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مركز مساقط المياه

WC

صف سيارات مجانا فقط
بالبطاقة المؤتلفة عالم الماء
التذكرة صالحة ت
ح� الساعة
 4.30مساء
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ال
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ط
ا
ق
ة
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ل
ش
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مكن الحصول عليها �ف
م
ي ركز مساقط ا

الدخول إ

ىل
عالم الماء

تشمل الدخ
و
ل
إ
ىل
م
سا
كريمل وطريق مس قط مياه
قط الماء
تشمل
ص
ف
ا
ل
س
يا
ر
ة مجانا
تذكرة المن ت ز
�
ه
صا
ل
ح
الساعة  4.30مساء ة فقط ح ت�

P4

لمياه فقط

١

ت
ت
كيلوم�(
مي�سيل )28
ت
مركز مدينة كريمل ) 800م�(
مهرجان الماء ) 500تم�(

نقاط المشاهدة

مركز معلومات ،مركز خزينة

 ١ساحة كورزينغر –  ١٠٧٠تم�
 ٢منصة ريمان –  ١١١٠تم�
 ٣منصة رغن –  ١١٥٠تم�
ن
سندت� –  ١١٥٠تم�
 ٤منصة
 ٥منصة يونغ –  ١٢١٠تم�
ش�ونغ –  ١٢٢٠تم�
 ٦ياغا ب
 ٧برغرشتايغ –  ١٢٤٥م�ت
 ٨شونانغرل –  ١٣٠٦تم�
 ٩شتاوبيغا رايب –  ١٣٣٠تم�
 ١٠برغربليك –  ١٣٩٠تم�
 ١١منصة شت –  ١٤٦٠تم�

أطعمة ،ش
م�وبات

 ١٢نظرة عىل مسقط الماء
تراتنكوبفل –  ١١٧٩تم�

كشك آ
اللم
مرحاض
WC

€

ين
المعوق� ومدخل
مرحاض مناسب لمتطلبات
المعوق� ت
ين
ح� ساحة كورزينغر
مناسب لمتطلبات
جهاز رصف بطاقات صف السيارات
موقف صف درجات نارية
محطة حافالت
تاكس
موقف سيارات
ي

مرحبا بكم ف ي� عالم الماء كريمل.

نطاق المتجر
ن
هدايا تذكارية ومنتجات من ت ز
الوط�.
المن�ه
ي

٢

عالم الماء كريمل يرحب بكم ف ي� ثوبه الجديد المنعش:
اي� الحياة ف� هوها تاورن ،وعايشوا الماء ف� ث
تتبعوا ش� ي ن
أك� أشكاله إثارة وبكامل
ي
ي
جوانب تنوعه الهائل :بدءا من مركز مساقط المياه مرورا بمرسح الماء ووصوال
إىل دار الماء .عىل سفح مساقط مياه كريمل تجدون ف ي� انتظاركم متعة خالصة
لكل أفراد أ
الرسة!

١

مركز مساقط المياه

هنا يجد عنرص الماء داره الجديدة .ف ي� عالم الموضوعات تعايشون فيضا عارما
من االنطباعات والتجارب الحسية للكبار والصغار .لماذا نكون ف ي� حاجة إىل
ت
ت
ال� تكمن ف ي� الماء؟ هذه
لك نعيش؟ من أين ي
الماء ي
يأ� الماء؟ ما هي القوى ي
أ
فقط ثالثة أسئلة من السئلة ي ت
الجابة عليها هنا.
ال� يتم إ
الكث�ة ي

٣

مرسح الماء
أ
ف
الماء موجود عىل الرض منذ كثيرا من مليار (بليون) سنة .إال أنكم ي� مرسح الماء
تتاح لكم فرصة معايشة الماء من منظور جديد تماما .أجهزة عرض إسقاطي عىل
ت
ن
ال� لم يسبق
أحدث مستوى ي
تق� تولد مجموعة من الخدع البرصية المائية ي
للمرء رؤيتها بهذا الشكل من قبل .من يشاهد هذا العرض سوف يندهش لدرجة
أنه لن يصدق عينيه.
ش�فة المشاهدة بنظرة عىل مساقط المياه
مناظ� مقربة للمشاهدة مع عرض
جديد من نوعه عىل مستوى العالم –
ي
ثال� أ
ث
البعاد.
إسقاطي ي

دار الماء – معرض

من يشق طريقه ف ي� العالم مزودا بحب االستطالع سوف يجد ف ي� نطاق
المعرض ينبوع معرفة ال ينضب :مع تجارب مشوقة وحقائق مدهشة
حول موضوع "صحة هاوها تاورن" – وهي عبارة عن مبادرة صحية
ف
ين
ين
وللمصاب�
االستهدا�)
للمصاب� بالحساسية (التحساس
بعروض خاصة
ي
بالربو .www.hohe-tauern.health.at ،سينما الماء الجديدة تجعل
أصغر الحركات مرئية وواضحة للعيان :التكنولوجيا االبتكارية وأجهزة
الم�مجة خصيصا تجعل ذلك ممكنا .ف ي� الطابق
العرض إالسقاطي ب
العلوي تتاح للمرء الفرصة الفريدة من نوعها لمراقبة مساقط مياه كريمل
مك� .متعة بنظرة بعيدة المدى!
بمنظار
سفاروفسك ب
ي

