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بيرتساو

التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن
) € ( EURO

أفضل األوقات 
لزيارتها ما بين 

مايو إلى سبتمبر

استيكر للزجاج :
- 10أيام 9.5 يورو

- شهرين 27.80 يورو

- ميونخ 
- سالزبورغ

  - T MobiL 
- A1 

 شرائح ميديا ماركت

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

متوسط درجات الحرارة في بيرتساو على مدار العام
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https://bit.ly/2MHw61k


ــع ــى موق ــاب إل ــا للذه ــط هن  اضغ
مــاب قوقــل  ىلع  بيرتســاو 
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https://www.google.com.sa/maps/place/6213+Pertisau,+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%E2%80%AD/@47.4385036,11.7000648,3031m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x479d7ed8a75a7c3b:0xf7aafb066e30a930!8m2!3d47.43849!4d11.69131?hl=ar
https://www.traveldiv.com/


بيرتساو وضواحيها ؛ أهم اإلحداثيات
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بيرتساو

PERTISAU

أماكن سياحية

N47 26.525 E011 42.156
االحداثية لمرفأ البواخر واالبواب بوســط القرية 

120 كيلو عن زيالمسي 
45 كيلو عن انسبروك 

75 كيلو عن قارمش 

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

مركز المعلومات

N47 26.491 E011 42.035

INFO OFFICE, PERTISAU
مركز المعلومات ؛ بيرتســاو

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

تلفريك كارويندل

محمية كارويندل

N47 26.255 E011 41.806

N47 26.384 E011 41.161

KARWENDEL BERGBAHN

ALPENPARK KARWENDEL
داخل بيرتساو

االطاللة على بيرتساو وبحيرة آخن سي

اإلحداثيات

يعمل طوال العام
الصيف من 8.30 ص الى 5 م

الكبار 17 € - االطفال 11 €

اضغط هنا للموقع االلكتروني

احدى اجمل القرى في والية تيرول

مقهــى وكافيــه فايتلبيرغ

TIROLER STEINÖL VITALBERG

اإلحداثيات

N47 26.506 E011 42.130

يعمل طوال العام
المقهى : من 10 ص الى منتصف الليل

المتحف : من 9 ص الى 5.30 م
المتجر : من 9 ص الى 6 م

اضغط هنا للموقع االلكتروني

مقهى وكافيه زجاجي ومتحف ومتجر ومعصرة 
للزيوت الصخرية 

قريــب جــدًا مــن مكتــب االســتعالمات ومــن المرفــأ 
فــي المنتصــف بينهــم 

https://goo.gl/maps/4fZ3rk68wLK2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/vhnfU34nLmp
https://goo.gl/maps/7KyhyrpgDmq
https://goo.gl/maps/U2UH9SzWFu12
https://www.karwendel-bergbahn.at/
https://goo.gl/maps/TxqfF9aFN1D2
https://www.steinoel.at/


حديقــة المغامرات

ABENTEUERPARK ACHENSEE

اإلحداثيات
N47 28.996 E011 42.883

من 10.30 ص الى 5.30 م / االثنين مغلقة

الكبار 27 €  /  االطفال الى 12 سنة 17 €

اضغط هنا للموقع االلكتروني

تســلق ورمايــة وانشــطة واســعة فــي  الهــواء 
الطلــق لللكبــار والصغــار .

اإلحداثيات

اإلحداثيات

المطل البانورامي

حديقة آخن سي

N47 24.711 E011 47.291

N47 30.030 E011 42.360

PANORAMA RESTAURANT
KANZELKEHRE

SPIELPLATZ AM ACHENSEE

 اطاللة وكافيه ، 9 كيلوات جنوب بيرتساو 
و 5 كيلومترات عن جنباخ 

15 كيلو شــمال بيرتســاو بإطاللة على البحيرة .
يوجد العاب بسيطة لألطفال .

 القطــار البخاري
وادي زيلرتال

ZILLERTALBAHN  
STEAM TRAIN

إحداثيات المحطة -  جنباخ

N47 10.144 E011 51.731

اضغط هنا للموقع االلكتروني

قريــة  الــى  جنبــاخ  مــن  القطــار  ســير  خــط 
والعكــس زيلرتــال  وادي  آخــر  مايرهوفــن 

N47 23.282 E011 46.570
إحداثيات المحطة -  مايرهوفن

الكبار 18.50 €    /   نصف السعر لألطفال

 القطار البخاري
بحيرة آخن سي

N47 25.549 E011 43.768

ACHENSEEBAHN SEESPIT

اضغط هنا للموقع االلكتروني

الكبار 31 €    /   نصف السعر لألطفال

خــط ســير القطــار مــن بحيــرة آخــن ســي بالقــرب 
مــن بيرتســاو الــى جنبــاخ والعكــس

إحداثيات المحطة -  بحيرة آخن سي

إحداثيات المحطة -  جنباخ

من اواخر مايو الى منتصف اكتوبر

N47 23.282 E011 46.570

من اواخر مايو الى بداية اكتوبر

https://goo.gl/maps/WUzSjD9BCuv
https://www.abenteuer-achensee.at/
https://goo.gl/maps/zGvoUMmkYrn
https://goo.gl/maps/PUncdhsqMc82
https://goo.gl/maps/YZauALJme4k
https://www.zillertalbahn.at/page.cfm?vpath=dampf
https://goo.gl/maps/Xw7NNpJ3CHz
https://goo.gl/maps/J4Vxx2yWuy32
http://www.achenseebahn.at/index.php/achenseebahn-tirol.html
https://goo.gl/maps/Xw7NNpJ3CHz


تلفريــك وزحليقــة روفان 
 » مــاوراخ «

ROFAN SEILBAHN, MAURACH

اإلحداثيات
N47 25.450 E011 45.067

اضغط هنا للموقع االلكتروني

يوجد باالعلى زحليقة آير روفان المعلقة .
الصعود له من قرية ماوراخ .

