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  األماكن السٌاحٌة فً: سٌفٌلد ان تٌرول

 جدول ٌومً ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلً رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال المارمن جهاز فً شرلً رجل إحداثٌات بتركٌب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرلً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
 .، كما أنبه أنه لٌس بشرط زٌارة كل ماهو مذكور ولكن انتمً االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

 

 

 

 سيفيلد ان تيرول

 ( المواقف) 
 شارع المشاة

N47 19.798  

E011 11.039 

N47 19.777  

E011 11.244 

        

 بحيرة سيفيلد ان تيرول
 (غير مسجله)

N47 19.400 

E011 11.470 

 

 ذيفرٌل تيدج ضٍفٍيد
للصعود لممة جبل 
Haermelekopf 

 والمطار المسنن
Rosshütte 

N47 19.885 

E011 11.957  
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 فمط اإلحداثٌات كتابة إلعادة داعً فال المارمن جهاز فً شرلً رجل إحداثٌات بتركٌب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتدٌات شبكة فً شرلً رجل وإحداثٌات ملف من بسٌط جزء اإلحداثٌات هذه
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 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها (  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا والدٌنالو الدعاء من تنسونا ال 
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 هذا الٌوم مع الٌوم األول (بعض من ) ٌمكن دمج  ...... الٌوم

 

 

الزحليقه الصيفية 
 Leutasch  لويتاش

 مالهي العاب لويتاش

N47 21.826 

E011 09.974 

 

        

ٍطعٌ واصطٍاد ضَل 

   -تحٍرج تثحٍرج 

Weidachsee 

N47 22.136 

E011 09.436  

 

 خىانق االشثاح

Leutascher 

Geisterklamm 

 ( غٍر ٍطجيه)

N47 25.643 

E011 14.061 

 

 التلسكوب العمالق
 Karwendel قمة 

bahn 
 و بلدة ميتن فالد

N47 26.280  

E011 16.244 

N47 26.478  

E011 15.842 
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 (ا  طاٌتحا ،رفسلا زاوج ىسنت ال) هذا فً األراضً األلمانٌةالٌوم 

 

 

        

 N47 29.572 بارتنكرشن قارميش بلدة

E011 05.208 

        

 تسوغ لارمٌش لمة
 Zugspitze  شبٌتس 

 

N47 27.393 

E010 59.635 

 

 بحٌرة وبحٌرة بلدة
 اٌبسً

Eibsee 

N47 27.442 

E010 59.484 

 

 N47 28.225 خوانق مائية قارمش

E011 07.121 
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 الٌوم ..................

 

 

 – البن الحيوانات حديقة
 انسبروك

alpenzoo 

innsbruck 

N47 16.861  

E011 23.933 

        

 تريزا  ماريا شارع
Maria-Theresien-str 

 انسبورك – الذهب سقف  
Goldenes Dachl 

N47 16.018  

E011 23.617 

N47 16.116  

E11 23.598 

 

 – بارن سٌل مول
 نروانسب

sillpark 

N47 15.970 

E011 24.252 

 

 بحٌرة باجر سً
Lake Baggersee 

muttereralm.at 
 ( غٌر مسجله) 

N47 15.870 

E011 26.678 
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 الٌوم ..................

   

 

 

 -اىسحيٍقه اىصٍفٍه 

اطىه زحيٍقه اٌَطد 

 فً اىعاىٌ
Alpine Coaster Imst 

N47 14.470 

E010 43.443 

        

 ٍالهً وادي أوذس

Kidspark in Oetz N47 12.022 

E010 54.324 

 

 فال شتوٌبن شالل
Stuibenfall و 

 Aqua Dome فندق

Tirol Therme 

N47 07.933 

E010 55.834 

N47 04.111 E10 

57.956 

 

 

 Giggijoch سلودن لمة
Sölden 

 

 بلدة فً IceQ مطعم

Sölden 

N46 58.374  

E011 00.532 

N46 57.580  

E011 00.546 



  األماكن السٌاحٌة فً: سٌفٌلد ان تٌرول
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 الٌوم ..................

 

 

 - المملوب البٌت
وحدٌمة انسبورن 
 الفراشات

N47 19.560 

E011 40.426 

        

 الكرٌستال عالم
 سواروفسكً
Wattens 

N47 17.701  

E011 36.035 

 

  Pertisau  بلدة
 بٌرتساو - بٌرتٌساو

N47 26.382 

E011 41.769 

 

 – الجوٌة الزحلٌمه
 Maurach  موراخ

Airrofan 

skyglider rofan 

N47 25.480 

E011 45.070 

 



  األماكن السٌاحٌة فً: سٌفٌلد ان تٌرول
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 شرلً رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   
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 الٌوم ..................

