــة
ليــوم واحــد مابيــن انترالكــن وزيالمســي .

 60كيلو عن انترالكن
قطار  +باص
Bern
اإلحداثيات

باص Maienfeld, Heididorf -

N46 56.808 E007 26.829

االحداثية لمواقف المدينة القديمة في بيرن .

احداثية حديقة الحيوانات ( بيرن )

من  15مارس الى  15نوفمبر
مساء
من  10صباحاً الى 5
ً

N46 56.029 E07 26.910

الكبار  13.90فرنك
االطفال  3.90فرنك

زيرمات

اإلحداثيات

N47 01.030 E009 32.635

االحداثية للمواقف القريبة من بيت هايدي .

اضغط هنا للوصول الى البيت من قوقل ماب مشياً باالقدام

ZERMATT

تبعد عن انترالكن  115كيلو .
يوجــد طريقتيــن للذهــاب الــى زيرمــات امــا بالســيارة
مباشــرة الــى محطــة تــاش او االنتقــال بالســيارة
وتحميلهــا علــى القطــار مــن محطــة كندرســتيج
القريبــة جــداً مــن بحيــرة االوشــن ســي وشــق الجبــل
الــى محطــة جوبنســتين وبعدهــا االنطــاق بالســيارة
الــى محطــة تــاش وهــي اخــر محطــة قبــل الصعــود
لزيرمــات .
تقرير كامل بالشرح لزيرمات اضغط هنا
قطار Tasch -

اضغط هنا للموقع االلكتروني

قمــة قالســير  3000الثلجية

GLACIER 3000
تبعد  70كيلو عن انترالكن .
قمــة ممتعــة وفيهــا عــدة نشــاطات منهــا الزحليقــة
وبــاص الثلــج وعربــة الهاســكي او الــكالب .

نقل السيارة بالقطار من محطة كندرستيج

باص

(  ) Goppensteinتكلف  27فرنك .

تعمل طوال العام
من  9ص الى  4.30م

(  ) kanderstegالى محطة جوبنستين

الصعود بالقطار الى زيرمات من محطة تاش

( ) Tasch

الكبار  16.80فرنك  -الطفال ( 8.40 )16-6فرنك

اإلحداثيات

N46 04.067 E007 46.540

االحداثية لمحطة القطار ( تاش ) .
القرية بدون سيارات والصعود لها بالقطار .

Col-du-Pillon, Glacier 3000

الكبار  79فرنك

االطفال فرنك 40

اإلحداثيات

N46 21.246 E007 12.386
اضغط هنا للموقع االلكتروني

معلومات قد تهمك
بخصــوص القطــارات والباصــات لمــن اليملك ســيارة تم ذكر اســم اقرب المحطات
لألنشــطة والبرامــج مــن قوقــل مابــس والمواقــع الرســمية لنفــس األنشــطة
والبرامــج ويمكــن ســؤال الموظفيــن فــي فندقــك او التوجــه القــرب محطــة
مــن الفنــدق والســؤال عــن رقــم القطــار او البــاص ,كمــا يمكــن التوجــه لمكتــب
المعلومــات فــي ســنتر القريــة فهــو بمثابــة المستشــار للتأكــد مــن أســماء وارقــام
الباصــات والقطــارات وانصــح بأخــذ كتيبــات ومجــات ارشــادية من نفــس المكتب .
( يرجى التأكد من اسماء المحطات وارقام القطارات والباصات )
تــم عمــل البرامــج اليوميــة ادنــاه حســب وجهــة نظــري الشــخصية وليــس الزامــا
التقيــد بهــا كمــا هــي .

تــم عمــل وترتيــب هــذه البرامــج بحســب القــرب مــن بعــض اوبحســب المســار
واالتجــاه والوقــت ولــم يتــم ترتيبهــا بااليــام حيــث تــم تــرك حريــة اختيــار االيــام
للشــخص نفســه ؛ وحســب مايــراه مناســب لــه وليومــه وهــي قابلــه للتعديــل امــا
بالحــذف او االضافــة او كالهمــا .
يمكــن قضــاء ماتبقــى مــن اليــوم فــي الســنتر او احــد المقاهــي هنــاك او يمكــن
الجلــوس علــى بحيــرة برينــز او ثــون او اخــذ جولــة علــى القــرى المحيطــة بهــا مثــل
ســبيز وثــون وايســلتوالد او غيرهــا .
جميــع األوقــات واألســعار مــن المواقــع الرســمية لألنشــطة والبرامــج  2018م
وهــي قابلــة للتغيــر مــن موســم ألخــر ( قابلــة للتغيــر فــي أي وقــت ) .
االوقات واالســعار تركز بشــكل عام على الصيف وليس الشــتاء فالشــتاء أســعاره
واوقاتــه مختلفه .

