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العربية

مرحباً بكم في ميونيخ

أهالً وسهالً بزوار ميونيخ األعزاء .يبلغ عدد سكان ميونيخ  1.4مليون نسمة ،وهي بذلك تعتبر
ثالث أكبر مدن ألمانيا وعاصمة والية بافاريا الحرة .وتقدم ميونيخ باقة كبيرة ومتنوعة من
المعالم السياحية التي ترضي جميع األذواق ،سواء كانت الكنوز المعمارية الفخمة مثل الكنائس
والقصور ،أو الحدائق الفسيحة التي تتيح متعة التنزه ،أو المقاهي على جوانب الطرقات أو
االستمتاع بأجواء المرح خالل األعياد واالحتفاالت والمهرجانات التقليدية .وتضمن ميونيخ لكل
زائر أن يجد ضالته فيها بما يُرضي ذوقه ويشبع رغباته .تعرف على أجمل ميادين ميونيخ،
ومعالمها المميزة وأشهى األطباق وعلى أسلوب الحياة المريح في بافاريا .ويتدفق آالف السياح
خالل فصل الصيف والشتاء على ميدان مارين بالتس الذي يعد قلب النابض لمدينة ميونيخ ،حيث
يزور الكثيرون منهم مبنى هوفبروي هاوس أو فيرتوالين ماركت وسوق شنارنهاله بأرففه الثمينة،
إال أن الجميع يقف ال محالة عند مبنى مجلس المدينة وبرج األجراس الذي يبلغ ارتفاعه  85مترا ً،
ليشاهدا التماثيل التي تدور فيه لقرع األجراس .وتشتهر مدينة ميونيخ في جميع أنحاء العالم
من خالل كنيسة فراونكيرشه التي يبلغ ارتفاع أبراجها البصلية  99مترا ً ،والتي تقع على مقربة من
الميدان .ونتمنى لكم إقامة سعيدة في ميونيخ.

املعامل السياحية

التسوق

الطعام والرشاب

الوقت ضيق ملشاهدة معامل املدينة؟ إليك أهم
عرشة معامل يجب زيارتها يف ميونيخ! >>

توفر ميونيخ أجوا ًء مثالياً للتسوق ،سواء لرشاء
املنتجات الفاخرة ،أو التعرف عىل اتجاهات
املوضة العرصية أو رشاء الحيل أو اإلكسسوارات
أو األعامل الفنية ،وغري ذلك الكثري>> .

تقدم ميونيخ باقة متنوعة من املطاعم
والحانات واملقاهي والبارات>> .

الثقافة

املعايشة والفعاليات

الطبيعة والرحالت

العروض املرسحية ،املعارض ،الحفالت ،والكثري
من املعامل الثقافية األخرى >>

تعرف عىل ميونيخ :مدينة تريض جميع أذواق
الباحثني عن الرتفيه >>

واحات خرضاء فاتنة يف قلب ميونيخ تصبو إليها
النفوس >>

الصحة

الخدمات

خريطة

مستشفيات ميونيخ؛ رعاية طبية عىل أرقى
مستوى >>

تجد هنا املعلومات األساسية التي يحتاجها
املسافر يف ميونيخ >>

خريطة مدينة ميونخ >>

3 | muenchen.de - International

المعالم السياحية

أهم المعالم السياحية في
ميو نيخ

تحظى ميونخ بشهرة عالمية بسبب بمهرجان أكتوبر ،ولكن هذه المدينة الكبيرة بها وال شك
العديد من المعالم السياحية األخرى الجديرة بالزيارة .ويستطيع زائر عاصمة والية بافاريا الحرة
للمرة األولى إذا سمح الوقت أن يختار بعضاً من العشرة معالم التالية ،التي تعد األهم في
ميونيخ .ويمكن التعرف على معالم المدينة عندما يكون الطقس جيد ا ً بواسطة الحافلة ثنائية
الطوابق ذات السقف المفتوح أو عن طريق الدراجة أو السيجواي التي قد تستهوي محبي
ممارسة الرياضة.

أهم عشرة معالم سياحية في
ميونيخ

شعار مدينة ميونيخ ،كيندل ميونيخ ،أو «طفل
ميونيخ».

 .1كنيسة فراونكريشه

 .3ميدان أوديون بالتس

تعترب كاتدرائية «إىل السيدة العذراء» إحدى
العالمات املميزة مليونيخ ،وهي عبارة عن قاعة
مشيدة عىل الطراز القوطي املتأخر وتعود إىل
القرن الخامس عرش .ومن الناحية النظرية
يفرتض أنها تسع لحوايل  20ألف شخص ،كام
أنها تضم روائع من األعامل الفنية تنتمي إىل
خمسة قرون .وتقع كنيسة فراونكريشه يف وسط
املدينة بني ميدان مارين بالتس وميدان أوديون
بالتس ،وميكن رؤية برجيها ذات الشكل البصيل
من مسافة بعيدة.

 .2ميدان مارين بالتس

يعترب ميدان مارين بالتس وعمود مارين زويله
ونافورة فيش برونني عند مجلس املدينة مبثابة
القلب النابض يف العاصمة البافارية ،ومتتاز
األجواء هنا بأنها مفعمة بالحركة والحيوية ،إذ
يتدفق السائحون ورجال األعامل من جميع
أنحاء العامل ،باإلضافة إىل الحافالت والقطارات،
ناهيك عن عشاق التسوق ومحبي الراحة
االستمتاع .وتعترب مجلس املدينة الجديد من
أجمل املباين مبيدان مارين بالتس ،حيث تزين
الورود واألزهار رشفاته يف الصيف ،ويتوارى
يف الشتاء خلف أشجار عيد امليالد .وينظر
مئات األشخاص كل يوم إىل األجراس املخبأة
يف واجهته ،كام ميكن للزوار الصعود إىل منصة
املراقبة أعىل برج املبنى البالغ ارتفاعه 85
مرتا ً عن طريق املصعد ،حيث يشاهدون فوق

يشعر الزائر يف ميدان أوديون بالتس أنه يف
إيطاليا لوجود كنيسة تياتيرن كريشه ،املشيدة
عىل طراز الباروك املتأخر اإليطايل ،أما صالة
فيلدهرين ،فهي لوجيا عىل الطراز فلورينتني،
كام أن تامبوزي تعترب أقدم مقاهي ميونيخ.
ومن يصل إىل ميدان أوديون بالتس فسيقع
نظره عىل الفور عىل كنيسة تياتيرن كريشه
(كنيسة سانت كايتان) ،التي تنطلق بالفخامة
والرقي وتعترب واحدة من أجمل كنائس املدينة،
إذ تقف أبراجها الصفراء شامخة تداعب
سامء ميونيخ الصافية ذات اللون األزرق ،هذا
باإلضافة إىل األسقف النحاسية لألبراج والقبة
الضخمة .وإذا رغب الزائر يف رؤية أفضل
بانوراما لشارع لودفيج شرتاسه أن يصعد بعض
درجات صالة فيلدهرن ،التي أنشأت تكرمياً
للجيش البافاري ،ويقوم أسدان كبريان من
الحجر بحراسة التامثيل الربونزية للمحاربني
األمري تييل واألمري فريده وكذلك النصب
التذكاري للجيش البافاري.

 .4املرسح الوطني

نصائح ومعلومات
إطاللة على جميع المعالم
السياحية في ميونيخ
تشتمل ميونيخ عىل الكثري من املعامل
السياحية وتقدم العديد من العروض الجذابة
التي تناسب جميع األذواق واالهتاممات.
ميكنك هنا إلقاء نظرة عامة عىل جميع
املعامل السياحية.

جوالت لزيارة معالم المدينة
ميكن للزائر أن يتعرف عىل ميونيخ بعدة
طرق مختلفة ،مثل جوالت الحافلة لزيارة
املعامل السياحية باملدينة ،أو بالدراجة أو
السيجواي .ورمبا يود الزائر التجوال يف املدينة
للتعرف عليها مبفرده أو حتى التحليق فوق
بناياتها بطائرة مروحية أو باملنطاد.
تجد هنا نظرة عامة عىل جميع الخيارات
لزيارة معامل املدينة

الرحالت اليومية

دمر املرسح الوطني مرتني ،وأعيد بناؤه عقب
كل مرة .ويتخذ املرسح طرازا ً كالسيكياً عىل
شكل أحد املعابد اليونانية ،ويضم حالياً الفرق
الخاصة بدار األوبرا البافارية وفرقة الباليه
البافارية .وتبهر دار األوبرا الشهرية جمهورها
بعروض البالية والحفالت املوسيقية وعروض
األوبرا.

ميكن للزائر أن يقوم برحالت يومية رائعة
انطالقاً من ميونيخ ،سواء كان ذلك بسيارة
مستأجرة أو بالقطار ،ليكتشف القصور
الساحرة والبحريات الرائعة واملناظر الطبيعة
الخالبة.
إىل الرحالت اليومية
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المعالم السياحية
 .5متاحف بيناكوتيك  /منطقة املتحف

نصيحة لكل محبي الفن :تضم متاحف
بيناكوتيك ،سواء القديم أو الجديد أو الخاص
بالفن الحديث ،بعضاً من املجموعات الفنية
األكرث شهر ًة يف العامل ،كام يقدم متحف
براندهورست املجاور للبيناكوتيك أكرث من 700
عمل فني للفنانني املعارصين مثل يس تومبيل
وأندي فارهول.

 .6ميدان كونيجسبالتس

من خالل منصة املراقبة التي تقع عىل ارتفاع
 190بالربج األوملبي ،ويبلغ طول الربج مع
هوايئ اإلرسال الجديد الذي ميد جنوب بافاريا
بالبث التليفزيوين الرقمي  291.28مرتا ً .وتبلغ
مساحة الحديقة التي أنشأت من أجل دورة
األلعاب األوملبية الصيفية عام  1971حوايل 3
كم مربع .وقد أصبح كل من التصميم الجريء
للمالعب الذي يتخذ شكل الخيمة ،وكذلك
الربج أوملبي من املعامل الحديثة التي متتاز بها
ميونيخ .وباإلضافة إىل إقامة األنشطة الرياضية
يف األستاد األوملبي تقدم الحديقة أيضاً عروضاً
متنوعة لالسرتخاء وقضاء أوقات الفراغ.

 .9مالك السالم

يلتقي اإلحساس بالحياة العرصية والكالسيكية
واألثرية يف ميدان كونيجسبالتس ،حيث يشاهد
الزائر القطع الفنية التي ترجع إىل آالف السنني
يف الجليبتوتيك واملقتنيات األثرية التي تضفي
بعضاً من العبق التاريخي عىل امليدان .وتقام
يف ميدان كونيجسبالتس خالل شهور الصيف
العديد من حفالت املوسيقة املتنوعة يف
الهواء الطلق ،بدءا ً من موسيقى البوب وحتى
املوسيقى الكالسيكية والعروض السينامئية يف
الهواء الطلق.

 .7املتحف األملاين

يعترب املتحف األملاين أكرب متحف للعلوم
الطبيعية والتكنولوجية يف العامل ،ويقدم
تشكيلة متنوعة وكبرية من املعروضات ،مثل
الربق الذي تبلغ قوته مليون فولت ،إضافة إىل
الطائرات وآالت أعامل املناجم وغري ذلك الكثري
مام يثري عجب املشاهد.

 8الربج األوملبي  /الحديقة األوملبية

يتمتع الزائر بإطاللة ساحرة عىل مدينة ميونيخ

يقف متثال املالك عىل عمود يبلغ ارتفاعه
 38مرتا ً ،وال يخطف التمثال الذهبي األنظار
إليه عند تسليط اإلضاءة عليه ليالً فحسب،
بل إنه يحتل مكاناً رائعاً يف املدينة .ويُذكر أن
متثال املالك أقيم يف عام  1899لالحتفال مبرور
خمسة وعرشين عاماً من السالم بعد الحرب
األملانية الفرنسية.

إطاللة على ميونيخ

واألحد والعطالت مغلق.

هناك عدة إمكانيات للزائر الذي يرغب يف
االستمتاع بإطاللة بانورامية ساحرة عىل مدينة
ميونيخ من مكان مرتفع ورمبا متتد املشاهد
الخالبة لتصل إىل جبال األلب .فيام ييل أعىل
خمسة منصات للمراقبة.