اإلحداثيات

شاطئ وممشى بوشاو

N47 26.192 E011 43.519

BUCHAU ACHENSEE
الجهة المقابلة لبيرتساو .

يعمل على مدار السنة
من 8.30  ص الى 5 م

الكبار 21  €
االطفال 12.50  €

زحليقــة كايزر

ZAHMER KAISER RODELBAHN

اإلحداثيات

N47 38.274  E012 17.258

الكبار 8 €
االطفال 5 €

اضغط هنا للموقع االلكتروني

تعمل من 20 مايو الى 5 نوفمبر
من 10 ص الى 5 م 

ساعات العمل قد تزيد او تنقص نصف ساعة 
او ساعة حسب الشهر .

بجوار بحيرة والش سي .

بحيرة والش ســي

WALCHSEE

اإلحداثيات

N47 39.035  E012 19.350

90 كيلو عن ميونخ .
70 كيلو عن بيرتساو .

75 كيلو عن زيالمسي .
يمكن ان تكون نقطة توقف مابين ميونخ 

وزيالمسي لمن يحب

اإلحداثيات

 قرية كيتزبوهيل

N47 26.842 E012 23.517

KITZBUHEL

احدى اجمل البلدات في والية تيرول قريبة من 
المنتصف مابين زيالمسي وبيرتساو

تبعد 68 كيلو عن بيرتساو و 55 كيلو عن زيالمسي

https://goo.gl/maps/GZhg6dWsMQ82
http://www.rofanseilbahn.at/sommer/
https://goo.gl/maps/qW6MXABL2qB2
https://goo.gl/maps/86cpDwyrDvN2
http://zahmerkaiser.com/sommer
https://goo.gl/maps/EFMhBZyhy542
https://goo.gl/maps/j8yvhUnJuHt


تلفريــك هاهنينكام 
 » كيتزبوهيــل «

HAHNENKAMM, KITZBUHEL

اإلحداثيات

N47 26.580 E012 23.379

اضغط هنا للموقع االلكتروني

كيتزبوهيل 

من 8.30 صباحًا  الى 5 مساًء

الكبار 25.50 € - الشباب 14 €
االطفال 8.60 €

تلفريــك كيتزبولر
 » كيتزبوهيــل «

تلفريــك نورد كيتن
قمــة هافلكار » انســبروك «

KITZBÜHELER, HORNBAHN

NORDKETTENBAHN, HAFELEKAR

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N47 27.030 E012 23.692

N47 17.193 E011 23.913

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

كتزبوهيل .

اطاللة بانورامية على مدينة انسبروك .

يعمل طوال العام من 8.30 ص الى 4.30 م

الكبار 26.50 € - الشباب 14  €
االطفال 9.90 €

انسبروك

INNSBRUCK MARIA THERESIEN STRABE

تيريــزا  ماريــا  المشــاة  لشــارع  اعــاله   االحداثيــة 
وادناه اقرب احداثية للشارع ) 200 م ( :

اإلحداثيات

N47 15.931  E011 23.654

N47 15.937  E011 23.508

يعمل طوال العام
من 9  ص الى 5 م

الكبار 36.50 €
االطفال 21.90 €

لنقطــة  الوصــول  لمــن اليملــك ســيارة يمكــن 
بالقطــار  انســبروك  مــن  بالتلفريــك  الصعــود 
المســنن علــى االحداثيــة ادنــاه حيــث يبعــد عــن 

شــارع ماريــا تيريــزا 500 متــر تقريبــًا  :

N47 16.201 E011 23.708

https://goo.gl/maps/Kz78yE37edz
https://www.kitzski.at/de/tickets-gutscheine/sommer-tarife.html
https://goo.gl/maps/rHxHydFjCUT2
https://goo.gl/maps/7NQKUDGYsnk
https://www.kitzski.at/de/tickets-gutscheine/einzelfahrten-1.html
https://www.nordkette.com/en/home.html
https://goo.gl/maps/hRwDx7QWp2C2
https://goo.gl/maps/PLLjngrzyZH2
https://goo.gl/maps/7X97TuGnLvA2


عالم الكريســتال سوارفســكي

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN

اإلحداثيات
N47 17.701 E011 36.016

اضغط هنا للموقع االلكتروني

في طريقك من بيرتساو الى انسبروك او العكس .

30 كيلو عن بيرتساو - 20  كيلو عن انسبروك . 

يعمل طوال العام
من 8.30 ص الى 7.30 م

يوليو – اغسطس الى 10 م

الكبار 19  € 
االطفال من )6  الى 14  سنة(  7.50 €

اقل من 5  سنوات مجانا

 البيــت المقلوب 
حديقة الفراشــات

HAUS STEHT KOPT +
WORLD OF BUTTERFLIES

اإلحداثيات

N47 19.559 E011 40.426

اضغط هنا للموقع االلكتروني

يبعد 20 كيلو من بيرتساو .
بالقرب من سوارفسكي 12 كيلو تقريبًا

تعمل على مدار العام
تختلف االوقات بإختالف االشهر

في الغالب من 10 ص الى 5.30 م

السعر للبيت والحديقة : 
الكبار 12 € - االطفال 10  €

 ســيفيلد آن تيرول 
 »القطــار المســنن «

ROSSHUTTE SEEFELD IN TIROL

اإلحداثيات

N47 19.872 E011 11.977

اضغط هنا للموقع االلكتروني

65 كيلو عن بيرتساو - 25  كيلو عن انسبروك .