كال منهــا فــي يوم ,يفضــل اختيار
تــم ذكــر قمــة يونغفــراو وقمــة تتليــس الثلجيتيــن ً
واحــدة منهــا فقــط حيــث ان الهــدف هــو الثلــج وهــو موجــود فــي كال القمتين .
بعــض البرامــج ادنــاه اليكفيهــا يــوم واحــد او ســتكون متعبــة بعــض الشــيء ولكــن
تــم وضعهــا لتــرك حريــة االختيــار منهــا للشــخص نفســه

يجــب التأكــد مــن توافــق صيغــة هــذه االحداثيــات مــع صيغــة جهــاز المالحــة
( مهم جداً ) حيث ان أي اختالف بينها سيكون هناك اختالف في المكان .
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البرنامج األول
انترالكن
N46 41.024 E007 46.885
قمة نيدرهون
N46 45.241 E007 37.866
حديقة ثون ( شاداو بارك )

N46 41.180 E007 51.358
كهوف ســان بيتوس

N46 41.108 E007 44.872
جولة بالباخرة في بحيرة ثون
N46 44.844 E007 38.117

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
المسافة بالكيلومترات
انترالكــن  -كهــوف ســان بيتوس

7

كهــوف ســان بيتــوس  -قمــة نيدرهون

3

قمــة نيدرهــون  -جولــة بالباخرةفــي البحيرة 15
بحيــرة ثــون  -حديقــة ثون

1
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يوجــد رحــات بالباخــرة فــي بحيــرة ثــون وأيضــا فــي بحيــرة برينــز ان اردت تجربتهــا يفضــل اختيــار وقــت مناســب
مــن حيــث الطقــس او اخــر النهــار

يمكــن الوصــول لقمــة نيدرهــورن بالعربــة المســننة مــن بحيــرة ثــون بجــوار المرفــأ علــى اإلحداثيــة الموجــودة
أعــاه إلــى بيتنبيــرغ ثــم صعــود التلفريــك إلــى القمــة أو بإمكانــك الذهــاب إلــى بيتنبيــرغ بالســيارة مباشــرة
وصعــود التلفريــك مــن هنــاك مباشــرة بــدون العربــة المســننة .

البرنامج الثاني
انترالكن
N46 35.915 E007 54.524
شالل ستوباخ
N46 34.351 E007 54.724
قمة جيمس بوند  -شيلتهورن

N46 41.180 E007 51.358
قريــة وينقن

N46 35.533 E007 54.472
شالل ترومل باخ
N46 33.317 E007 54.076

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
المسافة بالكيلومترات
انترالكــن -قريــة وينقن

13

قرية وينقن  -شــال ســتوباخ

1

شــال ســتوباخ  -شــال ترومل باخ

2.5

شــال ترومــل بــاخ  -قمــة جيمس بوند

2.5
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فــي حــال وقــع االختيــار علــى قمــة يونغفــراو عوضــاً عــن قمــة تتليــس يفضــل الصعــود لهــا مــن وادي
لوتربرونيــن والغــاء قريــة وينقــن مــن هــذا البرنامــج حيــث ان قريــة وينقــن هــي المرحلــة االولــى مــن ثــاث

مراحــل للصعــود لقمــة يونغفــراو الثلجيــة ( يفضــل التوقــف بهــا لبعــض الوقــت عنــد النــزول مــن القمــة )

البرنامج الثالث
انترالكن
N46 41.459 E007 51.921
متحف البالينبيرغ
N46 43.188 E008 11.236
قطار الطبيعة

N46 41.180 E007 51.358
مطــل هارديركولم

N46 45.071E008 04.786
شالل ريخن باخ
N46 36.719 E008 18.540

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب

المسافة بالكيلومترات
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انترالكــن  -مطــل هارديركولم

1

مطــل هارديركولــم  -متحــف البالينبيــرج

21

متحــف البالينبيــرج  -شــال ريخــن باخ

12

شــال ريخــن بــاخ  -قطــار الطبيعة

20

يمكــن إضافــة خوانــق نهــر اآلر مــع شــال ريخــن بــاخ وموقعهــا بجــوار الشــال ويمكــن اخــذ تذكــرة واحــدة لــكال
البرنامجيــن قيمتهــا  16فرنــك .