 .3بافاريا

 .1كنيسة القديس بطرس  /سانت بيرت
«بيرت الكبري»

أنشأت كنيسة القديس بطرس يف القرن الحادي
عرش امليالدي ،وهي تعترب بذلك أقدم كنيسة
رعوية يف ميونيخ عىل اإلطالق .ومن يستطيع
أن يقهر درجات السلم ليصل إىل قمة الربج،
فسوف ينعم بإطاللة بانورامية عىل وسط
املدينة ،ورمبا ميتد به البرص ليصل إىل جبال
األلب .مواعيد عمل الربج يف الصيف :االثنني إىل
الجمعة :من الساعة  09:00إىل الساعة .18:30
ويف السبت واألحد وأيام العطالت :من الساعة
 10:00إىل الساعة  18:30واإلغالق يف متام
الساعة  .19:00املواعيد يف فصل الشتاء :االثنني
إىل الجمعة ،:من التاسعة  09:00إىل الساعة
 .17:30ويف السبت واألحد وأيام العطالت :من
الساعة  10:00إىل الساعة  17:30واإلغالق يف
متام الساعة .18:00

 .2مجلس املدينة الجديد

 .10قرص نيمفينبورج

يتيح هذا املبنى الفخم املمتد عىل مساحة
 500مرتا ً ،باإلضافة إىل حديقة القرص األنيقة
واملتاحف ،للزائر رحلة إىل عرص امللكية
البافارية .وقد كان قرص نيمفينبورج يف املايض
مقر إقامة عائلة فيتلسباخ .ومن أهم ما
ميتاز به القرص حديقته الواسعة وما بها من
جداول مائية وبحريات صغرية ومباين مخبأة يف
الحديقة.

عىل الطرف الغريب لرتيزين فيزه تقف البافاريا
شامخة ،وهي عبارة عن متثال من الربونز يبلغ
ارتفاعه  18مرتا ً .ويوجد يف رأس هذه األيقونة
النسائية والبطلة العاملية لبافاريا منصة مراقبة
بها أريكتان تتيح للزوار االستامع بإطاللة رائعة
عىل املدينة.

 .4مالك السالم
 .5برج أوملبيا

الكنائس

تضم مدينة ميونيخ ما يقرب من  300كنيسة
مشيدة عىل غرار جميع طرز بناء الكنائس
املعروفة .ويوجد بوسط املدينة مجموعة رائعة
من الكنائس يتحتم عىل الزائر مشاهدتها كجزء
هام من معامل املدينة.

كنيسة فراونكريشه

مواعيد الربج :من نوفمرب حتى أبريل ،من
االثنني إىل الجمعة من الساعة  10:00إىل
الساعة  ،17:00ومن مايو إىل أكتوبر ،يومياً من
الساعة  10:00إىل الساعة  ،19:00أيام السبت

كنيسة القديس بطرس  /سانت بيرت «بيرت
الكبري»
كنيسة تياتيرنكريشه

كنيسة أسام كريشه  /سانت يوهان
نويبوموك

عند القيام بجولة تسوق يف شارع سيندلينج
شرتاسه ميكن أن تخطف أنظار الزوار إحدى
الكنائس الرائعة املشيدة عىل طراز الباروك
املتأخر .وعىل الرغم من الواجهة املزخرفة،
إال أن الكنيسة قد تبدو مختفية بعض اليشء،
ألنها مشيدة وسط املنازل .وتزدان الكنيسة
من الداخل بأعامل فنية رائعة من عرص
الباروك وزخارف تخرميية من عرص الروكوكو.
وتم إنشاء الكنيسة يف األصل تخليدا ً للقديس
نيبوموك ،ولذلك فهي تحمل اسم سانت يوهان
نويبوموك.

كنيسة الثالوث

املحيطة مبيونيخ بكل سهولة ويرس يف غضون
ساعة إىل ساعتني ،وهي جولة تصلح ألن تكون
نزهة ليوم كامل.

يف ميونيخ
قرص ريزيدنس

يقع قرص ريزيدنس املليك يف وسط مدينة
ميونيخ بالقرب من دار األوبرا ،وقد شهدت
القرون الخمس األخرية إعادة بنائه أو توسعته
أو تعديله .ويُعد هذا املبنى الساحر واحدا ً من
أجمل قصور أوروبا ،ويحتوي عىل خزينة هامة،
كام يتسم هذا القرص بواجهة مثرية لإلعجاب.
وقد كان القرص يف السابق مقر إقامة أدواق
وأمراء وملوك بافاريا .املواعيد :أبريل إىل
منتصف أكتوبر :يومياً من الساعة  09:00إىل
الساعة ( 18:00آخر موعد للدخول،)17:00 :
ومن منتصف أكتوبر إىل مارس :يومياً من
الساعة  10:00إىل الساعة ( 17:00أخر موعد
للدخول .)16:00 :مواعيد العطالت :األول من
يناير ،ثالثاء الفاشينج 31 ،25 ،24 ،ديسمرب.

تقع كنيسة الثالوث بالقرب من ميدان لينباخ
بالتس ،وقد تم إنشاء كنيسة الدير ،التي
وضع تصميمها جيوفاين أنطونيو فيسكاردي
عام  ،1716باعتبارها كنيسة نذري يف ميونيخ.
متتاز أول كنيسة يف ميونيخ مشيدة عىل طراز
الباروك املتأخر بفريسكو القبة الذي وضعه
كوسامس دومني أسام عام  .15/1714وقد نجت
هذه الكنيسة من الدمار الذي لحق باملدينة
خالل الحرب العاملية الثانية.

قرص نيمفنبورج

نظرة عامة عىل جميع الكنائس

قرص شاليسهايم القديم والجديد

ميكنك من هنا إلقاء نظرة عامة عىل جميع
الكنائس

القصور
تضم ميونيخ العديد من القصور الرائعة ،التي
تسحر الزائر بفخامتها وروعتها املعامرية عىل
اختالف أمناطها ،بدءا ً من النمط الريفي ووصوالً
إىل النمط الرومانيس واألسطوري .ويستطيع
الزائر الوصول إىل القصور املوجودة يف املنطقة

يقع كل من قرصي شاليسهايم القديم
والحديث يف الجزء الشاميل مبدينة ميونيخ .ويف
هذا املكان تلتقي الفخامة ببساطة أسلوب
الحياة ،وقد تم تشييد القرص القديم عام
 ،1623وهو عبارة عن فيال فخمة عىل طراز
عرص النهضة املتأخر ،أما القرص الجديد فقد
تم تشييده خالل القرن الثامن عرش كمنطقة
استجامم لدوق بافاريا فيلهيلم الخامس.

7 | muenchen.de - International

التسوق

التسوق والنزهات (في ميونيخ)
ال بد للزائر من القيام بجولة تسوق في ميونيخ إلتمام متعة اإلقامة ،وتوفر المدينة بحق ظروفاً
مثالية تجعل من جولة التسوق متعة للزائر ،إذ تضم منطقة وسط المدينة العديد من مراكز
التسوق التي يمكن استطالعها سيرا ً بكل هدوء .كما أن شوارع نويهاوزر وكاوفرينغر شتراسه في
منطقة المشاة في محيط ميدان مارين بالتس تقدم عروضاً متنوعة من المتاجر التي ترضي جميع
األذواق ،مثل مراكز التسوق وسالسل المتاجر الشهيرة ،إضافة إلى محالت ال ُحلي المجوهرات
والعطور أو الهدايا التذكارية .باإلضافة إلى أن شارع سيندلينج شتراسه وشارع تال وشارع
ترياتلينر شتراسه تعتبر من أماكن المثالية للتنزه والتسوق.
أما عشاق المقتنيات الفخمة والثمينة فال يفوتوا فرصة زيارة شارع ماكسميليان شتراسه ،فإلي
جانب مظهره الفريد يضم أفخم شوارع ميونيخ تشكيلة مختارة من البوتيكات العالمية الفخمة
وبيوت الفن والمطاعم الفاخرة والمنتجات الثمينة .وبالنسبة ألصحاب الميزانيات المتواضعة
فلهم بال شك نصيب للتسوق ،إذ تتوافر العديد من المتاجر الخاصة في األحياء المتفرقة بالمدينة،
حيث يمكن للزائر هنا التنزه لساعات متواصلة ،وسيعثر المرء ال محالة على أشياء صغيرة
وجميلة من وقت آلخر .وتوفر المقاهي والمطاعم الصغيرة بين تلك المتاجر أجوا ًء مناسبة للراحة
واالسترخاء واستعادة النشاط.

أهم خمسة شوارع للتسوق

نصائح ومعلومات

يضم وسط املدينة باقة متنوعة من املتاجر
ومراكز التسوق ،من أهمها أحياء وشوارع
التسوق التالية:

خدمة التسوق

 .1وسط املدينة  /املدينة القدمية

يضم شارعي كاوفينجر ونويهاوزر شرتاسه
الواقعني يف محيط ميدان مارين بالتس بحي
املدينة القدمية العديد من سالسل املتاجر
العاملية ومراكز التسوق الكبرية وأسواق املواد
الغذائية ومحالت العطور ،وميكن الوصول إىل
جميع هذه املحالت سريا ً عىل األقدام وبدون
عناء.

 .2شارع سندلينجر شرتاسه  /مركز
تسوق هوفشتات  /حي هاكينفريتل

هنا يهدأ إيقاع الحياة الرسيع ،ما يتيح للزائر
إلقاء نظرة عىل كنيسة أسام كريشه الساحرة
يف الطريق من ميدان مارين بالتس إىل بوابة
سيندلينج ،بجانب املتاجر الكثرية واملطاعم
املريحة ومركز تسوق هوفشتات الذي تم
افتتاحه حديثاً.

 .3شارع تياتيرن شرتاسه  /مركز تسوق
فنف هوفه  /مبنى شيفلر بلوك  /شارع
ريزيدينس شرتاسه

وبجانب واحة التسوق التي تجمع بني املوضة
واألدب والسلع املنزلية واملأكوالت الشهية،
ميتاز مركز التسوق أيضاً بعامرته املتميزة .ويجد

إذا أراد الزائر التسوق دون أن يحمل عبئاً ألي
يشء أو أي نوع من عوامل الضيق فيمكنه
حجز خدمة استشارات التسوق أو مدير
املنزل ،حيث يتم بهذه الطريقة ضامن توصيل
املشرتيات للفندق مبارشة وبسهولة .وميكن
للزائر الحصول عىل املزيد من املعلومات
حول هذا األمر لدى االستعالمات يف الفندق
أو يف مركز التسوق كاوفهوف يف ميدان مارين
بالتس.

التسوق المعفى من الضرائب
ميكنك كمواطن يف دولة غري عضوة يف االتحاد
األورويب التسوق يف أملانيا دون دفع رضائب
املبيعات.
تجد هنا املزيد من املعلومات عن التسوق

خريطة التسوق
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التسوق
الزائر هنا ضالته ال محالة بني التشكيلة الشاملة
من املنتجات والسلع ،أما مبنى شيفلر بلوك
فهو يقدم أحدث اتجاهات املوضة الحديثة
واملختلفة .ويستقر املعرض الفني التابع
ملؤسسة هيبو الثقافية التي يف مبنى فنف
هوفه.

من ميونيخ غري شوارع التسوق الشهرية
املوجودة يف وسط املدينة ،فيمكنه بكل بساطة
أن يقىض نصف نهار كامل يف التنزه يف شوارع
األحياء التالية واكتشاف أشياء صغرية وجميلة
بني الحني واآلخر .وتوفر املقاهي واملطاعم
الصغرية املوجودة بينها املتاجر أجوا ًء مناسبة
للراحة واالسرتخاء واستعادة النشاط.

 .4شارع بريرن شرتاسه  /لويتبولد بلوك

يعترب شارع بريرن شرتاسه أحد أرقى شوارع
ميونيخ عىل اإلطالق ،وتثري واجهات املنازل
الرائعة واملباين الفخمة إعجاب كل من يواصل
السري من ميدان أوديون بالتس ،كام تصطف
يف هذا الشارع أيضاً العديد من املعارض الفنية
والبوتيكات الراقية واملقاهي واملطاعم الفاخرة.
ويقدم مبنى لويتبولد بلكوك عروضاً متنوعة
من املنتجات كام يوجد به مقهى لويتبولد
الشهري.

 .5شارع ماكسميليان شرتاسه

جريترن بالتس

بعد أن اشتهر جريتنز بالتس يف املايض بكونه
حي للمثليني يف ميونيخ ،إال أنه يف السنوات
األخرية إىل حي للتسوق تباع فيه األزياء غري
التقليدية ،وتكرت به املتاجر وصالونات تصفيف
الشعر واملقاهي واملطاعم الصغرية والبارات
العرصية.