الكبار 21  € 
االطفال من ) 6  الى 15  سنة ( 13.50  €

 يعمل طوال العام 
من 9  ص الى 5  م

 االحداثية اعاله للقطار المسنن 
 الوصول للبحيرة على االحداثية ادناه : 

N47 19.381  E011 11.497

الزحليقــة الصيفيــة - آلبن كوســتر

ALPINE COASTER LMST

اإلحداثيات
N47 14.468 E010 43.414

تعمل طوال السنة / من 10  ص الى 5  م

الكبار  12.80 €
االطفال من ) 7 - 15 (  10 €
االطفال من ) 3 - 6 (  5.30 €

اطول زحليقة في اوروبا بطول 3.5 كيلو .

65 كيلو عن انسبروك - 105 كيلو عن بيرتساو .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

+

في طريقك من بيرتساو الى انسبروك او العكس .

يمكــن المــرور عليهــا للمتجهيــن الــى انترالكــن او العكــس

https://goo.gl/maps/Sdg7fC3rpxj
https://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/wattens/index.en.html
https://goo.gl/maps/AwqW4TguvQ72
http://hausstehtkopf.at/en
https://goo.gl/maps/xxyN3agGnjB2
https://www.seefeld-sports.at/en/bergbahnen-rosshuette
https://goo.gl/maps/3aWBVny29Q62
https://goo.gl/maps/dxPhxZZJk2v
https://goo.gl/maps/WdNFChCKT9y


بحيرة صيد الســمك
» وايدتشســي «

اإلحداثيات

N47 22.119 E011 09.413

WEIDACHSEE
8 كيلو مترات عن سيفيلد .

35  كيلو عن انسبروك .

40 كيلو عن قارمش .

75 كيلو عن بيرتساو .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

تلفريــك ســبيليوغ - فوجن

تلفريــك كالتنباخ

SPIELJOCHBAHN FUGEN

HOCHZILLERTAL TALSTATION 
KALTENBACH

اإلحداثيات

إحداثية التلفريك

N47 20.330  E011 50.576

N47 17.382 E011 52.386

يعمل طوال السنة
من 9 ص الى 4 م

وادي زيلرتال - قرية فوجن .

وادي زيلرتال - قرية كالتنباخ .

يوجــد باالعلــى عــدة نشــاطات مثــل االســكتور 
والزحليقــة الهوائيــة والطيــران المظلــي والعــاب 

لالطفــال وتســلق وغيرهــا .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

الكبار 19.50 €
االطفال 9.50 €

تلفريــك و زحليقة
زيلرتــال آرينا

ZILLERTAL ARENA

اإلحداثيات

N47 14.202 E011 53.931

اضغط هنا للموقع االلكتروني

وادي زيلرتال .

35 كيلو عن بيرتساو .
يوجد تلفريك بجوار الزحليقة .

الزحليقة : تعمل طوال السنة 
تختلف االوقات باختالف األشهر

في الغالب من 10 ص الى 5 م
التلفريك : من 9 ص الى 5 – 5.45 م 

الزحليقة ؛ الكبار 5.20 € - االطفال 3.20 €
التلفريك ؛ الكبار 21.60 € - االطفال 10.80 €

االحداثيــة علــى  بالســياره  الصعــود   يمكــن 
االســفل  مــن  الطريــق  ان  االنتبــاه  مــع  ادنــاه 
ــات ضيقــة مرهقــة  ــه منحني ــى القمــة ب ــى اعل ال
لــذا االفضــل بوجهــة نظــري للبعــض  ومتعبــة 

N47 16.176 E011 50.800

https://goo.gl/maps/JMgYbvwVnyw
http://www.gebirgsforelle.at/
https://goo.gl/maps/My8Agr7pZ3R2
https://goo.gl/maps/krxrqTVQuCS2
https://www.spieljochbahn.at/de/
https://goo.gl/maps/YaKHsPgBBAN2
https://www.zillertalarena.com/en/arena/sommer/start_sommer.html
https://goo.gl/maps/WmwSU763K5t


تلفريــك بينكــن بــان مايرهوفن

PENKENBAHN MAYRHOFEN

اإلحداثيات
N47 09.790 E011 51.628

اضغط هنا للموقع االلكتروني

يعمل طوال السنة  /  من 9 ص الى 5 م

الكبار 20.90 €  /  االطفال 10.50 €

اقرب موقف للتلفريك 300 متر تقريبًا 

قمــة هنترتوكــس الثلجية

HINTERTUX GLETSCHER

اإلحداثيات

N47 06.486 E011 40.523

اضغط هنا للموقع االلكتروني

ــوج موجــوده  ــارة عــن ثــالث مراحــل ؛ والثل التلفريــك عب
علــى مــدار الســنة .

