
  

 األماكن السياحية في: زيالمسي وكابرون
 جدول يىمي مقترح مه خبراث مكتسبت

  شرلًرجل  –الكاتب: أحمد الدوسري 

 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

1 

 الٌوم ..................

    

 

 

  قمة كابرون 
 كيتز شتاين هورن 
 ) القمه الثلجية (

N47 13.835  

E012 43.617 

        

بحيرات كابرون 
 االصطناعية

N47 12.966  

E012 43.554 

 

 -السحليقت الصيفيت 

 كابرون
N47 16.429 

E012 45.441  

 

شالالت كالم زٌغموند 
 تهون

N47 15.585 

E012 44.420 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

 

 

 

  N47 12.941 شالالت كرٌمل

E012 10.299 

        

 بحٌرة هنتٌرسً 

Hintersee 
N47 11.667  

E012 28.607 

 

كوفً ومطعم ومنظر 
 رائع
 مٌرتسل بلدة على مطل

N47 17.900 

 E012 25.225 

 

 –بحٌرة جمٌلة للتنزه 
 مٌرتسٌل

 وتٌندورفا بحٌرة

N47 16.974  

E012 34.728 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 –لمة غروسكلوكنر 
 اعلى لمة فً النمسا

N47 04.541 

E012 45.055 

        

مدخل  لمة 
 غروسكلوكنر

N47 10.129  

E012 48.839 

 

  N47 10.164 حدٌمة مالهً فٌرالٌتن

E012 48.823 

 

 -منظر طبٌعً رائع 
 فٌرالٌتن

N47 10.446 

E012 49.027 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 –مالهً فاملً الند 
 سانت ٌعموب

 لً الندٌمالهً فام

N47 29.884 

E012 33.283 

        

 األذنٌن صاحب تلفرٌن
 الشبح –

 + الزحلٌمه فٌٌبر برون
Fieberbru 

N47 28.055 

E012 33.072 

 

السحليقت الصيفيت 

Leogang 
N47 26.359 

E012 43.116 

 

 السحليقت الجىيت

 fox xxl  
N47 26.359 

E012 43.116 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

مطعم سمن تصطاد من 
 weixen  –البحٌرة 

www.weixen.at 

N47 11.018  

E012 56.201 

        

عالم الصمور الجارحة 
 راورٌس -

N47 13.424 

E012 59.470 

 

 N47 16.449 للعة كابرون

E012 46.224 

 

الطيران الشراعي 

 والهيلىكبتر
N47 17.530  

E012 47.231 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 N47 40.021 هٌلٌن –منجم الملح 

E013 05.387 

        

 N47 29.006 للعة وٌرفن

E013 11.152 

 

 –الكهف الجلٌدي 
 وٌرفن

N47 30.172  

E013 11.389 

 

لمة  –لمة االونترزباغ 
 سالزبورغ

N47 43.587 

E013 02.542 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 –الموالف الرئٌسٌة 
 سالزبورغ

ومنها مشٌاً الى شارع 
 المشاة

N47 48.229 

E013 02.444 

        

 حدٌمة المٌرابٌل
 مالحظه:

مشٌاً تمرٌباً امام 
 الموالف

N47 48.300 

E013 02.540 

 

  سالزبورغت اوت ل
وبالمرب منه مول 

 -ٌورب بارن 
 سالزبورغ

 

N47 47.536  

E012 59.380 

 

لصر وحدٌمة الهلبرون 
 فنتازٌا مائٌة –

بالمرب منها  -مالحظه:
حدٌمة حٌوان 

 سالزبورغ

N47 45.794 

E013 03.780 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

درجات  -منتزه غلٌمً 
 نارٌة

N47 21.908 

E012 44.717 

 

 سلباخ –مطعم سمن 
 مالحظة:

بحٌرة صٌد سمن 
 ومطعم

N47 23.413 

E012 37.743 

 

الزحليقة الصيفية 
 سيلفدين

N47 25.305  

E012 48.838 

 

حلبة سباق فورمٌال 
 لالطفال

www.mf-

gokart.at 

N47 26.388 

E012 44.087 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 -لطار ومالهً ومنظر 
 آلمو

N47 30.499 

E012 17.586 

        