شفابينج  /ماكسفور شتات  /حي
الجامعة
يتألق هذا الشارع بالعديد من كنوز املعامرية
الرائعة مثل مبنى املرسح الوطني وطريق
ألرترسينج ،باإلضافة إىل متاجر تحمل عالمات
تجارية شهرية مثل دولس وجبانا ،ولويس
فيتون ،وكريستيان ديور ،وشانيل ،وهوجو
بوس ،وجوتيش ،وفريزاتيش ،وجينا فرانكو فرييه
وبولجاري ،إىل جانب العديد من املطاعم
الفاخرة.

أحياء التسوق
وإذا رغب الزائر يف التعرف عىل أجزاء أخرى

ال يزال حي شفابينج أكرث أحياء ميونيخ شهرة
وإبداعاً ،نظرا ً الرتباط املوسيقى والثقافة بهذه
الحي ارتباطاً وثيقاً ،ولهذا السبب يجد الزائر
العديد من املعارض الفنية بني املتاجر الصغرية.
اترك العنان لخيالك ليلهمك يف عامل املوضة
واإلكسسوارات ومستلزمات املنازل وغريها
الكثري .وهناك العديد من البارات واملقاهي
واملطاعم من مختلفة الجنسيات يف محيط
الجامعة.
يوجد يف محيط مدينة ميونيخ العديد من
املتاجر التي ميكن للزائر فيها الحصول عىل
منتجات املاركات الشهرية واملصممني العامليني

بأسعار منخفضة.
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الطعام والشراب

ميونيخ لعشاق التذوق

ال زال األشخاص في ميونيخ يتمسكون بالمثل البافاري القائل أن الطعام والشراب يجمعان بين
الجسد والروح .وقد يكتفي الفرد بطبيعة الحال باالستمتاع ببعض المأكوالت البافارية الشهية ،كما
أن ميونيخ بدون شك أكثر المدن الكبرى المعروفة بثقافة البيرة ،ولهذا فقد أصبح مهرجان أكتوبر
عالمة للبيرة البافارية .ويعيش في ميونيخ مواطنون من  187دولة ،ولهذا فال عجب أن تضم
المدينة باقة متنوعة وكبيرة من المطاعم العالمية التي تقدم أطباق لذيذة من مختلف أنحاء
العالم ،بداية من السوشي والمأكوالت اللبنانية واإليرانية ،وحتى األصناف الصينية والفيتنامية،
كما أن هناك العديد المطاعم التي تقدم األطباق النباتية أو النباتية الصرفة أو الكوشر أو
األيورفيدية ،باإلضافة إلى تلك التي تقدم جميع المطابخ األوروبية .ويعتبر المطبخ اإليطالي من
أكثر المطابخ التي يفضلها األشخاص ،وخاصة عندما تضفي بافاريا على الطعام جوها الجنوبي
الدافئ .فما أن تسطع الشمس حتى يقبل الناس على تناول األطعمة أو المشروبات على الطاوالت
التي ترص خارج المطاعم أو المقاهي أو الحانات المفتوحة .ومع حلول المساء يحين الوقت
لالستمتاع بأنواع النبيذ الفاخرة أو الكوكتيل في البارات المنتشرة في أرجاء المدينة.

باإلضافة إلى أن ميونيخ تعتبر ميونيخ لعشاق الطهي واحة رائعة يجدون فيها عروضاً كثيرة
من المواد الغذائية والمأكوالت ،حيث يمكن هنا الحصول بدون عناء على المنتجات اإلقليمية
والموسمية الطازجة ،فضالً عن األصناف العالمية الغريبة .وبذلك تزول العوائق أمام تحقيق متعة
الطهي لألصدقاء أو لألسرة في المنزل.

طابع بافاري خالص
أكرث ما يستمتع به الزوار يف ميونيخ هي
البارات املفتوحة ،وتشتمل املدينة عىل 29
بار تقليدي مفتوح بجانب الحانات األخرى
الكثرية التي توفر أماكن لحوايل  180ألف
زائر لالستمتاع بالرشاب يف الهواء الطلق .ويف
مهرجان أكتوبر ال تقدم البرية إال يف أقداح
بسعة لرت كامل.

حانة هوفربويهاوس أم بالتسل

نصائح ومعلومات
جوالت سياحية للتعرف على
ميونيخ
تعرف عىل املدينة واستمتع بجولة إرشادية
لتجربة أشهى املأكوالت ،من كل صنف القليل
الجوالت اإلرشادية للتعرف عىل املدينة

المقاهي في ميونيخ
نظرة عامة عىل املقاهي يف ميونيخ

المطاعم العالمية
أصبح اسم هوفربويهاوس عىل مدى أربعة
قرون من العالمات املميزة ملدينة ميونيخ،
وتتدفق أعداد عفرية من عشاق البرية كل عام
عىل هوفربويهاوس طوال العام ،ويتسع املكان
لحوايل  5000فرد .وتجدر اإلشارة إىل أن هذا
املبنى املقام عىل طراز الرنيسانس الحديث
موجود يف الحي القديم باملدينة منذ عام
.1589

الربج الصيني

يربز الربج الصيني بني قمم األشجار يف قلب
الحديقة اإلنجليزية بارتفاع  25مرتا ً ،وهو يشبه
تصميم املعابد الصينية .إال أن الحانة يغلب
عليها الطابع البافاري مبا تضم من فرقة آالت
النفخ التي تعزف موسيقى املارش.

فيكتوالني ماركت

شهد عام  1970افتتاح حانة كبرية مفتوحة يف
قلب فيكتوالني ماركت ،وتعمل أشجار الكستناء
عىل الوقاية من حرارة الشمس يف الصيف ،كام

نظرة عامة عىل املطاعم يف ميونيخ

البيرة البافارية
تقدم جميع مصانع البرية تشكيلة كبرية من
املرشوبات الخالية من الكحول أيضاً.

خريطة الوالئم
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الطعام والشراب
أنها تحمي الزوار عند سقوط األمطار .ومتتاز
هذه الحانة املفتوحة مبشاركة جميع مصانع
البرية يف ميونيخ ،التي تتناوب عىل تقديم
الرشاب يف الحانة كل ستة أسابيع.

ميدان فيرن بالتس

يضم هوفربوي كيلر املوجود مبيدان فيرن بالتس
حانة مفتوحة كبرية ،بها شجر كستناء عمالقة
توفر بظاللها مناخاً مثالياً للرشاب يف أيام
الصيف ذات الشمس الساطعة .وكان مصنع
برية هوف بروي موجودا ً يف هذا املبنى املقام
عىل طراز الرينيسانس الحديث يف الفرتة بني
عامي  1896و ،1988بعد أن كان قبل ذلك يف
هوفربوي هاوس أم بالتسل الشهري.

المقاهي والبارات

من السهل عىل الزائر يف ميونيخ أن يسرتخي
لبعض الوقت أو يجتمع مع أصدقائه ،فالعقلية
البافارية تقيض بأن عىل كل شخص أن يستمتع
بالحياة كلام وجد لذلك سبيالً .وعندما تستطع
الشمس يهرع الناس إىل الدراجات للحصول
عىل مكان تحت الشمس عىل ضفة نهر اإليزر
أو يف إحدى املقاهي املجاورة .أما يف املساء
فتتعدد إمكانيات قضاء أوقات الفراغ ،فيمكن

مثالً الذهاب إىل أحد املطاعم لتناول العشاء
عىل طاولة يف الهواء الطلق ،يتبع ذلك كأس
من النبيذ أو الكوكتيل يف أحد البارات ،هذا
باإلضافة إىل العديد من مقاهي الرنجيلة التي
تجمع صاالتها بني أجواء االسرتخاء واملتعة.
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الثقافة

معايشة الثقافة البافارية
تعتبر الثروة الفنية في ميونيخ من أهم الكنوز الفنية في العالم ،إذ تحوي المدينة  46متحفاً
وأكثر من  70معرضاً تقدم أعما الً مختلفة عن الحضارة األوروبية بأكملها .كما تضم ميونيخ
متاحف ذات شهرة عالمية ،مثل متاحف الفنون القديمة والكالسيكية ،ومتاحف البيناكوتيك
القديم والجديد ،ومتحف الفن الحديث ،باإلضافة إلى متحف لينباخهاوس.
كذلك توفر ميونيخ لعشاق الفنون المسرحية قائمة فنية ثرية بالعروض ،حيث تقدم المسارح
ودور الموسيقى التابعة للوالية والمدينة برامج متنوعة طوال العام.

المتاحف والمعارض
تتمتع ميونيخ بشهرة كبرية عىل املستوى
العاملي باعتبارها واحدة من املدن الكربى
ذات التنوع الثقايف الضخم ،حيث توفر ميونيخ
للزوار ما يزيد عىل مائة منشأة تتنوع بني
متاحف ومعارض ودور عرض ،باإلضافة إىل
العديد من القصور التاريخية والكنائس التي
تضم الكثري من الكنوز الفنية والحضارية .وفيام
ييل قامئة باملتاحف واملعارض التي يجب عىل
زائر ميونيخ أال يفوت فرصة مشاهدتها.

املتاحف  -الفن وتاريخ الحضارة
متاحف بيناكوتيك  /منطقة املتاحف

يزيد عمر متثال «باربريني فاون» ،عىل
 2200عام ،وهو متثال شهري لساتري مصنوع
من الرخام .ويضم متحف جليبوتيك الواقع
يف ميدان كونيغس بالتس ،متاثيل أثرية من
العصور اليونانية والرومانية ،كام أنه يعترب أقدم
متاحف املدينة.

المعايشة والفعاليات في
ميونيخ

معرض املدينة يف متحف لينباخهاوس
لألعامل الفنية

تعرف يف فصل «الزيارات والفعاليات» عىل ما
ميكن رؤيته أو االستمتاع به يف ميونيخ بجانب
العروض الثقافية.

كان معرض لينباخهاوس يف املايض مسكناً
ومعرضاً لألمري والرسام فرانس فون لينباخ،
وأكرث ما يشتهر به املعرض حالياً هي املجموعة
الكبرية من الحركة الفنية املسامة «الفارس
األزرق» ،وقد متت إعادة افتتاح املعرض يف
شهر مايو  2013بعد انتهاء أعامل الرتميم
والتجديد استغرقت أربع سنوات.

هيبو كونستهاله

نصيحة لعشاق الفن :تضم متاحف بيناكوتيك
القديم والجديد ومعرض الفن الحديث ،بعض
األعامل الفنية ذات الشهرة العاملية ،كام يحتوي
متحف براندهورست ،الواقع عىل مقربة منهم،
أكرث من  700عمالً من الفن املعارص من إبداع
فنانني عامليني مثل يس تومبيل وأندي وارهول.

مل يعد يخفى عىل أحد أن معرض هيبو
كونستهاله يعترب واحدا ً من أكرث املعارض جذباً
للزوار يف ميونيخ ،حيث إنه يستقبل أكرث من
 300ألف شخص كل عام.

املتحف اليهودي يف ميونيخ

هاوس دير كونست

يعترب هاوس دير كونست واحدا ً من أهم
املتاحف الفنية يف العامل عىل اإلطالق ،حيث
يقدم مجموعة متنوعة من أعامل الفن
الحديث واملعارص ،إضافة إىل تقسيم املعارض
مبوضوعات األعامل.

متحف اآلثار والجليبوتيك

نصائح ومعلومات

يعترب املتحف اليهودي يف ميونيخ ،باإلضافة إىل
املعبد اليهودي والجمعية الثقافية اإلرسائيلية،
جزءا ً من املركز اليهودي الواقع مبيدان سانت
ياكوب بالتس .ويقدم املتحف من خالل
نافذات العرض واملناقشات املفتوحة صورة عن
تنوع الفن والحضارة والتاريخ اليهودي.

املعايشة والفعاليات
املزيد من املعلومات عن متاحف ميونيخ

التذاكر
تذكرة ميونيخ

Tel: 0180 54818181
E-Mail: info@muenchenticket.de
Homepage: www.muenchenticket.de

رشاء التذاكر مقدماً يف مركز التسوق
كاوفهوف

مركز التسوق كاوفهوف يف محطة شتاخوس،
الدور األريض
Tel: +49 (0)89 5125336
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الثقافة
املتاحف  -التكنولوجيا والطبيعة
املتحف األملاين
متحف يب إم دبليو

سحر السيارات :تشاهد يف متحف يب إم دبليو
أحدث تصميامت وموديالت رشكة السيارات
البافارية.