قطار الطبيعة اليوجد اي نشاط باالعلى عدا السد والبحيرة  ،المتعة في تجربة القطار ذو االنحدار الشديد

البرنامج الرابع
انترالكن
N46 32.039 E007 40.021
بحيرة األوشن سي
N46 04.151 E007 46.598

N46 41.180 E007 51.358
البحيــرة الزرقاء

N46 29.854 E007 40.931
زيرمات

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
المسافة بالكيلومترات
انترالكــن  -البحيــرة الزرقاء

38

البحيرة الزرقاء  -بحيرة األوشــن ســي

7

بحيرة األوشــن ســي  -زيرمات

70
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مالحظة مهمة

يوجــد طريقتيــن للذهــاب الــى زيرمــات امــا بالســيارة مباشــرة الــى محطــة تــاش او االنتقــال بالســيارة
وتحميلهــا علــى القطــار إختصــاراً للوقــت مــن محطــة كندرســتيج القريبــة جــداً مــن بحيــرة االوشــن

ســي وشــق الجبــل الــى محطــة جوبنســتين ثــم االنطــاق بعدهــا بالســيارة الــى محطــة تــاش وهــي اخــر
محطــة قبــل الصعــود لزيرمــات بالقطــار .

قــد يكــون متعــب ومرهــق الجمــع بيــن هــذه االنشــطة فــي يــوم واحــد لــذا مــن االفضــل الغــاء زيرمــات

او ان اردت الذهــاب لهــا الغــاء بحيــرة االوشــن ســي واالكتفــاء بالبحيــرة الزرقــاء وزيرمــات او تكــون
البحيــرة الزرقــاء واالوشــن ســي فــي يــوم وزيرمــات فــي يــوم اخــر .

يوجــد بعــض األنشــطة فــي زيرمــات ؛ وبوجهــة نظــري تحتــاج إلــى يــوم كامــل ؛ لــذا يفضــل أن يخصــص
لهــا يــوم بأكملــه  ،راجــع الموضــوع التالــي - :

تقرير كامل بالشرح لزيرمات اضغط هنا

البرنامج الخامس
انترالكن
N46 46.537E008 08.587
قمة تتليس الثلجية
N46 57.518E008 21.818
لوزيرن

N46 41.180 E007 51.358
مطــل لونجيرن

N46 48.996 E008 23.830
التلفريك المكشوف -كابريو
N47 03.048E008 18.416

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب

المسافة بالكيلومترات
انترالكــن -مطــل لونجيرن

30

مطــل لونجيــرن  -قمــة تتليــس الثلجيــة

55

قمــة تتليــس الثلجيــة  -التلفريــك المكشــوف 20
التلفريــك المكشــوف  -لوزيــرن

14
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يوجــد هنــاك بالقــرب مــن لوزيــرن قمتيــن لــم يتــم وضعهــا فــي البرنامــج وهــي قمــة بيالتــوس وقمــة ريجــي
لضيــق الوقــت  ,باالمــكان وضــع احداهــا فــي البرنامــح بالغــاء قمــة تتليــس الثلجيــة واســتبدالها بقمــة يونغفــراو
الثلجيــة ايضــاً او الغــاء التلفريــك المكشــوف كابريــو ووضــع احداهــا بالبرنامــج وكال القمتيــن مذكــورة فــي جــدول
االحداثيــات اعــاه.

يمكن الغاء التلفريك المكشوف لمن اليملك الوقت او للتخفيف من البرنامج ويفضل ذلك

بعض القمم مرهقة خصوصاً ان كانت ثلجية وقد يكون متعب الجمع بين قمتين آمل التركيز على هذه النقطة

البرنامج السادس
انترالكن
N46 37.281E008 01.553
قمة فيرست فالير
N46 37.396 E008 02.799

N46 41.180 E007 51.358
قمــة يونغفــراو الثلجية

N46 37.492E008 02.508
زحليقــة فينقســتيج

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
المسافة بالكيلومترات
انترالكــن -قمــة يونغفــراو الثلجية

20

قمــة يونغفــراو  -قمــة فيرســت فالير

2

قمــة فيرســت فاليــر  -زحليقة فينقســتيج  500م
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الجمــع بيــن هــذه األماكــن فــي يــوم واحــد قــد يكــون مرهــق ومتعــب وقــد يضيــق الوقــت وال يمكــن
إكمــال البرنامــج حيــث أن قمــة يونغــراو تحتــاج ليــوم كامــل .