تعمل على مدار العام
من 8.15 ص الى 4.30 م

االسعار تختلف بإختالف الساعات
الكبار 45 € - االطفال 20.50 €

الشباب مواليد ) 1999م 2002- م ( 36 €

بالنســبة لالســعار كل ماتأخــرت الوقــت قــل الســعر 
11 ص  الســاعة  مــن  ســعرا  اغلــى  8 ص  فالســاعة 

علــى ســبيل المثــال

اضغط هنا لإلطالع على االسعار كاملة

 تلفريك الملعب االولمبي
» المانيــا «

 قارمش بارتنكيرشن
» المانيــا «

سد شليقايز سبايكر

N47 28.947 E011 07.083

N47 29.601 E011 05.357

N47 02.346 E011 42.142

ECKBAUERBAHN

GARMISCH PARTENKIRCHEN

SCHLEGEISSPEICHER

تلفريك صغير لشخصين وعربة مفتوحه مطل على قارمش 
.

75 كيلو عن بيرتساو . يستغرق الطريق فيما 
بينهم  من الوقت نحو ساعة ونصف الساعة 

.

سد ضخم جدًا .

يوجد مطعم وكافيه ذات اطاللة على السد .
رسوم الوصول له بالسيارة يكلف 12 € .

65 كيلــو عــن بيرتســاو مــرورًا بــوادي زيلرتــال وقــراه 
ــزول ومنعطفــات  ــارة عــن صعــود ون الوصــول لــه عب

ليســت خطــرة ولكــن قــد تكــون مرهقــة للبعــض .

من 9 ص الى 5 مساء

الكبار 14 € - الشباب 10 € - االطفال 8.50 €

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N47 09.647 E011 51.636

القمة تبعد عن بيرتساو 65 كيلو مرورًا بوادي زيلرتال 

https://goo.gl/maps/9XZ2v6hgU6H2
https://www.mayrhofner-bergbahnen.com/en/
https://goo.gl/maps/hKwptPvkbnz
https://goo.gl/maps/YaKHsPgBBAN2
https://www.hintertuxergletscher.at/en/home/
https://www.hintertuxergletscher.at/de/tickets-preise/skipasspreise/skipasspreise-sommer/
https://goo.gl/maps/FSXtEvFjNRC2
https://goo.gl/maps/xbgXBvKoSnu
https://goo.gl/maps/i228Nbb2LAo
http://www.eckbauerbahn.de/index.html
https://goo.gl/maps/MY2ScZip8yj


 قمــة زوجســبيتز الثلجية
» قارمــش -  المانيــا «

ZUGSPITZE

اإلحداثيات
N47 27.372 E010 59.551

اضغط هنا للموقع االلكتروني

 اعلى قمة في المانيا 
التلفريك بجوار بحيرة إبسي ومطل عليها .

الكبار 45 €
االطفال ) 6 الى 15 سنة ( 23.50 €

من 8.30 ص الى 4.45 م

 بحيرة إبســي
» قارمــش - المانيــا «

EIBSEE

اإلحداثيات

N47 27.431 E010 59.525

البحيــرة بجــوار قمــة زوجســبيتز الثلجيــة وتبعــد 
عــن قارمــش 10 كيلــو .

 قلعــة نويشفانشــتاين
» المانيــا - شــوانقو «

تلفريــك وزحليقــة تيجلبيرغ
» المانيــا - شــوانقو «

FUSSEN CASTLE NEUSCHWANSTEIN

SCHWANGAU TEGELBERGBAHN

اإلحداثياتاإلحداثيات

N47 33.272 E010 44.186N47 34.107 E010 45.402

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

174 كيلوعن بيرتساو  / 65 كيلوعن قارمش

اطاللة على شوانقو و فوسن والبحيرة

الصعــود للقلعــه امــا مشــيًا باالقــدام او بعربــة 
الخيــل  مــن امــام فنــدق مولــر .

يوجد زحليقة صيفية بجوار التلفريك .

يوجد طيران مظلي باألعلى 

تعمل طوال السنة
24 مارس الى 15 اكتوبر : من 9 ص الى 6 م

16 اكتوبر الى 13 مارس : من 10 ص الى 4 م

يعمل طوال العام 

الكبار 12 €
اقل من 18 سنة مجانًا

 التلفريك :

 الكبار 22 € / االطفال من ) 6 - 15 سنة ( 10 €

 الزحليقة : 

الكبار 3.90 €  / االطفال 3 €

https://goo.gl/maps/3iaNNddXe3P2
https://zugspitze.de/en/summer
https://goo.gl/maps/JDHVgSQaZdp
https://goo.gl/maps/4bLpJUaCk3o
https://goo.gl/maps/YaKHsPgBBAN2
https://goo.gl/maps/tg9Sa3JvYCQ2
https://goo.gl/maps/YaKHsPgBBAN2
http://www.neuschwanstein.de/englisch/palace/index.htm
https://www.tegelbergbahn.de/startseite-eng.html


تلفريك وبحيرة والشــن ســي

WALCHENSEE HERZOGSTAND 
CABLE CAR

اإلحداثيات

N47 35.778 E011 19.037

اضغط هنا للموقع االلكتروني

65 كيلو عن بيرتساو  / 30 كيلو عن قارمش 

يمكــن المــرور عليهــا للمتجهيــن مــن قارمــش 
الــى ميونــخ او العكــس .

من 9 ص الى 5.15 م

الكبار 12.50 €
االطفال ) من 6 – 15 ( 6.50 €

اقل من 6 سنوات مجانًا

تلفريك والبيرغ

WALLBERGBAHN CABLE

N47 40.514 E011 46.642

اضغط هنا للموقع االلكتروني

االطاللة على بحيرة تيقرنسي 

يعمل يوميا
من 8.45 ص الى 5 م

الكبار 20 €
االطفال من ) 15-6 (  10 €

تحت 6 سنوات مجانًا

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

بحيرة تقرنسي

باد تولز

N47 42.519 E011 45.282

N47 45.644 E011 33.446

TEGERNSEE

BAD TOLZ

50 كيلو عن ميونخ .

