
  

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

 شرليرجم  –انكاتة: أحمد اندًسري 

 2016 - 2015اصدار سنة 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 لوزيرن القديمة
 والجسر الخشبي

 ( باألقدام مشيا  ) 

N47 03.204 

E008 18.412 

        

 سد الحزيناال
Löwendenkmal 

 (باألقدام مشيا  األفضل )

N47 03.491 

E008 18.623 

 

 مماىي اننير
 ) مشياً باأللدام (

N47 03.143 

E008 18.489  

 

 والتجول الباخره ركوب
الموراب  -لوزيرن  في

 الكهربائية
 ( ً  ( باأللدام مشيا

N47 03.070 

E008 18.620 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

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

 

 

 تتمسقمة 
 ) القمه الثمجية (

N46 49.004 

E008 23.794 

        

 دير الجبن مصنع
 إينغيمبيرغ

N46 49.225 

E008 24.481 

 

 – انصيفية انسحهيمو

 فرزفيهي
wirzweli.ch 

N46 54.818 

E008 22.060 

 

 المكشوف التلفرين
 كابيرو

N46 57.514 

E008 21.819 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

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

 

 

 

 –بيالتوس قمة 
التمفريك )مشوار 

 الصعود سريع (

N47 01.737  

E008 16.741 

        

سكة  التوسقمة بي
 (الحديد )المشوار طويل

N46 57.342 

E008 16.676 

 

 
 Emmenن مول ايمي

N47 04.438 

E008 17.143 

 

 N47 03.176 السويسري  النمل متحف

E008 20.111 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

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

 

 

 –المحمية الطبيعية 
 قولداو

tierpark.ch 

N47 03.107 

E008 33.215 

        

 الصيفية الزحميقه
Roller park Sa 

N47 04.710 

E008 38.111 

 

 مالىي+  انسحهيمو

Mostelberg  و 

 المعلك الجسر
Mostelberg 

N47 04.041 

E008 39.002  

 

 الفورميال سباق
  مورشاخ

Morschach 
 المولع

N46 58.856 

E008 36.965 

 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 ( 1) انترالكن  اليوم ..................

   

 

 

 متحف الحياة الريفية
ballenberg 

N46 45.081 

E008 04.732 

        

  N46 41.177 انترالكن

E007 51.476 

 

 كٌنم ىاردير مطم

Harder Kulm 
N46 41.404 

E007 52.000 

 

الزحليمه ومالهي 
 هايميفلو

Heimwehfluhbahn 

N46 40.621 

E007 51.129 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 ( 2) انترالكن  اليوم ..................

 

 

 – الصيفيه الزحميقه
 الزحميقة / جرينديمفالد

 جريندلفالد الجوية

N46 37.413 

E008 02.791 

fliegerfirst  

        

 المطعم-شيمتهورن  قمة
 الى تمفريك -الدوار 

 Murren بمدة

N46 33.289 

E007 54.087 

 

 N46 34.335 تاخ ترًميم شالل

E007 54.707 

 

 Wengen فنجن لمرية
ال يمكن الصعود 

 بالسياره

N46 35.910 

E007 54.521 

 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 لوقانو
 - ريفورما ديال ساحة
 لوقانو

N46 00.224 

E008 57.071 

        

 تاون  فوكس ليت اوت
 لوقانو -

N45 52.533 

E008 58.748 

 

 سٌيسراحديمة 

  انمصغره
N45 57.261 

E008 57.002 

 

 – التهوالشوك مصنع
 لولانو

chocolat alprose 

sa 

N45 58.430 

E008 52.396 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 الراينت شالال
 لها اكثر من موقف

N47 40.688 

E008 36.578 

        

 شتراسه بانهوف شارع
 زيورخ -

N47 22.141  

E008 32.373 

N47 22.430 

E008 32.300 

 

مٌالف كثيره لرب 

  اسميا انشارع

Urania 
 ( مسجله غير) 

N47 22.450 

E008 32.461 

 

 –جلمولي ال مول

  –  2انمٌالف 
Jelmoli 

 التسوق لرب شارع
 شتراسه بانهوف

N47 22.424 

E008 32.181 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 بيرن 
 الشارع بيرن  مواقف

 التجاري 

N46 56.804 

E007 26.834 

        

 – سايد ويست مول
 westside  بيرن 

 سايد ويست مالهي

N46 56.770 

E007 22.366 

 

 الند شٌنجي  مالىي
schongiland.ch 

 (مسجله  غير) 

N47 16.060  

E008 16.531 

 

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

 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   

 

 فمط اإلحداثيات كتابة إلعادة داعي فال المارمن جهاز في شرلي رجل إحداثيات بتركيب لمت وأن سبك إذا ، المسافر زاد ومنتديات شبكة في شرلي رجل وإحداثيات ملف من بسيط جزء اإلحداثيات هذه
 .، كما أنبه أنه ليس بشرط زيارة كل ماهو مذكور ولكن انتمي االفضل لن ولعائلتن وبحسب حالة الجو ( الحفظ تم)  خانة المارمن مفضلة في اإلسم بنفس عنها ابحث

 . هللا شاء إن موفمه رحله. وال أطلب سواها(  ولوالدي لي اغفر اللهم)  واسرتنا والدينالو الدعاء من تنسونا ال 
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 N47 00.826 هايدي منزل

E009 32.721 

        

 N47 00.980 هايدي منزل مواقف

E009 32.634 

 

فندق سٌيس ىايدي 

 انجديد
N47 00.190 

E009 31.591 

 

 N47 00.705 هايدي واستراحة مطعم

E009 30.685 



  األماكن السياحية في: لوزيرن

 جدول يومي ممترح من خبرات مكتسبه ،،

 شرلي رجل – الدوسري أحمد

     ahmad_aldosari   
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 اليوم ..................

 

 

 

 انشٌكٌال مصنع

 مايستراني انسٌيسرية
Maestrani 

Schweizer 

Schokoladen AG 

N47 24.802 

E009 09.899 

maestrani.ch 

 ( مسجم غير) 

        

 مالهي كوني الند
Conny Land 

N47 36.828 

E009 03.391 

 

 –انسحهيمو انصيفية 

 اتسماننك
Rodelbahn 

Atzmännig 

N47 17.087  

E008 59.738 

 

 –انسحهيمو انصيفية 

 Kronberg  كٌنثيرغ

kronberg.ch 

N47 19.212  

E009 19.693 


