
 

 

  

األماكن السياحية في: رست وفرايبورغ          

 ) الغابة السوداء (
 

 شرقيرجل  –الكاتب: أحمد الدوسري 

 ،، منحسبه خبرات مه مقحرح يومي جدوه



  ) الغابة السوداء (          األماكن السياحية في: رست وفرايبورغ

 جدوه يومي مقحرح مه خبرات منحسبه ،،

 شرقي رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال القارمن جهاز في شرقي رجل إحداثيات بتركيب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرقي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتك لك االفضل انتقي ولكن مذكور ماهو كل زيارة بشرط ليس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفقه رحله.  سواها أطلب وال(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا لديناولوا الدعاء من تنسونا ال 
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  .......اليوم .....

 

 

 

 

 باركمالهي يورب 

Europa-Park N48 16.132  

E007 43.136 

        

 اىعاىم اىمضحلمالهي 

Funny -world 
 ) غير مسجمو (

 في رست مالىي صغيره

N48 17.644 

E007 43.948 

funny-world.de 

 

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

 

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



  ) الغابة السوداء (          األماكن السياحية في: رست وفرايبورغ

 جدوه يومي مقحرح مه خبرات منحسبه ،،

 شرقي رجل – الدوسري أحمد

 ahmad_aldosari   

 

 فقط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال القارمن جهاز في شرقي رجل إحداثيات بتركيب قمت وأن سبق إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرقي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .الجو حالة وبحسب ولعائلتك لك االفضل انتقي ولكن مذكور ماهو كل زيارة بشرط ليس أنه أنبه كما ، ( الحفظ تم)  خانة القارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث
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 لقرب االماكن السياحية ( التالي)يمكن جمع هذا اليوم مع اليوم 

 
 

 

 فرايبورغ بمدة
Freiburg Im 

Breisgau 

 

N47 59.912  

E007 50.979 

 

        

 Titisee N47 53.990  وبحيرة بمدة

E008 08.807 

 

 - الزحميقو مالىي
 بارك ستين

ParkSteinwasen  

N47 53.932 

E007 55.359 
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 السياحية (السابق لقرب االماكن  مع اليوم اليوم هذا )يمكن جمع

 

 

 

 تودتناو شالل
Todtnau 

 

N47 50.529 

E007 56.026 

 

        

 – اىصيفيه ىزحييقها

اطول زحليقه  –جودجىيو
  في المانيا

Hasenhorn 

Rodelbahn 

N47 49.774 

E007 56.959 

 

 
 وبحيرة بلدة

Schluchsee 

N47 49.023  

E008 10.697 
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 ..................اليوم 

 

 

 - ستراسبورغ بمدة
 Strasbourg فرنسا
مواقف وسط  -اختار:

 ←ستراسبورغ 

N48 34.880 

E007 44.925 

        

 فرنسا – كولمار بمدة
Colmar 

 

N48 04.918 

E007 21.815 

 

اجمل مافييا المدينة 
اكبر احداثية  – القديمة

 كولمار وسطمواقف 

N48 04.614 

E007 21.162 

 غير مسجله

 

 مواقف اكبر احداثية
 كولمار وسط

 [ مسجله غير ]
 مواقف أخرى مكشوفه

N48 04.543  

E007 21.631 

N48 04.900 

E007 21.400 
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 اليوم ..................

   

 

 

–مديىة بادن بادن 

 اىماويا

Baden-Baden 

 مواقف وسط بادن بادن

 ← غير مسجيه

N48 45.761  

E008 14.454 

N48 45.764 

E008 14.715 

        

اىزحييقه 

mehliskopf -  بادن

 بادن

N48 39.406 

E008 14.467 

 

اىقطار  – وررميم جبو

 اىمسىه
Merkur-Bergbahn 

 ) غير مسجو (

N48 45.770 

E008 15.859  

 

 سحراسبورغ ىيث اوت

 رونبهايم  بادن بادن+ 
Roppenheim 

style outlet 

 اوت لت فرنسي قريب 

N48 50.290 

E008 05.159 

   

 بادن بادن مه
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 زويبروكن ليت اوت
 في ليت اوت اكبر

 المانيا
Zweibrucken  

N49 13.915  

E007 24.187 

        

او اختيار االوت لت  }
  {←االخر وىو 

------ 

 

 محزيغه – ىيث اوت
 ساعتين من فرايبورغ )
) 

Metzingen 

designer outlet 

N48 32.145 

E009 16.852 

 

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