55 كيلو عن ميونخ .

50 كيلو عن بيرتساو .

55 كيلو عن بيرتساو .

زحليقــة باد تولز

BLOMBERGBAHN

N47 44.865  E011 30.960

تعمل على مدار العام صيفُا وشتاًء
من 9  صباحًا الى 4 – 6 مساًء

الكبار 6 €  - االطفال من ) 8 - 13 (  4 €

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع االلكتروني

55 كيلو عن ميونخ  / 5 كيلو عن باد تولز 
توجد في نفس الموقع  زحليقتين احداها توبجان 

كالصورة اعاله يمين واالخرى زحليقة صيفية 
كالصورة اعاله باليسار 

 هناك بحيرة بإسم ) والش سي ( تختلف عن هذه
 البحيرة  فاالولى في تيرول بالنمسا وهذه في المانيا 

https://goo.gl/maps/Fp5QBgfYMhm
https://goo.gl/maps/YaKHsPgBBAN2
http://www.herzogstandbahn.de/index.php?id=0,114
https://goo.gl/maps/cDKCLy35w3A2
https://www.wallbergbahn.de/sommer/sommer/
https://goo.gl/maps/51YpE8cvwaR2
https://goo.gl/maps/e8nMQiFxPJH2
https://goo.gl/maps/t1gT1MN4zA12
http://www.blombergbahn.com/en/attractions/summer/blomberg-classic/


البرامج املقترحة
تم عمل البرامج حيث تبدأ من بيرتساو كنقطة انطالق 

هــذا الملــف يشــمل اغلــب مافــي واليــة تيــرول بالنمســا واالماكــن القريبــة 

منهــا مــن برامــج وفعاليــات وانشــطة 

الرســمية  المواقــع  مــن  هنــا  المذكــورة  واالســعار  االوقــات  جميــع 
كمــا  م,   2018 الخــر  وقــت  مــن  للتغيــر  قابلــة  وهــي  واالنشــطة  للبرامــج 
. مختلفــة  واســعار  اوقــات  لــه  فالشــتاء  بالشــتاء  خاصــة  ليســت  انهــا 

ترتيبهــا  تــم  الشــخصية،  نظــري  اختيارهــا حســب وجهــة  تــم  البرامــج  جميــع 
علــى ان تكــون فــي مســار واحــد او متقاربــة مــن بعضهــا البعــض ويمكــن 
الشــخص  مايــراه  حســب  االضافــة  او  بالحــذف  امــا  عليهــا  التعديــل 
هــي  كمــا  بهــا  التقيــد  شــرط  وليــس  معــه  ولمــن  ولوقتــه  لــه   مناســب 

) في النهاية هي مجرد اقتراحات مني  (  

يجب التأكد من توافق صيغة االحداثيات 

 مع الصيغة الموجودة في جهاز المالحة 

) القارمــن ( حيــث ان أي اختــالف بينهــا 

المــكان.  فــي  اختــالف  هنــاك  ســيكون 

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

 بالنســبة للقطــار البخــاري فــي تيــرول فهنــاك مســارين لــه االول يبــدأ مــن 
بحيــرة آخــن ســي بالقــرب مــن بيرتســاو وينتهــي فــي جنبــاخ او ينبــاخ واآلخــر يبــدأ 
مــن جنبــاخ وينتهــي فــي قريــة مايرهوفــن نهايــة وادي زيلرتــال  وكال القطاريــن 
مختلفــان عــن بعضهــم وتربــط بينهــم محطــة جنبــاخ  ) انظــر للصفحــة الثانيــة 

مــن هــذا الملــف ( 

اغلــب األنشــطة والفعاليــات يوجــد لهــا عــدة تذاكــر مثــل تذاكــر للكبــار وتذاكــر 
للشــباب وتذاكــر لألطفــال واخــرى عائليــة يفضــل الســؤال عنهــا لمــن اراد شــراء 

تذاكــر ألعمــار متفاوتــة 

في حال وجود خطأ أو اقتراح أو ماشابه آمل منك التواصل معي على حساباتي في 
) ALMUSAFER009 ( وسائل التواصل اإلجتماعي، جميعها تحمل نفس االسم

https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009


مقهى وكافيه فايتلبرغ N47 26.506  E011 42.130

N47 26.525  E011 42.156مرسى البواخر واالبوات

جميع هذه البرامج تقع داخل بيرتساو وقريبة من بعضها البعض .

تلفريــك كاروينــدل لــه اطاللــة جميلــة جــدا علــى بحيــرة آخــن ســي وبيرتســاو ويوجــد فــي القمــة 
قفــز مظلــي . 

يفضــل اختيــار وقــت مناســب مــن حيــث الطقــس لصعــود الباخــرة او االبــوات داخــل البحيــرة او 
يكــون آخــر النهــار .