يمكن الغاء قمة فيرست فالير واالكتفاء بقمة يونغفراو مع الزحليقة الصيفية فينقستيج .
يمكن االستغناء عن قمة يونغفراو الثلجية لغالء سعرها واستبدالها بقمة تتليس الثلجية .

البرنامج الثامن
انترالكن

N46 44.094 E008 01.575

قمة روثورن ( القطار البخاري )

N46 45.259 E008 02.278

N46 41.180 E007 51.358

شــال جس باخ

N46 45.303 E008 02.198

بحيــرة برينــز ( القــوارب الكهربائيــة )

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب

المسافة بالكيلومترات
انترالكــن  -شــال جس باخ

15

شــال جس بــاخ  -قمة روثورن

6

قمــة روثــورن  -بحيــرة برينز

 300م
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البرنامج التاسع
انترالكن

N46 38.363E007 41.431

مطل هيموفلوه

N46 40.933 E007 52.807

N46 41.180 E007 51.358

قمة نيســن

N46 40.642 E007 51.087

حديقــة يونغفراو

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
المسافة بالكيلومترات
انترالكــن  -قمة نيســن

25

قمــة نيســن  -مطــل هيموفلوه

23

مطــل هيموفلــوه  -حديقــة يونغفراو

2.5
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حديقة ثون حديقة الغموض عبارة عن عروض ألسرار الكرة األرضية وغيرها في ستة أجنحة خاصة و مثيرة ؛ كما يوجد بها
عروض جذابة وخاصة لألطفال
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فنادق مقترحة

جميع شقق وفنادق انترالكن  :اضغط هنــــا
فندق  :فكتوريا

اضغط
هنا

فندق  :متروبول

اضغط
هنا

فندق  :قولدي سويس

اضغط
هنا

فندق  :كريبس

اضغط
هنا

فندق  :برينز سي

اضغط
هنا

فندق  :سيبورغ

اضغط
هنا

فندق  :ليندنر جراند هوتيل

اضغط
هنا

فندق  :دو نورد

اضغط
هنا

فندق  :ستيال سويس

اضغط
هنا

شقق  :سافوي مودرين

اضغط
هنا

فندق  :رويال سان جورج

اضغط
هنا

فندق  :دو الك

اضغط
هنا

« انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

بوريفاج « انترالكن »

كواليتي « انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

« انترالكن »

فندق  :بيلفو

اضغط
هنا

شقة  :انترالكن

اضغط
هنا

فندق  :نوهاوس غولف

اضغط
هنا

فندق  :شيوتزن

اضغط
هنا

فندق  :ستوباخ

اضغط
هنا

شقق  :روزا

اضغط
هنا

فندق  :دورنت

اضغط
هنا

فندق  :جلوريا

اضغط
هنا

فندق  :ستيرني

اضغط
هنا

شقق  :اوغستماترون

اضغط
هنا

شقق  :اوغستماترون

اضغط
هنا

شقق  :تانهورن برون

اضغط
هنا

اضغط
هنا

فندق  :ستراندهوتيل

اضغط
هنا

فندق  :سنستار آلبن

اضغط
هنا

شقق  :ايغر

اضغط
هنا

فندق  :اسبن البيان

اضغط
هنا

فندق  :جراند جيسباخ

اضغط
هنا

منتجع بياتوس ويلنسي

اضغط
هنا

فندق بيرغهوف امارانت

اضغط
هنا

« انترالكن »

وشتراند « انترالكن »

« لوتربرونن »

« بيتنبيرغ »

« بيتنبيرغ »

النجينبيرغ « ايسلتوالد »
شقق  :بورغ

« ايسلتوالد »

« جريندلوالد »

« جريندلوالد »

« ميرليقن »

« انترالكن »

« لوتربرونن »

« لوتربرونن »

« بيتنبيرغ »

« ايسلتوالد »

« ايسلتوالد »

« ايسلتوالد »

« جريندلوالد »

« مطل على برينز »

« ويلدرسويل »

ماتــم وضعــه هنــا مــن شــقق وفنــادق مبنــي علــى تجــارب البعــض او بإجتهــاد شــخصي منــي

وفــي كل االحــول هــذه الخيــارات حســب وجهــة نظــري ومــن الطبيعــي ان تختلــف وجهــات النظــر

فــي مثــل هــذه األمــور ( ومايعجبنــي قــد اليعجبــك ) لــذا فضــا ال امــراً التأكــد مــن اختيــارك

حســب ماتــراه مناســباً لــك ال لــي .

