
  

 األماكن السياحية في: سالزبورغ
 جدول يومي مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شزقيرجم  –انكاتة: أحمذ انذوسزي 

 2016 - 2015اصدار سنة 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 ( N47 48.229 E013 02.444) سالزبورغاحداثٌة المواقف الرئٌسٌة فً  ..الٌوم .......

 

 

 حديقة الميرابيل
Mirabellgarten 

 ) مشيًا (

N47 48.300 

E013 02.540 

        

شارع المشارة + النير 
 جسر االقفال

 (باألقدام مشياً )

N47 48.001 

E013 02.519 

 

ركىب انخيم + منشل 

 مىسارخ

 نفس شارع المشاة على
 بجانب الكتدرائٌة

 )مشٌاً(

N47 47.875 

E013 02.755  

 

 قلعة سالزبورغ
 )مشٌاً(

N47 47.875 

E013 02.755 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 ................ الٌوم

 

 

 ولف - البخاري  القطار
 قانق

N47 44.350 

E013 26.357 

        

قانق  ولف وبحيرة قرية
 وتأجير القوراب

 القوارب امام  مالحظو:

N47 44.383 

E013 26.746 

 البخاري القطار

 

الصٌفٌة  انشحهيقه
 ستروبل

N47 42.975 

E013 26.473 

 

بلدة وبحٌرة فوشل ام 
 Fuschl Am See  سً

بلدة وبحٌرة سانكت 
 Sankt Gilgen  جٌلٌن

N47 47.787  

E013 18.156 

N47 45.956  

E013 22.085 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

 

 

 

 اليلبرون  وحديقة قصر
 فنتازيا -

N47 45.794 

E013 03.780 

        

 - الحيوان حديقة
 سالزبورغ

N47 45.411 

E013 03.842 

 

قمة  –قمة االونترزباغ 
 سالزبورغ

N47 43.587 

E013 02.542 

 

  



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

 

 

 موندسي وبلدة بحيرة
Mondsee 

N47 51.315 

E013 20.973 

        

 مالىي اللحظات الخالدة
 والشين شتراس في

FANTASIANA 

Erlebnispark  

N47 59.142 

E013 16.374 

erlebnispark.at 

 

 – الجبن مصنع
 شٌلدورف

Schleedorf 

ٌقال أنه أغلق -مالحظة:
 وال اعلم حقٌقة األمر.

N47 57.331 

E013 09.024 

 

  

 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

   

 

 

 ىالستات وبلدة بحيرة
Hallstatt 

N47 33.733 

E013 38.964 

        

 Bad Ischl  تهذج تاد اشم

  N47 42.617 افضم مكان وسطها 

E013 37.271 

 

  

 

 
 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

 

 

 الجلٌدٌة داشستٌن قمة
 المكشوف التلفرٌك

 داخشتاٌن

N47 27.048 

E013 37.077 

        

 - الصٌفٌة الزحلٌقه
 داتشستٌن رامساو

N47 25.406 

E013 37.472 

 

------ --------- 

 

--------- -------- 

 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

 

 

 

 N47 35.296 المانٌا -بحٌرة الملك 

E012 59.359 

        

 -انشحهيقح انصيفيح

 تحيزج انمهك
N47 37.240 

E013 01.131 

 

 –مواقف عش النسر 
 بٌرشتسجادن

N47 36.770 

E013 02.503 

 

مركز الوثائق وتارٌخ 
 النازٌة

N47 37.858 

E013 02.513 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

 

 

  قمة كابرون 
 كيتز شتاين ىورن 
 ) القمو الثلجية (

N47 13.835  

E012 43.617 

Kitzsteinhorn 

        

بحيرات كابرون 
 االصطناعية

N47 12.966  

E012 43.554 

 

 -انشحهيقح انصيفيح 

 كاتزون
N47 16.429 

E012 45.441  

 

 زٌالمسً
 ←احداثٌة المواقف 

N47 19.329 

E012 47.781 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ..................

 

 

 اوت لت سالزبورغ
 سالزبورغ أوتليت ديزاينر

Designer Outlet 
Salzburg 

N47 47.536 

E012 59.380 

        

– بارك يوروب مول
 سالزبورغ

Europark Shopping 

Center 

N47 48.982 

E013 00.371 

 

------ -------  

 

----------- -------- 

 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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  الٌوم ..................

 

 

 

 N47 40.021 هٌلٌن –منجم الملح 

E013 05.387 

        

 N47 29.006 قلعة وٌرفن

E013 11.152 

 

 –الكهف الجلٌدي 
 وٌرفن

N47 30.172  

E013 11.389 

 

  



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الٌوم ...............

 

 

ميونخ والتسوق فييا 
 والعوده بنفس اليوم

 

 تانقطار انذهاب االفضم

ومحطح  خط مثاشز

 انىصىل في قهة ميىنخ

        

------- --------- 

 

------- --------- 

 

------- --------- 



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 على الحدود (وماكن فً المانٌا ) هذه األ ................ الٌوم

 

 

 بارك فرنزت مالىي
 روىبولدنق

Freizeitpark 

Ruhpolding 

 احذاثياخ انمىاقف

N47 44.450 

E012 36.800 

N47 44.520 

E012 36.930 

        

 شتاين ماركو مالىي
Märchenpark 

Marquartstein 

 تىجذ سحهيقه صيفيح

N47 45.920 

E012 26.457 

 

 كٌمسً - بحٌرة كٌمزي
Chiemsee 

) غٌر مسجله فً ملف 
 القارمن (

N47 51.628 

E012 21.853 

 

  



 األماكن السٌاحٌة فً: سالزبورغ

 جدول ٌومً مقترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرقً رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال القارمن جهاز فً شرقً رجل إحداثٌات بتركٌب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرقً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتقً االفضل لك ولعائلتك وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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