تلفريــك كارويندل

محميــة كارويندل  N47 26.384  E011 41.161

N47 26.255  E011 41.806

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

داخل بيرتساو

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

https://goo.gl/maps/TxqfF9aFN1D2
https://goo.gl/maps/4fZ3rk68wLK2
https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/tFUn8xV5txw
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/7KyhyrpgDmq
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/CQFGaAasFWR2


بحيرة آخن سي

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

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

تلفريك روفان ) الزحليقة الهوائية (  

N47 28.996  E011 42.883حديقة المغامرات

N47 25.450  E011 45.067

N47 25.549  E011 43.768القطــار البخاري

القطــار البخــاري المذكــور هنــا هــو القطــار الموجــود علــى بحيــرة آخــن ســي بالقــرب مــن بيرتســاو 
ومســاره مــن بحيــرة آخــن ســي الــى جنبــاخ والعكــس علمــا بــان هنــاك قطــار بخــاري آخــر مســاره 
مــن جنبــاخ الــى مايرهوفــن آخــر وادي زيلرتــال  والعكــس وكل قطــار و مســار مختلــف عــن اآلخــر 

https://goo.gl/maps/Qir9ydXmePP2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/WUzSjD9BCuv
https://goo.gl/maps/GZhg6dWsMQ82
https://goo.gl/maps/MLxGa4L2XPM2


انسبروك ) شارع ماريا تيريزا ( N47 15.931  E011 23.654

N47 17.193  E011 23.913تلفريك نورد كيتن ) انسبروك (  

االحداثيــة الخاصــة بانســبروك هــي لشــارع المشــاة ماريــا تيريــزا واقــرب احداثيــة مواقــف للشــارع 

هــي :

يمكــن الوصــول لنقطــة الصعــود لتلفريــك نــورد كيتــن مــن انســبروك بالقطــار  المســنن علــى 

االحداثيــة :  

البيــت المقلوب

عالم الكريســتال ) سواروفســكي ( N47 17.701  E011 36.016

N47 19.559  E011 40.426

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

انسبروك وضواحيها

N47 15.937  E011 23.508

N47 16.201 E011 23.708

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

https://goo.gl/maps/gKRnGMjvNv72
https://goo.gl/maps/7NQKUDGYsnk
https://goo.gl/maps/Sdg7fC3rpxj
https://goo.gl/maps/AwqW4TguvQ72
https://goo.gl/maps/raKDYzu1KhH2
https://goo.gl/maps/CbzjTZsTXyx
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/BZXCuUetxJS2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2


مرسى وممشى بوشاو ) بحيرة آخن سي ( N47 26.192  E011 43.519

N47 22.119  E011 09.413بحيرة صيد السمك 

المسافة من بيرتساو الى زحليقة آلبن كوستر 100 كيلو ؛ ساعة ونصف تقريبًا .

يمكن ان يكون الغداء في مطعم بحيرة السمك او في انسبروك .

مــن بيرتســاو الــى زحليقــة آالبــن كوســتر ســيكون فــي طريقــك البيــت المقلــوب وعالم الكريســتال 
) سواروفســكي ( باالضافــة الــى انســبروك بإمكانــك اضافتهــم لمســارك فــي يــوم واحــد مــع 
الغــاء المســار الســابق فــي الصفحــة الســابقة  ) مســار انســبروك وضواحيهــا ( علمــًا بــأن جمعهــم 
فــي يــوم واحــد ربمــا يكــون فيــه بعــض التعــب او االرهــاق ولكــن ان احببــت يمكــن ان تضعهــم 

فــي مســارك مــع حــذف او الغــاء بعــض البرامــج منهــا حســب رغبتــك ووقتــك .

زحليقــة آلبن كوســتر

ســيفيلد ) القطار المســنن (  N47 19.872  E011 11.977

N47 14.468 E010 43.414

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

سيفيلد وضواحيها

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

https://goo.gl/maps/qW6MXABL2qB2
https://goo.gl/maps/JMgYbvwVnyw
https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/xSgUAhAVe6G2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/WdNFChCKT9y
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/X7HbegGc9MQ2


N47 28.947  E011 07.083تلفريك الملعب االولمبي ) قارمش ( 

بحيرة ابسي بجوار القمة الثلجية مباشرة . 

يمكن الغاء القمة الثلجية لمن سبق له زيارة قمة ثلجية اخرى . 

يمكن استبدال القمة الثلجية ب اضافة شوانقو . 

تبعد شوانقو عن قارمش 60 كيلو أي ان المسافة ستصبح اطول  . 

في شوانقو يمكن زيارة قصر نويشفانشتاين باالضافة الى التلفريك والزحليقة  . 

ــاج مــن الوقــت الــى ســاعة ونصــف الســاعة  ــو  يحت الطريــق مــن بيرتســاو الــى قارمــش 75 كيل
ــد او تنقــص حســب  الطريــق   ــًا .قــد تزي تقريب

القمــة الثلجيــة ) قارمــش (

قارمش N47 29.601  E011 05.357

N47 27.431 E010 59.525

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

قارمش وضواحيها

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

https://goo.gl/maps/FSXtEvFjNRC2
https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/WNH9ypB8JMo
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/JDHVgSQaZdp
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/bUsQEJMq6dU2


لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

زحليقة كايزر

N47 39.035  E012 19.350بحيرة والش سي

N47 38.274  E012 17.258

N47 26.842  E012 23.517كيتزبوهل

كيتزبوهيل وضواحيها

يوجد في كيتزبوهل اكثر من تلفريك مسجلة في االحداثيات اعاله بإمكانك اختيار احداها . 

زحليقة كايزر وبحيرة والشن سي بجوار بعض مباشرة . 

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

https://goo.gl/maps/D2TsL7xZH6S2
https://goo.gl/maps/iCdVEhzgmon
https://goo.gl/maps/86cpDwyrDvN2
https://goo.gl/maps/S8BvpmXgEeR2


N47 24.711  E011 47.291المطل البانورامي

لمــن يبحــث عــن القمــم الثلجيــة ســتكون قمــة هنترتكــس الثلجيــة قريبــة مــن مســارك  20 كيلــو 
أي نصــف ســاعة تقريبــًا عــن اخــر نقطــة فــي مســارك ) تلفريــك بينكــن بــان ( .