الثقافة البافارية
املتحف الوطني البافاري

يقدم نجوم األوبرا والباليه من مختلف
أنحاء العامل عروضهم عىل خشبة املرسح
الوطني ،وتجتذب عروض األوبرا الشهرية التي
تقام يف الصيف آالف الزائرين ملشاهدتها،
ويقدم املرسح األملاين الحفالت املوسيقية
والعروض ،بينام تعرض األعامل املرسحية
الحديثة والكالسيكية يف عدة مسارح ،أهمها
مرسح ريزيدنس ومرسح ميونيخ كامرشبيله.
ويحتكر املشهد املوسيقي يف ميونيخ ثالثة
فرق أوركسرتا تتمتع بشهرة عاملية ،وهام فرقة
ميونيخ فيالرمونيكر ،وفرقة أوركسرتا بافاريا،
وفرقة أوركسرتا إذاعة بافاريا السيمفونية .كام
يبدع العديد من نجوم الجاز والراب والروك
ومختلف أنواع املوسيقى أعاملهم يف ميونيخ،
حيث تقدم املدينة لهم باقة واسعة من مسارح
املوسيقى الحية ،كام تقدم املدينة عىل مدار
العام ألواناً متعددة من عزف املوسيقى الحية
يف البارات الصغرية واملالهي وقاعات الحفالت.

أوبرا والية بافاريا

متحف مدينة ميونيخ

تاريخ الفن والحضارة يف بافاريا وجنوب أملانيا

يضم عدة معارض رائعة يف مبنى عاصمة
الوالية

تقدم أوبرا والية بافاريا ما يقرب من  350عرضاً
سنوياً ،ال تجذب بها الزائرين فقط ،بل كذلك
أشهر النجوم العامليني ،حيث تتنوع أعامل كبار
املوسيقيني املقدمة ،مثل موتسارت وفاغرن،
وهيندل وموتفريدي.

يقدم املتحف لعشاق مرشوب الشعري إطاللة
عىل تاريخ البرية واحتفاالت أكتوبر

مرسح األمري ريجنت

متحف البرية ومهرجان أكتوبر

الموسيقى والمسرح

مرسح جريتيرن بالتس

تتنوع برامج مرسح جريترن بالتس ما بني عروض
األوبرا والعروض املرسحية والحفالت ملوسيقية،
والباليه وعروض الرقص املعارص ،وميكن للزائر
بعد انتهاء العرض املرسحي أن يواصل متعته
يف أحد املطاعم أو البارات العديدة يف محيط
املرسح الواقع يف حي جلوكنباخ الهادئ.
وسيظل املرسح مغلقاً حتى عام  2015بسبب
أعامل التجديد والرتميم.

املرسح األملاين

تاريخ الفن والحضارة يف بافاريا وجنوب أملانيا

متحف مدينة ميونيخ

الحفالت وجلسات القراءة .كام تستضيف
خشبة مرسح األمر ريجنت مرسحيات أجنبية
من كافة دول العامل.

تم تصميم مرسح األمري ريجنت يف األساس
ليكون دارا ً لعرض أوبرا فاغرن فقط ،ولكن
املرسح الذي أعيد افتتاحه عام  1996أصبح
اآلن مرسحاً موسيقياً ،باإلضافة إىل تقدميه

يقدم املرسح األملاين أرقى العروض املرسحية
والحفالت املوسيقية ،التي تشبع هوى عشاق
املرسح واملوسيقي عىل تكاليفهم الشخصية،
إال أن عروض املرسح قد نُقلت إىل مكان آخر
حتى عام  2014بسبب أعامل التجديد الرتميم.
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المعايشة والفعاليات

األعياد واالحتفاالت
واألسواق

ميونيخ هي عاصمة والية بافاريا التي تعتبر أكبر واليات جمهورية ألمانيا االتحادية .وتمتاز
الثقافة البافارية بجمعها بين الصبغة التقليدية وانفتاحها وحيويتها في نفس الوقت .ويظهر ذلك
جلياً في جميع أنواع االحتفاالت البافارية ،حيث يرتدي أهل ميونيخ األزياء التقليدية ويعزفون
الموسيقى البافارية ،على سبيل المثال في مهرجان أكتوبر ،التي يرتدي فيها أغلب الرجال
السراويل الجلدية ،والنساء الثوب البافاري التقليدي المعروف باسم (دريندل) .كما أن هناك
احتفاالت أخرى تقام في ميونيخ وفي محيطها .ويهدأ صخب ميونيخ قليالً في وقت رأس السنة،
حيث تقام العديد من أسواق عيد الميالد التي تباع فيها المشغوالت اليدوية الفنية وكل ما لذ
وطاب من الحلوى ،إضافة إلى ساحة التزلج في ميدان كارل بالتس ستاخوس .وتمتاز ميونيخ
بأجواء ساحرة طوال العام ،سواء في الربيع أو في الصيف أو في الخريف أو في الشتاء.

األعياد واالحتفاالت واألسواق
مهرجان أكتوبر

يف ميونيخ ثالث مرات كل عام خالل شهر مايو
ويونيو وأكتوبر .ويشارك يف السوق ما يزيد
عىل  300تاجر ومحل ،يجعلون من سوق
أوار دولت احتفاالً شعبياً يجذب إليه الكبار
والصغار عىل حد سواء.
مزيد من املعلومات عن سوق أوار دولت

عيد الربيع

يعيش الزائرون من جميع دول العامل سحر
الرتاث البافاري مرة كل عام يف أكرب مهرجان
شعبي يف العامل ،يبدأ يف منتصف سبتمرب
ويستمر حتى أول أكتوبر ،وقد أقيم االحتفال
عام  2010للمرة املائتني .ويفد لحضور املهرجان
كل عام ما يقرب من ستة ماليني زائر ،وتقدم
الحانات التي تقام يف ساحة ترييزين فيزن ما
يقارب خمسة مالين لرت من البرية تخرج من
أكرث من  500ألف صنبور لصب البرية ،وخاصة
يف خيام االحتفال التي تنصبها مصانع البرية
التقليدية مبيونيخ .ومن الربامج التي تقام يف
إطار املهرجان مسرية النوادل ومصانع البرية،
ومسرية الجنود ومسرية األزياء التقليدية،
وحفل يشارك فيه جميع الفرق املوسيقية
يف ساحة ترييزن فيزن .ويريض احتفال فيزن
جميع األذواق ،حيث يجمع بني بني أكشاك
العرض ،واألراجيح التقليدية ،واألفعوانيات ذات
التكنولوجيا املتقدمة ،ودواليب الهواء ،والدائرة
العمالقة ،واألكشاك الكبرية والصغرية التي تبيع
املأكوالت البافارية مثل غزل البنات وحلوى
ليبكوخن واللوز الحلو املحمص والبالونات،
والدمى القامشية والتذكارات األخرى ،وبالطبع
تذكارات من الخيام األربعة عرش ملصانع البرية
يف «شارع الحانات».
للمزيد من املعلومات عن مهرجان أكتوبر

سوق أوار دولت

ميتاز سوق أوار دولت بأنه سوق تقليدي يقام
يف ميدان ماريا هيلف بالتس الواقع بحي أو

عيد الربيع هو األخ األصغر ملهرجان أكتوبر،
ويقوم الناس فيه تجربة ألعاب املالهي
واالستمتاع باملأكوالت والحلويات

فيكتوالني ماركت وصالة رشانينهاله

يُقام هذا السوق يف وسط مدينة ميونيخ
ويجمع ما بني تاجرات السوق والعطور
الفاتنة واملأكوالت الغريبة ،وأطباق شامن كريل
البافارية وأصناف أخرى كثرية.
مزيد من املعلومات عن فيكتوالني ماركت

إليزابيث ماركت

يقع سوق إليزابيث ماركت يف قلب حي غرب
شفابينج مبيونيخ ،وعىل مقربة من ميداين
هوهينتسول بالتس وكورفورسنت بالتس.
مزيد من املعلومات عن إليزابيث ماركت

السباحة
ويستطيع الزائر أن ينعم بقسط من الراحة
واملتعة يف العديد من مسابح مدينة ميونيخ،
التي تحتوي عىل زالق مائية وأبراج القفز
وحاممات العيون الطبيعية ،ويقع حامم مولر

نصائح ومعلومات
الحياة الليلية في ميونيخ
جميع املالهي الليلية يف ميونيخ

التجول بالدراجة
تتيح الدراجات – خالفاً للسيارة – التنقل
بقدر أكرب من املرونة داخل ميونيخ واألحياء
املجاورة ،لذلك فإن شبكة طرق الدراجات
املمتازة التي تتمتع بها ميونيخ تشجع
األرسة كاملة عىل الخروج يف جولة بالدراجة،
وبخاصة يف أشهر الصيف الدافئة ،كام ميكن
الحصول عىل الدراجات أيضاً باإليجار .أما
من ال تساعده قدراته البدنية عىل قيادة
الدراجة ،فيستطيع أن يقوم بجولة يف وسط
املدينة تبدأ من ميدان مارين بالتس وبدراجة
يقودها بدالً منه أحد أفراد الريكشا.

مراكز التسوق
وعىل حافة وسط املدينة ،توجد أيضاً العديد
من مراكز التسوق املختلفة التي تتيح متعة
الرشاء ،ال سيام عندما يكون الطقس سيئاً.
جميع املعلومات عن مراكز التسوق
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المعايشة والفعاليات
فولكسباد ،الذي تم إنشاؤه قبل ما يزيد عن
قرن ،يف وسط مدينة ميونيخ.

حامم مولر فولكسباد

حامم سباحة مغلق ذو طراز شبايب ،حامم بخار
روماين أيرلندي

حامم كوسيام ذو األمواج الصناعية

يتيح حامم كوسيام االستمتاع بأمواج املاء متاماً
عىل غرار البحار الحقيقية.

السينما والحياة الليلية
تقدم ميونيخ إمكانيات عديدة ملحبي الرتفيه
والحياة الليلية ،فهناك دامئاً ما يستحق الزيارة،
ففي بداية الليل تقدم املطاعم الكثرية ذات
املأكوالت العاملية ،وكذلك الحانات والبارات
لضيوفها عروض متنوعة ،يتبع ذلك الذهاب
للرقص أو لالحتفال يف إحدى صاالت الديسكو
الصاخبة أو الفاخرة ،التي تقدم عروضاً تريض
أذواق جميع عشاق املوسيقى .ويستطيع
محبو املوسيقى يف ميونيخ حضور الحفالت
التي يقدمها كبار النجوم أو صغار الفنانني
عىل مدار العام .وال تنىس املدينة أيضاً صانعي
السينام ،فبجانب السينامت املالتي بليكس
ذات التكنولوجيا الحديثة ،فهناك أيضاً العديد
من دور السينام الصغرية ،وتقدم بعضاً منها
األفالم بلغتها اإلنجليزية األصلية بدون ترجمة،
كام تقام العديد من املهرجانات السينامئية
عىل مدار العام
جميع املعلومات عن موضوع الحياة الليلية يف

ميونيخ
جميع املعلومات عن موضوع السينام يف
ميونيخ

األسرة والطفل
تقدم ميونيخ – بصفتها مدينة عاملية – العديد
من عوامل الجذب املتنوعة لألرسة واألطفال،
حيث تقدم معارض اللوحات ومتحف بافاريا
الوطني وبعض املتاحف األخرى أيضاً جوالت
إرشادية لألطفال برشط الحجز مسبقاً ،وهناك
إمكانية لعمل الجوالت أيضاً باللغة اإلنجليزية.
غري أن متحف األلعاب يف برج مجلس املدينة
القديم هو بالطبع أكرث ما يخطف قلوب
األطفال ،فهناك يستطيع األطفال مشاهدة
ألعاب مختلفة التي كان يلعب بها ذووهم،
بدءا ً من العصور الوسطى وحتى ألعاب
الكمبيوتر.

حديقة حيوان هيالبرون

تعترب رحلة إىل عامل الحيوان يف حديقة
هيالبرون الواقعة يف إحدى املحميات الطبيعية
الخالبة مبثابة جولة خاصة يف أحضان الطبيعة،
وال شك يف أن العروض الخاصة مثل حديقة
الحيوانات األليفة أو قطار حديقة الحيوان
تجعل من أوىل حدائق الحيوان الجغرافية يف
العامل عامل جذب فريد.

