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نظرة على قمة إيدليفايس على قمة من القمم التي يزيد طولها على  3000متر فوق سطح البحر
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تذكرة اليوم الواحد

طريق جروسجلوكنر
في جبال األلب
FUSCH AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE
815m

شالالت فينستر باخ

معلومات

أوقات العمل
بدءًا من مايو/أيار  31حتىمايو/أيار:
 1يونيه /حزيران حتى  31أغسطس /أب:
 1سبتمبر/أيلول حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني:

وجهات أخرى
طريق جبال األلب جيرولس ،وفاسر فيلتن كريمل،
طريق نوكالم شتراسه ،الطريق البانورامي جولديك ،طريق جبال األلب فيالخ
panoramastrassen.at

HEILIGENBLUT AM
GROSSGLOCKNER
1.301m

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSEN AG
 ،Rainerstraße 2, 5020 Salzburgالنمسا
خزينة -نقطة معلومات فيرتيلن+43 (6546) 650 :
47°10'5.75"N   12°48'49.88"E
خزينة هيليجينبلوت+43 (4824) 2212 :
47° 2'42.38"N   12°51'17.51"E
اإلدارة في سالزبورغ+43 (662) 873 67 30 :
info@grossglockner.at • grossglockner.at
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يوفر لكم طريق جروسجلوكنر إلى جبال األلب العالية رحلة سياحية في مناطق جبال األلب العالية لمسافة
مترا فوق سطح البحر.
تصل حتى ً 2571
والفريد في األمر أن الطريق يسلك بكم على ارتفاع كبير فوق نهر باستيرز الجليدي :في مركز الزوار في
منظرا فري ًدا على أعلى جبال النمسا  -جبل جروسجلوكنر .من
قمة كايزر فرانتس يوسف تجدون أمام أعينكم
ً
خالل المُعدات البصرية الحديثة في برج مراقبة فيلهيلم سوارفسكي أمامكم فرصة اكتشاف متسلقي الجبال أو
الوعل الجبلي على حقول الجليد.

في قلب حديق هوه تاورن الوطنية

جوالت مجانية في الطريق التعليمي الطبيعي جامسجروبه
صباحا ،نقطة االلتقاء:
بدءًا من يوليو/تموز – منتصف سبتمبر/أيلول ،يوميًّا في الساعة 11.00
ً
مكتب االستعالمات في مركز الزوار ،قمة كايزر فرانتس يوسف ،مناسب لألطفال من سن  6سنوات.
المدة 2.5 :ساعة .التسجيل للمجموعات :هاتف 43 (4825) 6161, nationalpark@ktn.gv.at :
+
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بحيرة فوش

على طول الطريق سوف تجدون العديد من النقاط البارزة :على سبيل المثال "معرض قمم سالزبورج"
في بيفكار  ،Piffkarمعرض البيئة في جبال األلب بما في ذلك عرض مورمي في متحف المناظر
الطبيعية على جبال األلب ،وممر فوشر تورل الجبلي ،الذي يمكنك أن تقتنص منه أول نظرة على جبل
جروسجلوكنر أو معرض "."Passheiligtum Hochtor
ننصح العائالت ذات األطفال أن تتوقف ً
قليل في أماكن ساحات اللعب في بيفكار ،بجانب بحيرة فوشر وبلدة
شونك .مناحي ومسارات تعليمية ال تدعوكم إلى تحريك الساقين فحسب ،وإنما لمعايشة كل ما هو جديد
عليكم:
مثل الطريق التعليمي الطبيعي بيفكار ،وطريق التجوال الدائري ،و"مراعي جلوكن العجيبة" أو الطرق
الرائعة المُطلة على جبال األلب على قمة كايزر فرانتس يوسف.

Fusch

GROSSGLOCKNER
HOCHALPENSTRASSE

Radenthein

•لعرفة المزيد عن حواجز الطرق القصيرة األجل بسبب سوء االحوال الجوية ،يرجى االتصال بمكتب
خدمات التوزيع في فيراليتن على رقم .+43 (6546) 650
•تتوافر ُ
الكتيبات والنشرات وخرائط الطرق والتجوال في جميع المحالت التجارية ومكاتب خدمات
التوزيع.
تنس
عال على جبال األلب ،حيث يتغير الطقس ً
تغيرا سريعًا .فال َ
•أنت موجو ٌد في منطقة ذات ارتفاع ٍ
المالبس الدافئة المقاومة للماء وكذلك الهاتف المحمول.
•عند الهبوط من على الجبال ،تأكد من استخدام المكابح لكبح المحرك :اضبط المحرك على غيار
منخفض وال تستخدم المكابح إال ً
قليل وعند الظروف.
•يمكن حجز تذاكر الرحالت بالسيارات الخاصة والدراجات النارية أكثر من مرة في يوم الحجز .تذكرة
رخيصة لرحلة ثانية!