 - سول بلدة تلفريك
 رهيب

 

N47 29.769 

E012 11.900 

 

 N47 26.629 تلفرٌن عرف الدٌن

E012 23.390 

 

شارع المشاة 
  كٌتزبوهٌل

 

N47 26.800 

E012 23.468 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 شالل باد غاستن
فً وسط بلدة باد 

 غاستن

N47 06.861 

E013 08.145 

        

 –خوانك وممرات 
 - سانت جوهان

لٌختنشتاٌن كالم فً 
 وهان إم بونماوجسانت 

N47 18.933 

E013 11.544 

 

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

 

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



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

تلفرٌن لمة شمٌتٌن 
 هوٌه

مالحظه: ٌمع وسط 
 زٌالمسً

N47 19.440 

E012 47.633 

        

 منتزه جمٌل إلطعام البط
على اطراف  -مالحظة:

 بحٌرة زٌالمسً

N47 20.416 

E012 48.171 

 

القىارب الكهربائيت في 

بجىار فىدق  –زيالمسي 

 زيالمسي جراود

 

N47 19.441 

E12 47.996 

 

 بحٌرة جمٌلة للتنزه
تمع بٌن  -مالحظه:

 زٌالمسً وكابرون

N47 16.833 

E012 48.933 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

   

 

 

 N47 35.296 المانٌا -الملن  بحٌرة

E012 59.359 

        

 -السحليقت الصيفيت

 بحيرة الملك
N47 37.240 

E013 01.131 

 

 –موالف عش النسر 
 بٌرشتسجادن

N47 36.770 

E013 02.503 

 

مركز الوثائك وتارٌخ 
 النازٌة

N47 37.858 

E013 02.513 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. سواها أطلب وال(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا ولوالدٌنا 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  مالحظه:

N47 44.383 

E013 26.746 

 البخاري المطار

 

الصٌفٌة  السحليقه
 ستروبل

N47 42.975 

E013 26.473 

 

 هالستات وبلدة بحيرة
Hallstatt 

N47 33.733 

E013 38.964 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

14 

 الٌوم ..................

  

 

 

 –البٌت الململوب 
 انسبورن

 تاشارفلا ةمٌدحو

N47 19.560  

E011 40.426 

        

عالم الكرٌستال 
 سواروفسكً

N47 17.701  

E011 36.035 

 

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

 

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



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. سواها أطلب وال(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا ولوالدٌنا الدعاء من تنسونا ال 
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 ............ :موٌلا

 

 

 الجلٌدٌة داشستٌن لمة
 المكشوف التلفرٌن

 داخشتاٌن

N47 27.048 

E013 37.077 

        

 - الصٌفٌة الزحلٌمه
 داتشستٌن رامساو

N47 25.406 

E013 37.472 

 

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

 

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



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. سواها أطلب وال(  ولوالدي لً اغفر اللهم)  واسرتنا ولوالدٌنا الدعاء من تنسونا ال 
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 ............... : موٌلا

 

 

 هاٌدي وبٌت منتزه
 النمساوي

Heidi Alm 

Falkert 
heidialm.at 

N46 51.800 

E013 49.892 

        

 – المصغر العالم

 كالغىفىرث

minimundus 

minimundus.at 

N46 37.237 

E014 15.862 

 

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

 

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



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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

17 

 اللحوم بٌع ومحالت أماكن

 

 

 –مسلخ خرفان 
 سلفٌدٌن

 (هلالغإ مت هنأ لامٌ )

N47 27.065 

E012 48.516 

        

لرب  –مسلخ خرفان 
 وٌرفن

N47 27.175  

E013 12.039 

 

 –السوبرماركت التركً 
 زٌالمسً

مالحظة: ٌمع بجانب 
 فندق نٌو بوست

N47 19.375  

E012 47.828 

 

 –سوبرماركت تركً 
 لحم حالل

N47 21.306 

E013 12.063 



  األماكن السٌاحٌة فً: زٌالمسً وكابرون

 ت مكتسبةجدول ٌومً ممترح من خبرا

 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
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتن لن االفضل انتمً ولكن مذكور ماهو كل زٌارة بشرط لٌس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة فً اإلسم بنفس عنها ابحث

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