مملكة األطفال يف املتحف األملاين

جرب بنفسك ،وتعرف عىل الفيزياء عن قرب.
إن الباحثني الصغار ال يعرفون امللل أبدا ً يف

القسم الخاص باملتحف األملاين .املواعيد :يومياً
من الساعة  09:00إىل الساعة .16:30

مركز التسلق

 7800مرت معكب من تحديات التسلق التي
يضاهي جبال األلب ،ولكن يف وسط املدينة.
هنا يتسلق األطفال واملحرتفون ومحبو الرياضة
الجدران .املواعيد :يومياً من الساعة الثامنة
صباحاً وحتى الحادية عرشة مساء.

مركز األحياء البحرية

وغريها من خالل رحالت استطالعية أو عن
طريق املعارض .املواعيد :من االثنني إىل
الجمعة ،من الساعة  08:00إىل الساعة .16:30
أيام السبت واألحد من الساعة  11:00إىل
الساعة .16:30

أليانس أرينا

يستقبل ستاد كرة القدم الشهري بإضاءته
املتألقة كل من يأيت إىل ميونيخ قادماً من
الشامل يف جنح الظالم .ألياتس أرينا هو امللعب
الذي تقام فيه مباريات العودة لفريقي بايرن
ميونيخ ويت إس يف  1860لكرة القدم ،حيث
يتحول االستاد يف مباريات العودة دامئا حسب
زي الفريق ،إما باألحمر (بايرن ميونيخ) أو
األزرق (يت إس يف .)1860

حديقة الزوار مبطار ميونيخ

استمتع بأعامق البحر عن قرب وأنت عىل
الرب .كام يستطيع أصحاب القلوب الشجاعة
أن يجعلوا العقارب متيش عىل أيديهم يف مركز
األحياء البحرية .املواعيد :يومياً من الساعة
 10:00إىل الساعة .17:00

حديقة الزوار مبطار ميونيخ عبارة عن مكان
ممتد للعب ،تقام فيه جوالت إرشادية إضافية
لألطفال ،يحتوي عىل طائرات تاريخية باألحجام
الحقيقية ،إضافة إىل سينام وأشياء أخرى كثرية.
إن الزائر يستطيع أن يكتشف الكثري والكثري
من عروض حديقة الزوار مبطار فرانكفورت.

مالهي لويل هوب

ستوديو بافاريا لألفالم

ينصح بالذهاب إىل لويل هوب خاصة عندما
يكون الطقس سيئاً ،حيث يستطيع األطفال
اللعب والقفز والجري واملرح والتسلق والرسم
والرقص يف الحديقة املغلقة الواقعة بحي
أوبريج .املواعيد :من االثنني إىل الجمعة من
الساعة  14:00إىل الساعة  .19:30أيام السبت
واألحد والعطالت واألجازات من الساعة
10:30إىل الساعة .19:30

مركز رحالت الغابات

ما هي رائحة الطحالب؟ وماذا تأكل الخنازير
الربية؟ وما هو مذاق األعشاب الربية؟ يقدم
مركز رحالت الغابات اإلجابة عىل تلك األسئلة

تثري مدينة بافاريا السينامئية عجب األطفال
من خالل عروض األلعاب البهلوانية وسينام
رباعية األبعاد ،كام تتيح لهم إلقاء نظرة عىل
ما وراء الكواليس .وتقدم «هوليود ميونيخ»
جوالت إرشادية أيضاً باللغة اإلنجليزية.

املرصد البافاري

زيارة إىل املرصد البافاري قد تتسبب للوالدين
يف أن يضع طفلهام تليسكوب مراقبة األجرام
الساموية عىل رأس قامئة أمنياته .املواعيد :من
االثنني إىل الجمعة من ابتداء من الساعة 21:00
(أبريل  -أغسطس) ،وابتداء من الساعة 20:00

(سبتمرب  -مارس).

سريك كرونه

يستطيع الزائرون مشاهدة الحيوانات املفرتسة
واملهرجني واأللعاب األكروباتية يف سريك كرونه
التقليدي ،الذي يحرص دامئاً عىل تقديم الجديد
من العروض لجمهوره .وال يعترب سريك كرونه
هو األكرب يف أملانيا فحسب ،بل عىل مستوى
أوروبا.
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الطبيعة والرحالت

أجمل مناطق الرحالت

تتيح المقاهي المفتوحة العديدة الموجودة في شارعي لودفيج وليوبولد شتراسه للزائر أن ينعم
بقسط ال بأس به من االسترخاء ،إال إن االسترخاء الحقيقي في قلب الطبيعة يكون في الحديقة
اإلنجليزية التي تبلغ مساحتها  373هكتار ،ذات البرج الصيني الذي يعود تاريخ إنشائه إلى قرنين
من الزمان ،ونهر اإليزر الذي يجري في ميونيخ بطول  13كيلومتر.

الحدائق والمتنزهات
تحتوي ميونيخ عىل العديد من الحدائق
واملتنزهات التي تسمح باالسرتخاء واالبتعاد
قليالً عن صخب املدينة.

الحديقة اإلنجليزية

أما الساحة األولمبية التي أقيمت بمناسبة األلعاب الصيفية عام  1972فمكان مثالي للتنزه في
الفصول اللطيفة من العام .ويسمح البرج الذي يبلغ ارتفاعه  290مترا ً بمشاهدة بانوراما ساحرة
يصل البصر فيها إلى الجبال عند صفاء الجو.
تشجع الحديقة ،التي تبلغ مساحتها 343
هكتارا ً ،عىل القيام بنزهة عىل طريقة الحياة
يف ميونيخ ،حيث تقدم الحانات املفتوحة
أطباق بافارية ،كام ميكن االستلقاء عىل النجيلة
لالستمتاع بحامم شمس ،أو االنزالق عىل مياه
نهر أيسباخ ،إضافة إىل املحتوى الثقايف الكبري يف
الحديقة الطبيعية .وتعترب الحديقة اإلنجليزية
منذ نهاية القرن الثامن عرش واحة لالسرتخاء
أهل ميونيخ ويف الوقت نفسه معلامً سياحياً
للزائرين .كام إنها تعترب واحدة من أكرب حدائق
املدن عىل اإلطالق ،بل إنها أكرب من حديقة
سنرتال بارك يف مدينة نيويورك األمريكية.
وتحتوي الحديقة عىل أنواعاً فريدة من
األشجار ،إضافة إىل الحانات املفتوحة وما يطلق
عليه «الربج الصيني» ،ما يجعل من الحديقة
منطقة تستحق الزيارة يف جميع أوقات العام.
متتد الحديقة اإلنجليزية بطول نهر اإليزر من
الجنوب إىل الشامل ،من هاوس دير كونست
يف شارع برينس ريجننت شرتاسه وحتى حي
أونرتفورينغ يف شامل ميونيخ.
أهم املعامل :البناء املستدير  /الربج الصيني /
موجة التزلج  /زي هاوس  /جوالت الحنطور /
استئجار القوارب عند زي هاوس

ضفاف اإليزر  /املمر املايئ فالوخر

يجري نهر اإليزر يف كامل مدينة ميونيخ،
ويلجأ سكان ميونيخ إىل ضفاف اإليزر الجميلة
للسباحة أو لالسرتخاء أو للتنزه خاصة يف فصل
الصيف .ومتتد املمر املايئ فالوخر من جرس
برودر مول بروكه وحتى الحدود الجنوبية
للمدينة ،مرورا ً بحديقة الحيوان ،وهي من
أكرث األماكن التي يفضلها الناس ،كام يسمح هنا
بالتنزه .ومع عملية إعادة نهر اإليزر إىل الحالة
الطبيعية فقد عادت الكثري من الحيوانات
والنباتات لتجعل من فالوخر منطقة اسرتخاء
حقيقية.

حديقة النباتات

تجمع حديقة النباتات فيها كل ما يحتاج املرء
إىل السفر إىل كل أنحاء العامل ملشاهدته ،حيث
أن بها أشجار الصبار بكل أشكاله وأحجامه،
وعىل بعد أمتار قليلة فقط من نباتات الغابات
املفرتسة للحوم وأشجار الجوز املحلية.

حديقة هوف جارتن

تقع حديقة هوف جارتن يف وسط ميونيخ،
وتطل عىل كنيسة تياتن كريشه ،وهي عبارة
عن مساحة خرضاء ذات سحر خاص تشجع
عىل االسرتخاء .وتعترب حديقة هوف جارتن
واحدة من أهم الحدائق الفخمة التي بنيت
عىل طراز عرص النهضة ،وهي تقع رشق ميدان
أوديون بالتس وعىل حدود الحديقة اإلنجليزية
ومبنى وزارة والية بافاريا.
املعامل الرئيسية :الرواق املعمد  /الكشك
املستدير  /النافورة

نصائح ومعلومات
حدائق ومتنزهات أخرى يف ميونيخ
جميع املعلومات عن قيادة الدراجات يف
ميونيخ
أفضل رحالت اليوم الواحد
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الطبيعة والرحالت
القرص وحديقة نيمفنبورغ

تجاور الحديقة املبنية عىل طراز الباروك أمام
القرص حديقة القرص املمتدة األطراف ،التي
تحتوي عىل مجا ٍر مائية وبحريات صغرية،
باإلضافة إىل بعض القصور الصغرية واملقاهي
الرائعة .وتحظى حديقة نيمفنبورغ بإقبال
أهل ميونيخ يف جميع أوقات السنة ،سواء
للمشاهدة أم للتنزه أو للمتعة.
أهم املعامل :متحف معدات الخيل ومجموعة
بورسلني نيمفنبورغ ،حديقة القرص ،قصور
الحديقة

انطالقاً من ميونيخ.

قرص نويشفانشتاين

يجذب القرص املليك للودفيجس الثاين ذو
الطراز األسطوري والرسوم الراقية واملوقع
املتميز أكرث من  1.3مليون زائر ،وبهذا يعترب
مبنى لودفيجس الثاين حالياً واحدا ً من أهم
قصور أوروبا من حيث عدد الزائرين.

تعترب تسوجشبيتسه أعىل القمم الجبلية يف
أملانيا ،حيث يبلغ ارتفاعها  2964مرتا ً فوق
سطح البحر .وهي من املناطق السياحية
واألماكن املفضلة ملامرسة الرياضات الشتوية.
ويُقل ترام الجبال البافاري الزائرين إىل القمة
يف  75دقيقة ،انطالقاً من حي جارميش
بارتيينكريشن .تفتح منطقة الكتل الجليدية
الفريدة يف أملانيا أبوابها للزائرين يف الفرتة من
نوفمرب إىل مايو ملامرسة ألعاب التزلج .وتبلغ
املسافة من ميونيخ حتى محطة القمة حوايل
ساعة واحدة.

زالسبورغ

قرص هرين كيمزي

تقع «فيزاليا الجديدة» يف إحدى الجزر يف
بحرية كيمزي.

أوملبيا بارك

أهم املعامل :برج أوملبيا  /االستاد األوملبي /
بحرية أوملبيا  /مركز األحياء البحرية

الحديقة الغربية

قرص هوخشفانغاو

املقر الصيفي للملك ماكسميليان الثاين وبيت
طفولة امللك لودفيج الثاين

املعامل :الحديقة الصينية واليابانية ،الباجودا
النيبايل ،مبنى الساال التايالندي وبداخله متثال
بوذه

قرص ليندرهوف (جارميش  -بارتنكريشن)

تجد هنا املزيد من حدائق ميونيخ

البحرية امللكية (كونيج زي)

البحيرات وأماكن الزيارة األخرى
اكتشف هنا أماكن الزيارة املذكورة ،والتي
ميكن القيام بها يف شكل رحالت يومية ويسهل
الوصول إليها من ميونيخ ،حيث تتيح خطوط
السكك الحديدية األملانية (دويتشه بان)
وكذلك شبكة الحافالت املنتظمة االنتقال إليها

يعترب قرص ليندرهوف «بيتاً ملكياً» ،ويقع وسط
املنطقة األمامية لجبال األلب يف بافاريا

تقع تلك الحديقة الغناء يف حضن الحديقة
الوطنية لسلسلة بريشتني جادين بجبال األلب،
ويبلغ عمقها  190مرتا ً ،وهي بذلك أحد أجمل
البحريات الطبيعية يف أوروبا .وتبعد البحرية عن
ميونيخ مسافة ساعتني.