 

 الٌوم ..................

 

 

 تلفرٌن و والعاب مالهً
 1سٌرفاوس 

Serfaus - Fiss 

N47 03.412 

E010 36.875 

        

 وتلفرٌن مالهً
 2 سٌرفاوس

serfaus-fiss-

ladis.at 

N47 02.448 

E010 35.825 

 

 بحٌرة والعاب باد سً
 ( غٌر مسجله) 

) البد احضار مالبس 
  Badesee  سباحة (

N47 03.531 

E010 39.617 

 

Badesee Ried  



  األماكن السٌاحٌة فً: سٌفٌلد ان تٌرول

 جدول ٌومً ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلً رجل – الدوسري أحمد
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 ممة الثلجٌة ال

stubaier gletscher 

ومنصة 
Gipfelpattform 

 االعلى فً تٌرول

N47 00.644 

E011 09.305 

 (غٌر مسجله ) 

        

البانورامي  النجمة مطعم
  الفيرهوت

hochstubai 

liftanlagen 
Bergrestaurant 

Elferhutte 

N47 06.674 

E011 18.729 

 

 شالل جراو
  جراو شالل مطعم

Grawa 

Wasserfall 

N47 00.858 

E011 11.219 

 

 جسر من للمفز - الجسر
 البنجً

Europabrücke 
 

N47 11.805  

E011 23.848 



  األماكن السٌاحٌة فً: سٌفٌلد ان تٌرول
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 ( ا  طاٌتحا – رفسلا زاوج ىسنت ال ) األلمانٌة األراضً فً هذا الٌوم

 

 

  شوانغو قرية
Schwangau 

 
 

N47 34.683 

E010 44.012 

 

        

 N47 34.097 شوانغو زحليقة

E10 45.380 

 

 نويشفانشتاين قلعة

Neuschwanstein 

 اىَطرىحى ٍنها قيعح دٌسنً

N47 33.280 

E010 44.266 

 

 5 تٍن - فىضن تيدج

 تحٍراخ
Füssen 

N47 34.163 

E010 41.941 
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 ( )وادي زٌلٌرتال................ الٌوم

 

 

 

 اىثيجٍح قَح اى

 ىمصهٍنررذ

Hintertux  فً وادي

  Tuxمص ىذ

Hintertuxer 

Gletscher 

N47 06.496 

E011 40.505 

 -مسجله باسم:
 sommerbergتلفرٌن 

 الثانٌهوهو اسم المحطه 

        

 زٌلٌرتال –مصنع الجبن 
sennerei-zillertal.at 

N47 10.711  

E011 52.223 

 

 زٌيرزٌو اً  –اىسحيٍقه 
ARENA COASTER 

zillertalarena.com 

 ٌىجد فٍها اىعاب

N47 14.219  

E011 53.994 
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 الكاتب: طائر الغربة أنسبرون ( فً التسوق دلٌل )هذه الصفحة من موضوع 

 

 

 

 

 –ٍىه ضٍو تارك 

 انطثروك

sillpark 

N47 15.970 

E011 24.252 

        

 كاتٌا التسوق عالم مول
Cyta 

Shoppingwelt 

N47 15.429 

E011 19.502 

 

 dez دٌز مول
 "دٌسمبر مول"

N47 15.676 

E011 25.758 

 

 تلفس سنتر تل إن مول
inntalcenter- 

 telfsتلفس إنتلسنتر 

N47 18.261 

E011 04.264 
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 أنسبرون ( الكاتب: طائر الغربة فً التسوق دلٌل هذه الصفحة من موضوع )

 

 

 

 ٍىه أنطثروك وٌطد

innsbruckwest 

 

N47 15.879 

E011 22.407 

        

ٍرجر ذٍروه 

kaufhaus-tyrol 

ماوف هاوش ذٍروه 

شارع ٍارٌا ذٍرٌسا 

 شرراضه

N47 15.982 

E011 23.836 

 

ٍعارض اىراخ هاوش ) 

Rathaus Galerien 

( شارع ٍارٌا ذٍرٌسا 

 شرراضه

N47 15.896 

E011 23.571 

 

اوىَس  ÖLMEZتقاىح 

فً أنطثروك اىثقاىح 

اىررمٍح تجىار ٍحطح 

Innsbruck Hbf 

N47 15.707 

E011 23.949 