WASSERWELTEN
KRIMML

Rennweg/Kremsbrücke

Ebene Reichenau

كيلومترا من متعة القيادة
48
ً

A12

Kitzbühel

Gmünd

الشروط و األحكام العامة grossglockner.at

Kufstein

Zillertal

St. Michael

يُعد طريق جروسجلوكنر المؤدي إلى جبال األلب العليا من الطرق البانورامية الرائعة ذات األفق الفسيح في
كيلومترا في حديقة هوه تاورن الوطنية .على ارتفاع كبير فوق نهر باستيرز
أوروبا وهو يتوغل لمسافة 48
ً
قريب المنال .انعموا بحياة طبيعية وتمتعوا بالقيادة في أفضل حاالتها.
الجليدي يبدو جبل جروسجلوكنر
َ

GROSSES WIESBACHHORN
3.564m

Wien

الدخول األخير يكون قبل القفل الليلي بـ  45دقيقة.
صباحا حتى  5.00مساءً،
جميع المعارض مفتوحة يوميًّا من الساعة 10.00
ً
صباحا حتى  5.00مسا ًء
معرض " "Haus Alpine Naturschauيوميًّا من الساعة 9.00
ً

JOHANNISBERG
3.453 m

A93

A8

لمحبي الطبيعة وسائقي المتعة

يرجى االنتباه!..

وديان القرى
معلومات السياح
 9844هيليجينبلوت عند جبل جروسجلوكنر +43 (4824) 2700
 5672فوش على شارع جروسجلوكنر شتراسه  43 (6545) 7295
+
السفر بوسائل النقل العامgrossglockner.at :

A8

صباحا –  8.00مسا ًء
6.00
ً
صباحا –  9.30مسا ًء
5.00
ً
صباحا –  7.30مسا ًء
6.00
ً

جبال األلب العالية
عوالم المغامرة

طريق بانورامي  48كم
 9معارض مجانية
 7طرق تجوال
 30قمة تزيد طولها على  3000متر
 14دار ضيافة ومراعي جبلية
 4ساحات لعب

A2

Winklern

VILLACHER
ALPENSTRASSE

Lienz

جهز نفسك لزيارة إلى وديان القرى الخالبة والرائعة على طريق جروسجلوكنر إلى جبال األلب العالية:
بروك وفوش على مقاطعة سالسبورج وموقع الحج هيليجينبلوت في كيرنتن.

لحظات سحرية :برنامج الدليل السياحي TOP
منتصف يونيو/حزيران – منتصف سبتمبر/أيلول،
لالستعالم بالهاتف والتسجيل:
هاتف,+43 (4824) 2700 :
,tourismus@nationalpark-hohetauern.at
magische-momente.nationalpark-hohetauern.at

نأمل أن تستمتعوا بجولتكم الرائعة حول جبال األلب!

الجوالت السياحية في طريق جروسجلوكنر
المؤدي إلى جبال األلب العليا بحافلة
Glocknerbus.glocknerbus.at

Sillian

ITALIEN

خول وخروج السيارات الخاصة
د
والدراجات النارية في اليوم نفسه

عضو فيHello Salzburg :
hello-salzburg.at

مجاني!

#grossglockner
© GROHAG 2017

طريق جروسجلوكنر في جبال األلب

ع
و
ا
ل
م
ا
ل
ت
ج
ر
ب
ة
!
GERLOSPASS
جيرولسباس
 1628م

GROSSGLOCKNER
جروسجلوكنر

OLPERER
أولبرر
 3476م

 3798م

JOHANNISBERG
جوهانسبيرج

GROSSES WIESBACHHORN
جروسس فيسباخ هورن
ِ

 3453م

HOHE DOCK
هو ِه دوك

 3564م

FUSCHERKARKOPF
فوشركاركوبف

 3348م

HOHER TENN
هوهر تين

 3331م

SONNENWELLECK
زوننفيليك

 3368م

 3261م

KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE

ب

است
يرز

قمة كايزر فرانتس يوسف
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معرض Haus Alpine
Naturschau