قمة تسوجشبيتسه  /جارميش
بارتنكريشن

هي مدبنة املوسيقار العاملي موتسارت ،وتقع
عىل حدود جبال األلب ،أي مبسافة مائة
وعرشين كيلومرتا ً بعيدا ً عن مدينة ميونيخ ،وال
تزال زالسبورغ منطقة جديرة بالزيارة .وبجانب
البيت الذي ولد فيه موتسارت والكاتدرائية
الشهرية ،فإن الحي القديم يقدم بحارة الحبوب
مثاالً رائعاً لطرق التجارة يف املايض.

داخاو  /معسكر االعتقال النازي

يقوم حالياً أحد النصب التذكارية يف مكان
معسكر داخاو النازي ،وكان معسكر داخاو أول
معسكرات االعتقال النازية يف أملانيا ،وهو يبعد
حوايل  30دقيقة عن ميونيخ.
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ا لصحة

الخدمات الطبية

من يبحث عن مساعد ٍة طبية ،يجدها في ميونيخ على أرقى المستويات .دائما ما تمنح المجالت
والنشرات المتخصصة مستشفيات ومراكز ميونخ الطبي ًة أكثر المراكز تقدماً في تصنيفاتها
العالمية .وبذلك فإن ميونيخ تعتبر من أكثر الجهات استقباالً للباحثين عن العالج الطبي في كافة
التخصصات تقريباً .وتغطي الرعاية الطبية في ميونخ تحت إشراف متخصصين نطاقاً واسعاً من
التخصصات المختلفة .وتحتوي المستشفيات على تجهيزات عالية المستوى في تقنيات التشخيص
أقسام جراحي ٍة مزود ٍة بأحدث ما توصلت إلى تقنيات الجراحة وأنظمة التخدير.
وجزئياً على
ٍ
ويحتل التشخيص والعالج الخارجي المتنقل والداخلي الثابت أهمي ًة كبير ًة من خالل تحديد
المسارات العالجية األمثل وتقديم كافة اإلمكانات التشخيصية ما يؤدي إلى اختصار الوقت على
المريض عند أدنى ٍ
حد ممكن.

ميونيخ – مركز طبي متخصص

التطبيقية املتخصصة وقطاع الرعاية الصحية
وكذلك العديد من رشكات ومصانع الهندسة
الطبية ،كلها عوامل أضفت عىل ميونيخ طابعاً
مميزا ً يف «علوم الحياة» .ويعمل يف هذا املجال
وحده حوايل  24ألف متخصص.

عروض الخدمات الطبية
تحتل ميونيخ مكان ًة مرموق ًة يف البحث العلمي
والتشخيص والعالج يف كافة التخصصات الطبية.
وهذه املكانة ليست ولدية الصدفة ،فهنا
يتم الربط بني البحث العلمي والتكنولوجيا
والتطبيق باألسلوب األمثل.
تُعترب ميونيخ يف مجال الطب واحدة من أكرث
املراكز رياد ًة يف أوروبا.
مستشفيان جامعيان رفيعا املستوى ومستشفى
مدينة ميونيخ ذات املباين الضخمة األربعة -
والتي ت ُعد باملناسبة أكرث املستشفيات تقدمياً
للخدمات الطبية يف جنوب أملانيا – وحوايل
خمسون مستشفى عام وخاص تنسج السمعة
الطبية املمتازة واملكانة املتميزة التي تتمتع بها
ميونيخ مقارن ًة بغريها عىل املستوى الوطني أو
الدويل يف البحث العلمي والتشخيص والعالج
الطبيني يف كافة التخصصات الطبية .ويبلغ عدد
رسة يف مستشفيات ميونيخ أكرث من  13ألف
األ ّ
رسير ويعمل يف املدينة حوايل خمسة آالف
طبيب وتحوي عددا ً كبريا ً من العيادات الطبية
واملختربات املتخصصة ،وبذلك تقدم ميونيخ
للمرىض من جميع أنحاء العامل مستوى فائق
من الرعاية الصحية يصعب منافسته يف أي
مكان آخر يف أوروبا.
ويُعد الحقل العلمي والتقني للرعاية الطبية
أحد مراكز القوة التي متيز مدينة ميونيخ يف
هذا املجال .إضاف ًة إىل املؤسسات البحثية يف
التخصصات الطبيعية والبيولوجية واملراكز

متتاز الخدمات الطبية يف ميونيخ بتنوعها
الواسع .وبطبيعة الحال ،فإن كثريا ً من
املؤسسات الطبية يف ميونيخ تستمد أهميتها
من خالل املكانة املتقدمة التي تحتلها يف
الرتتيب الدويل الذي تعده املجالت املتخصصة
باعتبارها مراكز متخصصة وعالية الكفاءة.
ويرتتب عىل هذا تزايد مضطرد يف أعداد
املرىض القادمني من الخارج طلباً للعالج .يف
هذا السياق تضم الرشيحة العالجية إجراءات
الوقاية وأحدث طرق التشخيص إىل جانب
نطاقٍ واسعٍ من األمراض تقدم املراكز الطبية يف
ميونيخ عالجاً لها ،وكذلك مرحلة إعادة التأهيل
التي ميكن للمريض أن يقضيها يف املناطق
الطبيعية الخالبة املحيطة مبيونيخ.

نصائح ومعلومات
المكاتب الصحية
هناك إمكانية لتلقي الرعاية الطبية من قبل
املكاتب الصحية ،سواء قبل أو أثناء أو بعد
تلقي العالج الطبي .وتتنوع عروض املكاتب
من اختيار الطبيب املناسب أو املستشفى
املناسبة ،ورعاية مرافقي املريض ،وإمتام
اإلجراءات املالية الالزمة.
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ا لصحة
طب العيون :يك ترى الصورة بوضوحٍ مر ًة
أخرى

تعترب ميونخ رائدة يف تشخيص وعالج أمراض
العيون .وتقدم املدينة رعاي ًة طبي ًة فائق ًة
بفضل العديد من عيادات األطباء ومستشفيات
العيون بها .وتضمن تقنيات الفحص الحديثة
واآلمنة تشخيصاً دقيقاً ورسيعاً للحالة املرضية.
وتُجرى الفحوصات بعيدا ً عن أي ٍ
رش
ملس مبا ٍ
للعني مبساعدة أجهزة ٍ
فحص برصية أو
باملوجات الفوق صوتية.
تضمن أحدث تقنيات الجراحة يف طب العيون،
واملدعومة غالباً بتقنيات الليزر عالية الدقة،
نجاح الجراحة .وميكن يف جميع الحاالت تقريباً
إجراء الجراحة تحت التخدير املوضعي دون
ٍ
ٍ
لطيف وهاديء:
محيط جراحي
أية آالم ويف
جراحات الجفون والقرنية والقزحية والشبكية.
ومع ذلك فإن طبيب التخدير دامئاً ما يرافق
الجراح وذلك لضامن سالمة املريض .وميكن
من خالل الخدمات الطبية املُقَدمة يف مدينة
ميونيخ ،عالج كافة أمراض العيون املعروفة ويف
جميع املراحل العمرية .وت ُعترب أمراض العيون
الخلقية وااللتهابات وكذلك الحول من أشهر
حاالت األطفال .أما بالنسبة للبالغني وكبار
السن فهناك اهتامم خاص بعالج األمراض التي
تبدأ يف الظهور مع مرض السكري وميكن أن
تؤدي يف حالة عدم كفاية العالج إىل العمى
الكيل .ويضمن التشخيص الحديث االختيار
األمثل لطريقة العالج ،سواء أكان باالستخدام
اآلمن لليزر أو إجراء جراحة ،ويؤدي يف جميع
الحاالت تقريباً إىل الحفاظ عىل البرص أو
تحسينه.

جراحة واسعة النطاق يف ميونيخ

يرجع أصل رائد الجراحة الحديثة يوهان
نيبوموك فون نوسباوم إىل ميونيخ ،حيث ولد
بها عام  1829وت ُويف بها أيضاً عام  .1890أجرى
هذا الجراح الفذ خالل حياته ما يقارب 25
ألف عملية جراحية؛ منها جراحات يف العظام
والباطنة واألعصاب ،إىل جانب جراحات
الرسطان وترقيع وإصالح العظام ومداواة
الجروح ونقل الدم ،إىل جانب اعتامده عىل
التعقيم يف مداواة الجروح .وقد تم اعتامد
تقنيات التعقيم وكثريا ً من أساليب الجراحة
التي تُعد ثورة يف عامل الطب ،بعد ذلك يف
جميع أنحاء العامل.
ومنذ ذلك الحني ،أحدث الطب وتقنياته تقدماً
رسيعاً ،وال تزال ميونيخ يف هذا املضامر مركزا ً
لالبتكار .وبفضل العديد من مراكز الجراحة
ومراكز اإلسعاف والجراحني املهرة ،مل يعد هناك
بالكاد تخصص طبي إال وتعرفه ميونيخ:
لقد أصبحت التقنيات الحديثة من الرضوريات
التي ال غنى عنها يف الجراحة ،مثل أسلوب
الجراحة الطفيفة التوغل ،أو ما يُعرف بني
الجراحني األملان باسم «تقنية ثقب الباب»
والتي تساعد املريض عىل التعايف رسيعاً
وتسمح له بالعودة بشكلٍ أرسع إىل حياته
اليومية والعملية ،فضالً عن متيز هذه التقنية يف
أنها أكرث راحة للمريض وبتحقيقها نتائج أفضل
من الناحية التجميلية .وإذا ما تحدثنا عن
األمان والجودة ،فهذه الطرق الحديثة تكافئ
نظرياتها الكالسيكية بكل تأكيد ،بل ميكننا أن
نقول بأن األفضلية للطرق الحديثة يف بعض

التخصصات .وال ننىس يف هذا السياق جراحة
املناظري يف الركبة مثالً أو العمود الفقري،
وكذلك جراحة الليزر.
وال ينفصل التخدير اآلمن والعناية املركز
الحديثة عن الخدمات الجراحية املقدمة
نتاج للعمل
يف ميونيخ .فالجراحة هي دامئاً ٌ
الجامعي الدؤوب يف بيئة عالية التقنية.
ويتكون فريق العمل من جراحني متخصصني
وجراحي أوعية دموية وأخصائيي تشخيص
وممرضات وممرضني ذوي خربة متتد لعدة
سنوات بالتعاون مع أطباء التخدير وأطباء
العناية املركزة واألوعية الدموية وأخصائيي
األشعة وأطباء القلب وأطباء املخترب ٍ
ات
واملعامل؛ كل هؤالء الخرباء يقدمون علمهم
الشامل وخرباتهم الواسعة يف كافة الطرق
العالجية.
ويكفل األطباء املتخصصني أعىل جود ًة من
الرعاية الطبية للحاالت الطارئة عىل مدى 24
ساعة .وال تفوتنا بالطبع برامج إنقاص الوزن
والعناية الالزمة ملرىض السكري مثالً ،وتقديم
قوائم طعام خاصة للمرىض املسلمني.

مساعدة شخصية ومحددة ملرىض
السكري

يزداد العالج الشامل ملرىض السكري أهمي ًة
يوماً بعد يوم .فإىل جانب أقسام مرىض السكري
يف املستشفيات املختلفة والعيادات املتخصصة
فهناك أيضاً مستشفيات كربى متخصصة يف
عالج مرض السكري.

يصيب مرض السكري من النوع « 2مرض
رفاهية» سكان الدول الصناعية .وهناك ما
يقرب من  200مليون مريض سكري يف العامل،
ويخىش العلامء ارتفاع نسبة املرىض املصابني
مبرض السكري من النوع  2بنسبة تزيد عىل
ستني باملائة يف العرشين عاماً املقبلة .وعىل
عكس داء السكري من النوع  1فإن أسباب
النوع  2ترجع يف األساس إىل التغذية الخاطئة
ونقص النشاط الحريك .ويخفي النوع  2وراءه
العديد من املخاطر ،فبجانب األرضار الكبرية
للعينني والكىل والجهاز العصبي فإن خطر
إصابة مرىض السكري من النوع الثاين بأمراض
القلب والدورة الدموية والسكتة القلبية
والجلطات يعادل ثالثة أضعاف احتامل إصابة
األشخاص من غري مرىض السكري ،كام يؤدي
املرض إىل تقلص العمر مبقدار عرشة سنوات
كاملة .وعادة ما يقرتن مرض السكري منذ
البداية بارتفاع ضغط الدم يف سبعني يف املائة
من مرىض السكري ،ومثانني باملائة من املصابني
بالسمنة ،ويف أحيان كثرية أيضاً بسبب خلل
يف االستقالب .وقد يتسبب السكري يف ظهور
أمراض أخرى قاتلة إن مل يتم عالجه بالشكل
املناسب.