بإمكانــك االضافــة او التعديــل علــى المســار ان تبقــى لديــك مزيــد مــن الوقــت فالــوادي ملــيء 
باالنشــطة والبرامــج .

زحليقــة آرينا 

تلفريــك بينكــن بان N47 09.790  E011 51.628

N47 14.202  E011 53.931

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

وادي زيلرتال

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

https://goo.gl/maps/zGvoUMmkYrn
https://goo.gl/maps/6MxZNdTRDE82
https://goo.gl/maps/gWFnKQFYH1T2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/YaKHsPgBBAN2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/FPTW1nNb25r


لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

بحيرة تقرنسي

N47 44.865  E011 30.960زحليقة باد تولز

N47 42.519  E011 45.282

N47 40.522  E011 46.652تلفريــك والبيــرغ ) تقرنســي (

تقرنســي - بادتولز

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

https://goo.gl/maps/Gpkxu6BhCyG2
https://goo.gl/maps/t1gT1MN4zA12
https://goo.gl/maps/51YpE8cvwaR2
https://goo.gl/maps/cDKCLy35w3A2


فنادق مقترحة

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

جميع شقق وفنادق بيرتساو : اضغط هنــــا 

فندق : انتنرز آم سي 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : ترافيل شارم 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : بوست آم سي 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : كارويندل 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : كريستينا 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : سوبيريور ألبين 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : داس ليبلينغ
للكبار فقط » بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : فاغنيرهوف 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : كارولينا 
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : داس ريسر 
اكتيف » بيرتساو «

اضغط
 هنا

شقق : غارني غارني 
البنبيرل » بيرتساو «

اضغط
 هنا

شقق : ابارت غارني 
مونتانا » بيرتساو «

اضغط
 هنا

شقق : آم آخن سي
» بيرتساو «

اضغط
 هنا

فندق : رومانتيك

دير ويزنهوف » بيرتساو «
اضغط
 هنا

شقق : بيرغهوف داس
» آخنكيرش «

اضغط
 هنا

شقق : ليدر ماير
» آخنكيرش «

اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?city=-1987708&ssne=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88&ssne_untouched=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fat%2Fstrandhotelentner.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-300x250-minimal-click%3Bsid%3D76b9809122557388027e750d1212b2c2%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bsrfid%3D2d28c8fc6e65a5a5259724192eff8045d8fcb418X1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%3B&highlighted_hotels=70385&src=hotel&aid=380015&dcid=4&label=banner-300x250-minimal-click&sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88&idf=on&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&dest_type=city&dest_id=-1987708
https://www.booking.com/hotel/at/strandhotelentner.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srfid=2d28c8fc6e65a5a5259724192eff8045d8fcb418X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/at/travelcharmefurstenhausamachensee.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/post-am-see.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srfid=f2718d94db0669dfb9a98bc7fd82b00549ac9b64X2;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/at/alpine-wellnesshotel-karwendel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4
https://www.booking.com/hotel/at/christina-achensees-kleinstes.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srfid=e4f7dc3a839fc45dd0bcdff20c560112565c2ca8X15;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/at/alpine-wellnesshotel-karwendel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;dest_id=-1987708;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520512821;srfid=5704510e6dead41aaaeec7546a5617d153be0d1bX1;srpvid=4779591ab235004b;type=total;ucfs=1&%23tab-main
https://www.booking.com/hotel/at/fuurtners.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;dest_id=-1987708;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520506356;srfid=98a9cd0ac0f7e179ffb639c77636efd55260bd26X1;srpvid=0f7c4c791d1202b4;type=total;ucfs=1&%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/wagnerhof.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/caroline-pertisau.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srpos=3;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/aktiv-spa-resort-rieser.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;dest_id=-1987708;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520511680;srfid=e9c4840044ee7d3bc91cba79fc45d64e6cc50f1cX1;srpvid=041956df50840236;type=total;ucfs=1&%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/apart-garni-alpenperle.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/appartementhaus-montana.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f9e8f6e07319b0cdb0fc44582f1bbdb0;ucfs=1;srpvid=391c5699263a0086;srepoch=1520511539;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-1987708;srfid=4ec23ed32da509ff993ae58ecd251fa1cffb0833X1;from=searchresults;highlight_room=%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/appartements-am-achensee.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=76b9809122557388027e750d1212b2c2;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/der-wiesenhof-gmbh.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=924b452d3b196ede02b65456ba4d96e6;dest_id=-1987708;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520606134;srfid=b07fed174135c6fea2706b0188869a6d475f1b32X1;srpvid=252c669a613700e0;type=total;ucfs=1&%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/berghof-das-ferienhaus.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/ledermaier-loft-amp-lodge-s.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520509244;srpvid=0f7c4c791d1202b4;type=total&