تز
من�ه الماء

التجربة المبللة أفضل من الدراسة الجافة :النطاق الخارجي بما يحتويه
من�ه الماء يحث كل زائر عىل أن يقوم بنفسه ببعض أ
من ت ز
النشطة .سواء
ئ
الما�) وقمتم ببعث الحياة فيه بقوة
التقيتم مع "أكوا ماكس" (ماكس ي
اخت�تم لعبة كرة قدم الطاولة المائية أو جربتم الفسطون
الماء ،أو ب
الما� :هنا يمكنكم استكشاف المكانيات المتاحة .وعندما ترغبون �ف
ئ
إ
ي
ي
إعادة تنشيط أقدامكم وبعث الحيوية ف ي� جسمكم من جديد :وحدة
كنايب هي المكان الصحيح الذي يتاح فيه كل ذلك لكم.

بار عجائب الماء
ال�نامج
عندما يكون التعطش إىل المعرفة قد تم رويه بصورة أولية ،فإن نقطة ب
ين
التالية تتمثل ف ي� الطعام ش
للباحث� كبارا
وال�اب .ف ي� بار عجائب الماء يمكن
وصغارا تقوية أنفسهم بتناول وجبات شهية فاخرة من منتجات محلية.

ش�فة

تز
من�ه الماء

مركز م

ساقط الماء

#wasserweltenkrimml

مرسح الماء

طريق مسقط الماء
ت
كيلوم�ات والممهد جيدا
عىل امتداد طريق المشاة البالغ طوله ٤
تعايشون بدءا من مسقط المياه السفل (مدة ش
حوال ١٠
الم� ي
ي
ي
دقائق) ت
ش
حوال  ١ساعة)
وح� مسقط الماء العلوي (مدة
الم� ي
ي
مناظر رائعة عىل فيوض الماء الهادرة .إمكانيات الجلوس المتاحة
ش
المنت�ة عىل
ف ي� ساحة كورزينغر ومنصات المشاهدة العديدة
ت
باالس�احة وقضاء بعض الوقت .عند
امتداد الطريق تغري
موقع االستعالمات تحصلون عىل معلومات شيقة عن مساقط
ت
ال� سبق بالفعل ف ي� عام  ١٩٦٧أن تم منحها دبلوم
مياه كريمل ي
أ
ورو�؛ عند مركز المعلومات التابع لجمعية
حماية الطبيعة ال ب ي
جبال أ
اللب النمساوية ( )ÖAVتجدون مجموعة متنوعة من الكتب
والكث� يغ�ها متاحة لكم النتقاء ما يهمكم منها.
واسطوانات DVD
ي
المعوق� ت
ين
ح� ساحة
ويمكن استخدام مدخل مناسب لمتطلبات
كورزينغر.

ت
كيلوم� مربع
أقل كمية ترصيف منسوب منخفض ()NNQ

ف
أك� مساقط مياه ي� أوروبا
تب
 0.2م� مكعب/ثانية

ابارتفاع سقوط مياهها الشاهق البالغ قدره  ٣٨٠تم� عىل أربع
مستويات فإن مساقط مياه كريمل – أ
ال بك� من نوعها ف ي� أوروبا
 0.356تم�
كمية متوسطة ترصيف منسوب منخفض ()MNQ
ف
– تمثل خامس أعىل مساقط مياه ي� العالم .طريق المشاة
والجوالت س�ا عىل أ
القدام الذي تم إنشاؤه من قبل جمعية
ي
جبال أ
مكعب/ثانية
اللب النمساوية ( )ÖAVيؤدي بصورة ش
مبا�ة إىل هذا
المشهد الطبيعي المبهر .عايشوا مطر الرذاذ المنعش والقوى
وسط الخلفية الجبلية الرائعة الحالمة ت ز
5.61ف ي� تم�
متوسط ترصيف منسوب ()MQ
للمن�ه
			 الهائلة للماء
ن
الوط� هوها تاورن.
ي
مكعب/ثانية
كمية متوسطة ترصيف منسوب مرتفع ( 57.2 )MHQتم� مكعب/ثانية

KOSTENLOSER DOWNLOAD

GPS MULTIMEDIA
WATER GUIDE

قوى الماء
تأث�ا إيجابيا عىل شعوركم
القرب من مساقط الماء يكون له ي
باالرتياح وعىل صحتكم .ي ن
مالي� من أيونات الهواء السالبة تحث
وتدعم النظام المناعي وتقلل من تواتر أ
ين
المصاب�
الزمات لدى
ف
ين
والمصاب� بالربو .وأيضا
االستهدا�)
بالحساسية (التحساس
ي
فإن الحيوانات والنباتات تجد بيئة ذات ظروف مثالية .مئات من
أنواع النباتات الالوعائية أ
ووالشنيات والرساخس تنمو ف ي� الضباب
الرذاذي ،و  ٦٢نوع من الطيور تتخذ هنا موطنا لها.

ماء الجديد.