طب النساء :رعاية متميزة للنساء

تشتمل ميونيخ عىل أكرب مستشفيات متخصصة
يف طب النساء يف أملانيا ،حيث تحتل أقسام
النساء باملستشفيات الجامعية وأقسام طب
النساء باملستشفيات الحكومية والخاصة
عىل السواء مراكز متقدمة يف قامئة أفضل
املستشفيات العاملية يف هذا املجال .وتساهم
مؤسسات الرشاكة الدولية صاحبة املستشفيات
العاملية ذات الريادة مثل جامعة هارفارد
األمريكية يف الحفاظ عىل تلك املراكز يف
املستقبل.

طب القلب يف ميونيخ  -القلب يف بؤرة
االهتامم

تحتل مستشفيات مدينة ميونيخ فيام يتعلق
بالبحث وتشخيص وعالج أمراض القلب
مكانة متقدمة عىل املستويني الوطني
والعاملي ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل جامعتي
بافاريا الشهريتني يف ميونيخ ،جامعة لودفيج
ماكسميليان وجامعة ميونيخ التقنية .وتتيح
مستشفيات القلب بالجامعتني ،ومجمع
مستشفيات جروسهادرن ،واملركز األملاين للقلب،
عالج كافة أمراض القلب والرئتني ،كام تقدم
املستشفيات الحكومية والخاصة مجموعة كبرية
ومتنوعة من الخدمات الخاصة بعالج أمراض
القلب ،من األشعة املقطعية الرسيعة وحتى
وحدة آالم الصدر.
وتحظى كل من التشخيص والعالج ،سواء
الحاالت الطارئة أو التي تستوجب اإلقامة
الرسيرية ،مبكانة فائقة خاصة لدى املرىض
من غري أهل ميونيخ ،حيث يقل فاقد
الوقت بالنسبة للمريض من خالل التنسيق
املثايل والتوظيف الهادف لجميع اإلمكانات
التشخيصية.
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ا لصحة
الرعاية الطبية الخاصة لألطفال

وقدراته وقدرات تالميذه أثرا ً ملموساً يف طب
العظام يف القرن املايض .وقد تطورت ميونيخ يف
القرن املايض بفضل تلك املدرسة لتصبح مركزا
عاملياً يشتهر بكفاءته يف عالج أمراض العظام.
ويوجد مبيونيخ حالياُ عدد كبري من مستشفيات
العظام ذات الكفاءة العالية والخربات العلمية
والعملية ذات املستوى العاملي.

ال تتطابق الرعاية الطبية وعالج األطفال مع
املستوى الذي يتبع مع البالغني فحسب،
بل إنه يتطلب تأهيل طبي خاص .وتشتهر
ميونيخ بتقديم أعىل مستويات الرعاية الطبية
يف املستشفيات ،مقرونة بالبحث يف املجاالت
التخصصية املختلفة.

وتقدم املستشفيات جميع وسائل العالج
الحديثة ،سواء الجراحية أو غري الجراحية،
يف جميع مجاالت طب العظام وجراحات
الحوادث ،وفقاً ألحد املعايري العاملية .وهناك
مسا ٍع دامئة لتحسني نتائج عالج املرىض
باستخدام وسائل مبتكرة ووقائية تتضمن
الجودة املثالية .ويتيح التعاون الوثيق مع
رشكات املعدات الطبية (مثل سيمنز وبرين
الب) استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة يف
التشخيص والعالج قبل توافرها يف مستشفيات
أخرى بوقت طويل.

يلقى األطفال من جميع الفئات العمرية
الرعاية الطبية املالمئة يف ميونيخ ،سواء كانوا
من حديثي الوالدة أو يف سن الشباب .ويختص
األطباء يف تلك املستشفيات يف عالج جميع
التخصصات الفرعية مثل الرسطان وأمراض
الكىل واالستقالب لدى األطفال .كام أن هذه
األقسام عىل صلة بأقسام جراحات األطفال،
ومبركز االستقالب ميونيخ شفابينج ،واملركز
األملاين للقلب ،واملعاهد األخرى التابعة
لجامعات ميونيخ.

أمراض الرسطان – مساعدة للجسم
والروح

طب العظام

ترجع جذور طب العظام الحديث يف املنطقة
الناطقة باألملانية إىل ميونيخ ،حيث أصبح
األستاذ فريتس النجه عام  1907أول أستاذ
جامعي بعد انفصال طب العظام عن الجراحة
يف ميونيخ .وقد كان لتوجهاته الجراحية

تحتل ميونيخ كذلك مكانة مرموقة يف
مجال طب األورام .ويعمل كل من مجمع
مستشفيات املدينة واملستشفيات الجامعية
مبيونيخ ،باالشرتاك مع عدد كبري من
املستشفيات الخاصة وأطباء األورام ومؤسسات
النقاهة عىل توفري برنامج متنوع من أنواع
العالج املختلفة .وتتطابق الرعاية الطبية ملرىض
األورام مع املعايري الدولية العالية التخصص.
ويتسكمل البحث يف مجال األورام يف كلتا

الجامعتني بالبحث الجيولوجي الجزيئي
والجيني الذي تقوم به جمعية ماكس بالنك
يف ميونيخ مارتينرسيد ومراكز أبحاث األورام
والقطاع الصناعي.

أو بعد جراحات األورام أو الغرضوف أو
الساقني أو كثري من العمليات الجراحية األخرى.
وتهدف إعادة التأهيل دامئاً إىل «إعادة املريض
إىل الحياة الطبيعية» مرة أخرى.

املسالك البولية :مجال طبي يستلزم
قدرات خاصة عىل اإلحساس

وتقدم ميونيخ واملناطق الخالبة املجاورة لها
بيئة مثالية إلعادة التأهيل ،حيث تركز العديد
من املستشفيات الواقعة يف محيط ميونيخ،
وال سيام القريبة من البحريات ،مثل بحرية
شتارنبريج ،وبحرية شتافل ،وبحرية تيجر ،وبحرية
كيمزي ،عىل تقديم رعاية مثالية للمريض بعد
فرتة العالج ويف مختلف األفرع الطبية ،حيث
يعمل فريق مؤهل من األطباء واملوظفني
املدربني خصيصاً للعمل يف مراكز إعادة التأهيل
مساعدة املريض عىل اسرتداد صحية وقدراته
الجسامنية برسعة وإىل األبد.

إن مجال املسالك البولية ال يختص مبعالجة
الرجال فقط كام يعتقد الكثريون ،بل أيضاً
النساء واألطفال .ونظرا ً لحساسية مكان
االختصاص ،فإن املعالجة تتطلب توافر قدر
كبري من اإلحساس لدى الطبيب .وتقدم
املستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة،
باإلضافة إىل األطباء املختصني يف مجال املسالك
البولية ،أشكاالً متنوعة للعالج الطبي التقليدي
والحديث .كام تتوافر بتلك املستشفيات قسم
للطوارئ مزود بطبيب للمسالك تعمل عىل
مدار اليوم لعالج الحاالت الطارئة مثل املغص
الكلوي أو احتباس البول.

إعادة التأهيل الصحي :العودة الصحية
للحياة اليومية

يجب عىل املريض اجتياز فرتة إلعادة التأهيل
الصحي الشامل بعد تعرضه الحتشاء أو حادث،
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الخدمات

معلومات السفر

املنطقة الزمنية

توقيت وسط أوروبا

إن كنت ال تزال مشغوالً بتخطيط رحلتك إلى ميونيخ ،فيسعدنا أن نقدم لك هنا معلومات
قيمة تتناول العناوين والوصول والمغادرة وحجز الفنادق والجوالت السياحية والعالج الطبي
والمواصالت وأمور أخرى كثيرة .ويمكن عند الوصول إلى ميونيخ الحصول على عرض كبير
للخدمات لدى أحد مراكز تقديم المعلومات السياحية ،التي تقدم خدمة اإلرشادات لك طوال فترة
إقامتك في ميونيخ وبلغات متعددة .تعرف على أهم المعالم السياحية في ميونيخ في مجاالت
الفن والثقافة والرحالت واالحتفاالت والمأكوالت والتسوق والرحالت.
مراكز المعلومات السياحية –
خدمة شخصية تقدمها ميونيخ
ميكنك زيارة مراكز تقديم خدمة املعلومات
للحصول عىل خدمة االستشارة الخاصة عند
الوصول وعند حجز الفندق يوم الوصول.

مركز تقديم خدمة املعلومات للسياح
مبحطة القطار الرئيسية

من أبريل حتى أكتوبر:
االثنني إىل السبت ،من الساعة  09:00إىل
الساعة 20:00
األحد وأيام العطالت ،من الساعة  10:00إىل
الساعة 18:00
من نوفمرب حتى مارس:
االثنني إىل السبت ،من الساعة  09:30إىل
الساعة 18:30
األحد وأيام العطالت ،من الساعة  10:00إىل
الساعة 18:00

مركز خدمة معلومات السائحني يف
ميدان مارين بالتس (مجلس املدينة

الجديد)

االثنني إىل الجمعة ،من الساعة  10:00إىل
الساعة 20:00
السبت ،من الساعة  10:00إىل الساعة 16:00
أثناء سوق عيد امليالد ،األحد من الساعة 12:00
إىل الساعة 18:00

الطقس

تقع ميونيخ يف منطقة مناخية معتدلة ،ولهذا
فليس صيفها شديد الحرارة ،وال شتاؤها شديد
الربودة ،وعىل الرغم من ذلك فقد تطرأ بني
شهري ديسمرب وفرباير موجات صقيع طويلة،
كام قد تصل درجات الحرارة يف الفرتة يف شهري
يوليو وأغسطس إىل معدالت تتعدى الثالثني
درجة مئوية.

أما األمطار فتسقط عىل مدار العام ،كام يكرث
الربق والرعد يف فصل الصيف ،بينام يكرث
سقوط الثلج يف فصل الشتاء ،ولذا ينصح دامئاً
بإحضار مظلة يف جميع األحوال.
ويحب السياح مامرسة الرياضات الشتوية يف
فصل الشتاء ،وتقدم املدينة إمكانيات متعددة
ملزاولة التزلج وتزلج الضاحية واأليس سكيت،
أما يف فصل الصيف فتقدم املدينة إمكانيات
كثرية لأللعاب املائية ،حيت تضم املدينة
وحدها  7بحريات أرضية ،وتسعة حاممات
سباحة مفتوحة ،هذا باإلضافة إىل العديد من
البحريات واملسطحات املائية التي تستخدم يف
السباحة يف محيط املدينة.
يستمتع أهل ميونيخ بالتنزه ،لذلك تكتظ
املقاهي والحانات املفتوحة بالناس يف األيام
التي تسطع فيها الشمس ،وحتى يف فصل
الشتاء .وفيام ييل متوسط درجات الحرارة يف
األوقات املختلفة يف العام:
يناير 17 – 10 :درجة مئوية
مايو 30 – 6 :درجة مئوية
يونيو – أغسطس 34 - 7 :درجة مئوية

الفنادق
يقول مثل أملاين «الرسير الجيد مفتاح النوم
الجيد» ،وينطبق هذا املثل عىل الفنادق عىل
األخص .وتقدم ميونيخ اإلقامة التي تتناسب مع
جميع أنواع الزيارات ،سواء الطويلة أم القصرية،
حيث تتيح الفنادق الفاخرة أو ذات الطراز
الغريب أو الشقق الفندقية للضيوف من شتى
أنحاء العامل أقىص درجات الشعور بالراحة
طوال إقامتهم يف عاصمة والية بافاريا.

الفنادق الفخمة الكربى

تتناسب متاماً مع رغبات كل سائح من أجل
توفري أقىص درجات اإلحساس بالراحة .ويداوم
كبار الشخصيات السياسية واالجتامعية الشهرية
عىل النزول يف تلك الفنادق الفخمة بانتظام من
أجل االستمتاع بأعىل مستويات الراحة.
وتتطابق األجنحة الفاخرة مع معايري الخدمة
التي تقدمها الفنادق العاملية الفخمة ذات
الريادة ،سواء بالنسبة للغرف الفردية أو أجنحة
الرؤساء .كام تقدم البارات واملطاعم واملالهي
الليلية ،سواء املوجودة يف الفندق أو يف شوارع
التسوق الكربى يف قلب املدينة بالقرب من تلك
الفنادق ،ما يتناسب مع ذوق كل زائر .وتقع
أهم معامل ميونيخ السياحية ،وكذلك املعارض
واملسارح وأوبرا بافاريا ذات الشهرة العاملية،
بالقرب من أفضل فنادق املدينة ،وهي عامل
جذب كبري يرجع الفضل فيه إىل تنوع العروض
الثقافية التي تقدمها تلك املنشآت.
وميكن للزائرين الحصول عىل املعلومات
والنصائح بخصوص األحداث الحالية وأهم
فعاليات الربامج يف قسم االستقبال بجميع
الفنادق.