كابرون

FUSCHER TÖRL

فوشر تورل

3
5
2

FERLEITEN

حديقة فيلدبارك في فيراليتن

شمال سالزبورغ/بايرن

W

from Salzburg/Bavaria NORTH

€

بحيرة فوش

4

1

الخزينة
€

FUSCHER LACKE

شونك

قمة إيديلفايس

6

7

8

HOCHTOR

هوختور

from Carinthia SOUTH

9
قطار بانورامي

فوشرتال

بروك على
طريق جروسجلوكنر شتراسه

10
جنوب كيرنتن

FUSCHERTAL

BRUCK AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE

SCHÖNECK

FUSCH AN DER
GROSSGLOCKNERSTRASSE

12

11

11

برج مراقبة فيلهيلم سوارفسكي مع جبل باستيرز وجبل جروسجلوكنر في الخلفية

€

€

HEILIGENBLUT AM
GROSSGLOCKNER

فوش على
طريق جروسجلوكنر شتراسه

أعلى معرض سيارات في العالم

الخزينة

هيليجينبلوت
على جبل جروسجلوكنر

أسطورة

W

ساحة اللعب

مرافق سهل الوصول إليها

عروض شركائنا( :مدخل مستقل):

معايشة الطبيعة

الهدايا التذكارية

حديقة فيلدبارك البرية

محطة تزود بالوقود

حديقة فيلد بارك فيراليتن  1145م
خصم مع تذكرة اليوم الواحد في طريق جروسجلوكنر
في جبال األلب.

الخزينة

محطة الشحن بالكهرباء

نقطة سائقي الدراجات

حافلة

فن الطهي

كاميرا ويب

المراحيض

عوالم التجربة

 12مركز معلومات كايزريك  1911م

القطار الجليدي التاريخي في قمة كايزر فرانتس يوسف
( 2369م) "الجبل الجليدي قريب ًّ
جدا!"
القطار البانورامي في جبل جروسجلوكنر المؤدي إلى شاريك ( 2604م)
القمة المُطلة على  40قمة من القمم التي يزيد طولها على  3000متر فوق سطح
البحر ،ومطعم حميمي.

المرموط

W

 1بيفكار  1620م

معرض "قمم سالزبورج -الجبل الساحر "،ساحة لعب ،طرق تعليمية طبيعية ( 30دقيقة) من خالل منطقة
المحمية الخاصة ذات مروج "ليرشن فيزن".
 2هوخمايس  1850م
نقطة المعلومات "النهر الجليدي وراتموس ومستويات
مرتفعة من الغطاء النباتي".
 3متحف Haus Alpine Naturschau

 2260م،متحف حديث في علم البيئة في الجبال العالية ،عرض مورمي وبعض
المعارض ،التراكيب الهوائية الحرة "قمم سالزبورج -أسفار الجبال "،وطريق تعلمي نباتي "عالم األشنات
في الجبال العالية" ،محل تجاري وحانة صغيرة.
 4قمةإيديلفايس  2571م
طريق قصيرة مؤدية إلى أعلى نقاط المشهد البانورامي الذي يطل على أكثر
من  30قمة من القمم التي تزيد على  3000متر فوق سطح البحر نقطة سائقي
الدراجات .غير مناسب للحافالت.
 5فوشر تورل  2428م
نصب تذكارية .شرفة بانورامية وأجمل مواقع
التصوير في الجانب الشمالي.
 6مركز معلومات الطيور الجارحة  2320م
 7بحير فوشر  2262م
معرض "بناء الطريق" في بيت حارس الطريق األصلي ،وهو طريق قصير يتلف حول البحيرة
( 10دقائق) ،وساحة لعب والمضيف "."Mankei-Wirt
 8الطريق التعليمي الجيولوجي  2290م
 9هوختور  2504م
قمة الممر .معرض " ،"Passheiligtum Hochtorالطريق التعليمي "Kelten-, Säumer- und
 "Römerweg( 30دقيقة) ،مجل وحانة صغيرة ذات شرفة بمنظر جميل.

5

ممر اتجاه فوشر تورل

 10شونك  1953م
مناظر طبيعية ،طريق التنزه النباتي لمسافات طويلة "مراعي جلوكن
العجيبة" ( 10دقائق) ،ساحة اللعب ،دار ضيافة.

 11قمة كايزر فرانتس يوسف
 2369م ،منظر مباشر على جبل جروسجلوكنر وباستيرز .مركز الزوار مع
المعرض الخاص "قصة نجاح سيارة" ومعرض الفن "في حب األلب"،
وسينما جلوكنر ،والجناح البانورامي على جبل جلوكنر ،ونقطة
معلومات الحديقة الوطنية .برج المراقبة فيلهيلم سوارفسكي :مراقبة
الجبل والحياة البرية .الطرق البانورامية :طريق جامس جروبن
إلى زاوية الشالالت ،الطريق الجليدي (درب جبال األلب) وطريق
كايزر شتاين.

معارض خاصة

"قصة نجاح سيارة" ومعرض
الفن "في حب األلب"