عالم ال
م
ساقط مياه
كر يمل

ن
تز
المن�
ه
الوط� هوها تاورن
ي
DEUTSCHLAND
München
Autobahn-Ausfahrt
Traunstein
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Wien

A8

Salzburg

A93

Kufstein
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A12

Innsbruck

Kitzbühel

ÖSTERREICH
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WasserWelten

Bischofshofen

A10
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Bruck
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Rennweg/Kremsbrücke
Innerkrems

Gerlos
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Gerlos Alpenstraße

Großglockner
Hochalpenstraße

Nockalmstraße

Großglockner

Ebene Reichenau

Spittal/
Drau

Bad Kleinkirchheim
Radenthein

Heiligenblut

Goldeckstraße

Klagenfurt
Slowenien

Winklern

A2

Villacher
Alpenstraße

Lienz
Sillian

SLOWENIEN

Italien

ITALIEN

عالم الماء كريمل
أوبركريمل رقم  ٥٧٤٣،٤٥كريمل · الهاتف+٤٣)۰(٦٥٦٤ ٢۰١١٢ :
ت ن
و�info@wasserwelten-krimml.at :
بال�يد إاللك� ي
موقع إال تن�نتwasserwelten-krimml.at :
أ
(ت�ين الول) ،يوميا من الساعة  ٩ .٠٠ت
مفتوح :من  ١مايو (أيار) ت
ح�  ٢٧أكتوبر ش
ح�
أخر وقت للدخول الساعة ١٦.٣٠
طريق مسقط الماء
ت
الهاتف · +٤٣)۰(٦٥٦٤ ٧٢١٢ :موقع إالن�نتwasserfaelle-krimml.at :
أ
مفتوح :بصورة متواصلة من منتصف أبريل (نيسان) ت
ح� نهاية أكتوبر ش
(ت�ين الول)
طريق أ
اللب غرلوس
الهاتف+٤٣)۰(٦٥٦٤ ٧٢٦١ :
مفتوح طوال العام

·

المن�ه ن
ت
ت
كيلوم� مربع فإن ت ز
الوط� هوها
ال� تبلغ ١٨٥٦
ي
بمساحته ي
تاورن يمثل أك� منطقة محمية ف� نطاق جبال أ
اللب .وهو يتخذ
ب
ي
أ
موقعا محاطا بقوس اللب ويمتد إىل الواليات االتحادية كر ت ن
ن�
وت�ول .وهو يجمع ي ن
ب� طبيعة أصيلة قاسية لم يدخل
وسالزبورغ ي
ض
ن
ش
ا�
تغ� ي
عليها أي ي
وب� طبيعة تم تشكيلها من قبل الب� .أر ي
بالنواع المختلفة ومروج آلم غنية أ
زراعية غنية أ
باللوان الزاهية
تنساب ف ي� وديان مرتفعة شاسعة تؤدي إىل القمم شديدة االنحدار
ن
غروسغلوك� وغروسفنديغر ش
و�كاهم.
المصفحة بالثلوج لجبال
المن�ه ن
تز
الوط� يفي منذ عام  ٢٠٠٦بالمتطلبات الصارمة لالتحاد
ي
الدول لحفظ الطبيعة المطروحة ف ي� مجاالت حماية الطبيعة،
ي
البحث العلمي والتعليم ،ومن خالل ذلك يحظي بالتقدير عىل
الدول.
المستوى
ي

منسوب ماء نهر كريملر أشا
ئ
الما� لنهر كريملر أشا
المستجمع ي

ت
كيلوم� مربع
١١۰٫٧
أقل كمية ترصيف منسوب منخفض ()NNQ

 ۰٫٢تم� مكعب/ثانية

معدل انخفاض منسوب حجم المياه ()MNQ

 ۰٫٣٥٦تم� مكعب/ثانية
معدل منسوب حجم المياه ()MQ

 ٥٫٦١تم� مكعب/ثانية

معدل ارتفاع منسوب حجم المياه ()MHQ

 ٥٧٫٢تم� مكعب/ثانية

موقع إال تن�نتgerlosstrasse.at :

مكتب أ
المور السياحية كريمل
أوبركريمل رقم ٥٧٤٣ ،٣٧كريمل
الهاتف · +٤٣)۰(٦٥٦٤ ٧٢٣٩ :الفاكس+٤٣)۰(٦٥٦٤ ٧٢۳٩ -١٤ :
ت ن
و� · info@krimml.at :موقع إال تن�نتkrimml.at :
بال�يد إالليك� ي
يف وضع:

© GROHAG WasserWelten 2019

جمعية جبال أ
اللب النمساوية ،قطاع فارنسدورف/كريمل
كريمل رقم  ٥٧٤٣ ٬٤٧كريمل
الهاتف · +٤٣)۰(٦٥٦٤ ٧٢١٢ :الفاكس+٤٣)۰(٦٥٦٤ ٧٢١٢-٤ :
ال�يد إ ت ن
و�warnsdorf.krimml@sektion.alpenverein.at :
ب
اللك� ي
ت
الن�نتalpenverein.at/warnsdorf-krimml :
موقع إ
wasserfaelle-krimml.at