إن فنادق ميونيخ الفخمة والعمالقة ال تتميز
بالخدمة ذات الخمسة نجوم فحسب ،بل أيضاً
مبوقعها املركزي يف قلب املدينة ،مام يجعلها
تضمن للنزالء إقامة فاخرة يف املدينة الجذابة،
سواء كانت يف وسط املدينة أم عىل مقربة
من محطة القطارات الرئيسية .ويجد الزائر يف
شارع ماكسميليان شرتاسه ،أحد أفخم الشوارع
الكربى يف أوروبا ،ضالته يف جميع ما تتوق إليه
نفسه من متطلبات.
كام تتيح الفنادق الفاخرة املوجودة هناك
لنزالئها من جميع أنحاء العامل إقامة ال تنىس،
وترتبط الخربة الطويلة والتقاليد الفندقية
العريقة التي متتد يف بعض الفنادق إىل قرنني
من الزمان بأحدث عروض الخدمات التي

ديزاين هوتيلز

نصائح ومعلومات
حجز الفنادق :يُنصح بحجز غرف الفنادق
بشكل مبكر ،خاصة أثناء مهرجان أكتوبر
(منتصف سبتمرب حتى بداية أكتوبر) ،وأوقات
املعارض الكربى ،وفيام عدا ذلك فإنه ميكن
حجز الغرف قبل الرحلة بفرتة قصرية.
حجز الفندق

روابط الخدمات
نظرة عامة عىل جميع املعلومات الهامة
معلومات عن وسائل املواصالت
املواصالت داخل ميونيخ :الخرائط وجداول
املواعيد

جوالت التعرف عىل معامل املدينة
للمجموعات

يقدم مرشدون مؤهلون جوالت للتعرف عىل
معامل املدينة بالحافلة أو سريا ً عىل األقدام
ومبا يزيد عىل  25لغة .وميكن اختيار مكونات
املعامل السياحية لجولة اإلرشاد حسب الرغبة.
Tel: +49 (0)89 233 - 30234, -30231
أرقام االتصال يف حاالت الطوارئ

يستقبل ما تعرف بديزاين هوتيلز زوارها
بحفاوة مبتكرة ،وتزين الغرف أعامل فنية
منتقاه تم تركيبها مع بعضها مبنتهي الذوق،
لتخاطب بذلك نزالء الفندق من محبي الفن
والثقافة .وتسحر الغرف ذات التصميم الفني
النزالء من خالل العامرة الداخلية املفصلة لتربز
بذلك رونق اإلقامة بني جدرانها.
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الخدمات
وال تجعل القطع الفنية الكالسيكية أو املعارصة
الغرف الفردية جميلة فحسب ،بل إنها تزين
املطعم ومدخل الفندق وحيز الربامج الصحية
بالفندق ،وتجعل اللوحات والرتكيبات والتامثيل
وقطع األثاث املختلفة وكذلك الديكورات ذات
الذوق الرفيع من غرف تلك الفنادق كواليس
مختلفة يلعب النزيل فيها دور البطولة.
وال تتطابق جميع الغرف مع بعضها البعض
يف أغلب األحيان ،وتكون التفاصيل هي رس
جامل الغرفة وجاذبيتها .إن فنادق التصميم
يف ميونيخ تتيح ال شك املناخ الذي يتناسب
مع كل نزيل ،سواء كان الغرف ذات الذوق
الحديث أو الكالسييك الفخم ،ما يجعل النزيل
يشعر عىل الفور بأنه يف بيته.
وتعترب فنادق ديزاين هوتيلز املوجودة يف وسط
املدينة ويف األحياء القريبة منه مبثابة واحة
مثالية تقع يف قلب ميونيخ النابض ،وتوجد
العديد من تلك الفنادق عىل سبيل املثال يف
منطقة جلوكينباخ الحية ،املعروفة مبقاهيها
العرصية ومطاعمها املريحة واملتاجر عىل
أحدث طراز.

الفنادق التقليدية العريقة

تعكس فنادق ميونيخ التقليدية ذات األثاث
التقليدي من الداخل سحر مدينة ميونيخ
الذي يصعب مقارنته بأية تقاليد أخرى .وتويل
تلك الفنادق اهتامماً خاصاً بتوفري جو يجعل
الزائر يشعر باألصالة البافارية بني جدرانها،
ذلك الجو الذي كان يعيش فيه أجداد أهايل

ميونيخ .وتقدم املطاعم أكالت بافارية ومن
منطقة جبال األلب ،كام توجد العديد من
الفنادق التقليدية يف الحي القديم ،عىل مقربة
من حانة هوفربوي هاوس ذي الشهرة العاملية،
الذي يحرص عىل التمسك بالعادات والتقاليد
البافارية.

الشقق الفندقية «السكن املؤقت»

كام تتوافر الشقق الفندقة لدى الكثري من
فنادق ميونيخ.

ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات لدى
وزارة الخارجية األملانية

حجز الفنادق عىل اإلنرتنت

الوصول والسفر لدول أخرى

حجز الفنادق بالهاتف

احجز الفندق طوال فرتة إقامتك بكل بساطة
من خالل االتصال برقم هاتف الحجز
Tel: +49 (0)89 233 96500
من االثنني إىل الجمعة ،من الساعة  09:00إىل
 ،18:00السبت من الساعة  09:00إىل الساعة
17:00

معلومات عن الخدمات
ينصح الزائرون الذين ينوون اإلقامة لفرتة
طويلة يف ميونيخ السكن يف إحدى الشقق
الفندقية التي تتوافر فيها خدمات عىل مستوى
الخدمة الفندقية.
ويستطيع ساكن الشقة الفندقية استئجار
الشقة املفروشة كاملة ،ليتمتع من خالل
ذلك بباقة متكاملة من الخدمات ،مثل
خدمة التسوق والتنظيف والغسيل .وتحتوي
الشقة الفندقية عىل كل ما يزيد من راحة
املستأجر طوال فرتة إقامته ،مثل األجهزة ذات
التكنولوجيا الحديثة ،وبرنامج خاص للياقة
البدنية والصحية.
الشقق الفندقية متاحة مبساحات مختلفة ،مبا
يتناسب مع عدد السكان ،فهناك ما يناسب
الشخص الواحد وما يناسب األرسة كاملة،
وتختلف األسعار حسب طول فرتة اإلقامة،
وميكن احتسابها بالليلة أو بالشهر .وتوجد
الشقق الفندقية يف األحياء القريبة من وسط
املدينة أو يف املناطق الهادئة الواقعة بعيدا ً
عنه.

السفر وتأشرية الدخول

أن القطار مير عىل جميع املدن الهامة تقريباً.

التنقل داخل أملانيا

تقدم ميونيخ وأملانيا بأرسها بنية تحتية متميزة،
تسهل السفر بالطائرة أو القطار أو السيارة.

املزيد من املعلومات عن وسائل املواصالت
العامة

املطار

يقع مطار ميونيخ عىل بعد  35كيلومرت تقريباً
يف الشامل الغريب مليونيخ .ويعد مطار ميونيخ
أحد أحدث مطارات أوروبا وأكفأها ،حيث
يخدم ما يزيد عىل  30مليون مسافر سنوياً.
ويوجد به صالتان ،صالة  1تخدم رشكات
مثل الخطوط اإلماراتية واالتحاد للطريان ،أما
صالة  2فتخدم لوفتهانزا وستار أليانس (مثل
الخطوط القطرية) .وتقدر املسافة من وسط

يربط القطار ميونيخ بجميع املدن الهامة يف
أملانيا ،حيث يسافر القطار الرسيع ()ICE
منها وإليها بانتظام .وتقدر مدة السفر إىل
شتوتجارت بساعتني تقريباً ،بينام تستغرق ثالث
ساعات ونصف إىل فرانكفورت ،وخمس ساعات
ونصف إىل هامبورغ ،وست ساعات إىل برلني.

السفر داخل أوروبا

يحتاج زائر أملانيا يف العادة إىل تأشرية دخول،
وميكن طلب هذه التأشرية يف السفارات
والقنصليات التابعة لجمهورية أملانيا االتحادية
(انظر أسفل) ،ويستغرق إصدار هذه التأشرية
حوايل أسبوعني ،ورمبا يتطلب ذلك وقتاً أطول
يف أشهر زيادة السائحني .وبجب أن تكون
التأشرية موجودة بالفعل عند الدخول ،إذ أنه
ال ميكن طلبها يف داخل أملانيا .أما إذا كان
السفر إىل أملانيا بغرض العالج الطبي فيلزم
تقديم تعهد بتحمل نفقات العالج إضافة إىل
طلب التأشرية .وميكن الحصول عىل املزيد من
املعلومات بخصوص ذلك لدى مكاتب الصحة
أو القنصليات .ويحق لحامل التأشرية األملانية
يف العادة دخول النمسا وجميع دول الشينغن.

املدينة حتى املطار بحوايل  45دقيقة ،وهناك
عدة إمكانيات للوصول للمطار ،مثل قطار
( )S-Bahnالذي ينطلق كل  10دقائق يف
طريقه إىل املطار (خط  S1و  ،)S8كام تذهب
حافلة املطار التابع لرشكة لوفتهانزا مرة كل
عرشين دقيقة يف الفرتة من الساعة  05:00إىل
الساعة  .20:00ويعمل يف ميونيخ حوايل 3500
سيارة أجرة جاهزة أن تنقلك من أي مكان يف
املدينة إىل املطار بكل رسعة وراحة.
املزيد من املعلومات عن املطار الدويل

القطار

ينصح باستخدام القطار يف التنقل داخل جنوب
أملانيا وكذلك يف اتجاه النمسا وسويرسا ،حيث

السيارة ،إذ تتمتع املدينة بشبكة موسعة تتكون
من القطارات ومرتو األنفاق والرتام والحافالت
التي تتيح للزائر الوصول إىل أي مكان يف املدينة
يف راحة وأمان.

يتيح القطار السفر إىل أهم املدن الكربى يف
منطقة وسط أوروبا انطالقاً من ميونيخ ،فهناك
رحالت مبارشة إىل فيينا وبودابست وباريس
وأمسرتدام وروما عىل سبيل املثال .وتقع
ميونيخ عىل مقربة من النمسا وسويرسا ،حيث
ميكن االستفادة من قرب املسافة التي ال تزيد
عىل ساعة ونصف يف القيام برحلة إىل مناطق
التزلج يف فصل الشتاء.
التذاكر:
مركز خدمات القطارات مبحطة القطارات
الرئيسية
لالتصال من خارج أملانيا– 1805 +49 :
( 996633سعر الدقيقة  0.12يورو) ،لالتصال
من داخل أملانيا( 11861 :برسوم إجبارية)،
املوقع عىل اإلنرتنتwww.bahn.de :

وسائل املواصالت العامة

ميكنك التعرف عىل ميونيخ بأفضل طريقة دون
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خر يطة

Hofbräuhaus am Platzl 08
Platzl 9 // 80331 München

Chinesischer Turm 09

Englischer Garten 3 // 80538 München

Viktualienmarkt 10

Viktualienmarkt 9 // 80331 München

Wiener Platz 11

Innere Wiener 19 // 81667 München

خريطة وسط المدينة

Zentrum / Altstadt 01

Kaufingerstraße, Neuhauserstraße, Tal,
Viktualienmarkt, Schrannenhalle

09

07

Sendlinger Straße / Hofstatt / 02
Hackenviertel
Sendlinger Straße

Theatinerstraße / Fünf Höfe / 03
Schäfflerblock / Residenzstraße

Theatinerstraße, Residenzstraße

Briennerstraße / 04
Luitpoldblock

04

Briennerstraße
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Maximilianstraße 05

03

Maximilianstraße
05

Gärtnerplatz 06

Gärtnerplatz, Klenzestraße,
Reichenbachstraße, Corneliusstraße,
Baaderstraße

08
01
02
10

Schwabing / Maxvorstadt / 07
Universitätsviertel

Feilitzschstraße, Hohenzollernstraße,
Schellingstraße, Türkenstraße,
Amalienstaße

11

06