فندق : هوبر هوتشالند 
» ماوراخ «

اضغط
 هنا

شقق : أبارتيمينتهاوس 
لينغسدورف » ماوراخ «

اضغط
 هنا

شقق : فيرينفوهنونغ
» زيل ام زيلر «

اضغط
 هنا

شقق : داس كالتنباخ
» زيلرتال – كالتباخ «

اضغط
 هنا

شقق : سكي ريزيدنس
» اوديرنز - زيلرتال «

اضغط
 هنا

فندق : داس بوستهوتيل 

» زيل ام زيلر «
اضغط
 هنا

شقق : البن كريستال
» زيل ام زيلر «

اضغط
 هنا

شقق : زونيناو
» زيل ام زيلر «

اضغط
 هنا

شقق : ألبينليفينغ تيرول
» آشاو - زيلرتال «

اضغط
 هنا

منتجع : غراند سبا اروزا
» كيتزبوهيل «

اضغط
 هنا

فندق : تينيرهوف 
غورمات » كيتزبوهيل «

اضغط
 هنا

شقق : فيال آنا
» كيتزبوهيل «

اضغط
 هنا

فندق كمبينسكي داس تيرول 

» يوخبيرغ – كيتزبوهل «
اضغط
 هنا

منتجع : استوريا
» سيفيلد ان تيرول «

اضغط
 هنا

شقق اورغشتين فيرين 

ستانس »بالقرب من بيرتساو«

اضغط
 هنا

فندق االطفال ) كيندير 
هوتيل (  » بوشاو «

اضغط
 هنا

تــم اختيــار الفنــادق والشــقق بنــاًء علــى وجهــة نظــري الشــخصية وفــي مثــل هــذه االمــور 

واالختيــارات تختلــف فيهــا  االذواق ووجهــات النظــر لــذا آمــل التأكــد  مــن اختيــارك وحســب 

ــا  , كذلــك بعــض الفنــادق او الشــقق بهــا شــروط يجــب قراءتهــا ذوقــك ورأيــك انــت وليــس ان

) مثل رسوم التنظيف النهائي وغيرها ( .

بعــض الفنــادق والشــقق داخــل بيرتســاو وبعضهــا فــي ضواحيهــا  قــد تكــون قريبــة والعكــس , 

ارجــو التاكــد مــن الموقــع قبــل الحجــز  .

يوجــد الكثيــر مــن الخيــارات بأســعار رخيصــة واقتصاديــة لمــن يبحــث عنهــا ولديــه عائلــة ضــع نصــب 

عينيــك وادي زيلرتــال ففيــه الكثيــر مــن الخيــارات واالطــالالت  .

تقرير عن فندق االطفال )  كيندير هوتيل (  : اضغط هنــــا 

https://www.booking.com/hotel/at/huber-hochland.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f9e8f6e07319b0cdb0fc44582f1bbdb0;ucfs=1;srpvid=252c64ff8a350a78;srepoch=1520605311;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=6004099;srfid=d9838801f792705bd7801efcb834683dbb820b45X2;from=searchresults;highlight_room=%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/appartementhaus-lengsdorf.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f9e8f6e07319b0cdb0fc44582f1bbdb0;ucfs=1;srpvid=8003657803bb0137;srepoch=1520605554;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=6004099;srfid=386cdb9acff1cb1117164128c7fafc9e76e89282X1;from=searchresults;highlight_room=%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/ferienwohnung-brugger.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520512583;srpvid=041956df50840236;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/das-kaltenbach.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;group_adults=2;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520514171;srpvid=041956df50840236;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/golf-amp-ski-residenz-zillertal.ar.html?aid=380015%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/das-posthotel-apart.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f127b347b7b989dacde0b8accdb74cd5;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/appartments-alpenkristall.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f127b347b7b989dacde0b8accdb74cd5;dcid=4;checkin=2015-05-12;checkout=2015-05-13;dist=0;srfid=723f1062a96e5fceaa021075d81f4d92a5fa6d74X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/at/apartment-sonnenau.ar.html?aid=325251;label=apartment-sonnenau-S_hwB5MqXcqeAQsuun8NMAS3332846163;sid=f127b347b7b989dacde0b8accdb74cd5;dcid=4;checkin=2015-05-12;checkout=2015-05-13;dist=0;srfid=30462b990a4ecf977dd94aa21756b5a51fcf96b7X1;type=total;ucfs=1&%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/alpinliving-tirol.ar.html?aid=380015;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;group_adults=2;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520611966;srpvid=8300707151fd000b;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/grand-spa-resort-a-rosa-kitzbuhel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f127b347b7b989dacde0b8accdb74cd5;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/tennerhof.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f127b347b7b989dacde0b8accdb74cd5;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/villa-anna-kitzba1-4hel.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f127b347b7b989dacde0b8accdb74cd5;dcid=4;dist=0;srpos=1;type=total&
https://www.booking.com/hotel/at/kempinski-hotel-das-tirol.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;dest_id=-1981599;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520513590;srfid=4ce1360d52cfdb7062e514ed7ff73af322c0107dX1;srpvid=aebb5a9aa49b0233;type=total;ucfs=1&%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/at/astoria-resort.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=149524aa1bcabcf71571bedcd427d49c;dest_id=-1991551;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1520513444;srfid=4d09cf91083f4a9f17df256343ca8d1db305900aX1;srpvid=53e65a5106c500d1;type=total;ucfs=1&%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/at/urgestein-ferien.ar.html?aid=380015%23tab-main
https://www.booking.com/hotel/at/kinderhotel-buchau.ar.html?aid=380015;label=banner-300x250-minimal-click;sid=f9e8f6e07319b0cdb0fc44582f1bbdb0;ucfs=1;srpvid=05074a023a4d0190;srepoch=1520505093;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=6004099;srfid=23e97bbad13bb42fc7ff0a93dd9ecfdfe7f9add5X1;from=searchresults;highlight_room=%23hotelTmpl
https://www.traveldiv.com/فندق-الأطفال-في-النمسا

