
1 
   إنترالكین– أیام 6برنامج سیاحي 

 كامل للرحالت لمدینة إنترالكن و ضواحیھا وقراھا المجاورة  وھو عبارة عن برنامج-موضوع الیوم حصري لمنتدى العرب المسافرون 

 

 م بسبب صعوبات مالیة2006في نوفمبر ) بدون رجعھ(أبوابھ  ویظھر في أسفل الصورة على الیمین مركز المیستري بارك الذي أغلق
. 
  ) Kulm  كولم(إنترالكن الخاص بھا تجد قمة  وفي أعلى الصورة على الیمین وفي أعلى قمة جبل
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 Thun - والممیز بین البحیرتین تون وبرینز، سویسرا و أھم ما یمیزھا موقعھا الممتاز  ومنتجع صغیر في قلب انترالكن مدینة صغیرة

& Brienz 

) http://travel.maktoob.com/vb/showthread.php?t=61679 (موضوعي الخاص عن المدینة 

 
 

 ویقع علیھ أجمل فنادق إنترالكن) سبحان اهللا(بحیرة تون  رة برینز و شق مدینة إنترالكن ویصب فيبحی River Aare و یعبر نھر

 

 

 
  

 "Monch"  ونقطة انطالق ممتازة إلى الرحالت لعدید من القمم وھيالجبلیة القریبة وموقع انترالكن استراتیجي بالقرب من المنطقة
 .باإلضافة للعدید من النشاطات األخرى "Jungfrau" ثم "Eiger" ثم

http://travel.maktoob.com/vb/showthread.php?t=61679
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 میالدي من كل عام، وھذا ال یعني أن باقي أیام السنة 8 و 7خالل الفترة بین شھري  أفضل أوقات الزیارة إلنترالكن ھي فترة الصیف و
 .الجبال  الطقس في خالل ھذه الفترة یساعد كثیرا على التنقل بین ھذهتصلح ولكن ال

 
 (First) ریاضة التزلج حیث یوجد في الجبال المجاورة ففي فصل الشتاء تعتبر منتجعات انترالكن الشتویة من أھم مقاصد ممارسي

من أعلى  یث تستخدم العربات الزالجة في النزولفي العالم ح) سالید شتوي(باإلضافة لوجود أطول  العدید من المناطق المخصصة لذلك
  )زحلیقة شتویة. (القمم الشاھقة

 
 .والممتعة  أیام ملیئة بالرحالت الجمیلة6 إلى 3إنترالكن ھو  عدد األیام المقترحة لمنطقة

  

 :الیوم األول

  في إنترالكن  وھي أھم شيء}یونفرا یوخ { Jungfraujoch - Top of Europe زیارة
  

 Jungfrau Railways : الرسميالناقل
 م4158اإلرتفاع 

 (a)1السیر المقترح  لخط) مرجع( فرنك للشخص الواحد 177تكلفة الرحلة للشخص الواحد 
  ساعات6مدة الرحلة 

 
 

 األسعار
 

   بالضغط على ھذا الرابطكتیب األسعار مشاھدة ویمكن

    http://www.jungfraubahn.ch/en/PortalData/1/Resources/dokumente/kz/tarife/Preisliste06.pdf 

 

 
 

http://www.jungfraubahn.ch/en/PortalData/1/Resources/dokumente/kz/tarife/Preisliste06.pdf
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الشرقي-سعار الرحلة من إنترالكن وھذه بإختصار أ  – Ost 

 

 التخفیضات
 

 (  فرنك99قیمتھا بحدود ) Half-fare Card لحاملي بطاقات 50%
  للقطارات الجبلیة Swiss Pass ٍلحاملي السویس باس 50%

 Wengen, Mürren and Grindelwald وبین للقطارات من انترالكن 100%
 Junior Card لین لبطاقة األطفالوحام  مصاحبین أحد ذویھم15-6لألطفال من  100%

 

Jungfraubahnen, Rail Info 
Phone: +41 (0)33 828 72 33 , Fax: +41( 0)33 828 72 60 

e-mail: info@jungfrau.ch 
Hompage: www.jungfraubahn.ch 

 :أوروبا تعلیمات ھامة قبل الصعود إلى قمة
 

 .الرحلة عن الجو ویفضل تأجیلھا في حالة وجود أمطار أو غیوم كثیفة سؤال مكتب السیاحة قبل عمل ھذه -1
 .لدیك أطفال فمعلوم بأن األوكسجین یقل في ھذه االرتفاعات إذا كان -2
 .اإلرتفاع  قلب أو أي أمراض تتأثر من األماكن شاھقةصحبتكم سیدات حوامل أو مرضى الحذر إذا كان في -4
النظارات الشمسیة ودھان خاص للحمایة من أشعة الشمس  من الضروري لبس قفازات للید وإحضار مالبس شتویة ثقیلة ولبس -3

 .أشعة الشمس على لون الثلج یسبب صعوبة في النظر و حرارة قویة للشمس الحارقة فقرب الشمس و إنعكاس
مع العلم بأن آخر موعد للصعود  یكون قطار ھذه الرحلة مزدحم لكثرة اإلقبال علیھا فیفضل الذھاب باكرًا) 8شھر (الصیف  ي فصلف -4

 .عصرًا ھو منصف النھار وتقفل فیھ القمة الساعة الرابعة
 

mailto:info@jungfrau.ch
http://www.jungfraubahn.ch
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 حیث یستمتع. المرتفع (Jungfrau) و بإتجاه جبل یونفرا (jungfraujoch) ((یونفرا یوخ)) تبدأ رحلة القطار من انترالكن إلى
  . السائح بالمناظر الطبیعیة لجبال األلب باإلضافة إلى مشاھدة أجمل القمم السویسریة

 
الذى یوصلھ إلى اعلى طریق سكة حدید في  لیصل الى النفق (Eiger Mountain)یمر بعد ذلك السائح بالقرب من قمة جبل ایجر

  . ح األرضقدم عن سط323. 11العالم والذي یرتفع 
 

في  (Vosges Mountains) بمشاھدة جبال فوجیس أصبح السائح اآلن في عالم الجلید حیث یمكنك المشي على الثلج و التمتع
  . في ألمانیا (Black Forest) وتالل الغابات السوداء، فرنسا 

 وبا حیث یمتد حول جبال األلب السویسریةوالذي یعتبر األعلى في أور (Sphinx) یمكنك مشاھدة المناظر الطبیعیة من سطح سفنكس
.  

االنھار الجلیدیة في  أطول (Grosser Aletschgletscher) الفرصة أیضا لمشاھدة نھر جروسر الیجس كیستكر لدي السائح
 أوروبا

 
 /http://www.jungfrau.ch للدخول للموقع الرسمي على الرابط اضغط 

 
Jungfraujoch }}}یونفرا یوخ{{{ Top of Europe 

 

 
  

 :خط سیر الرحلة

 :من أھمھا وأفضلھا)) یونفرا((ھناك عدة طرق للوصول لقمة 
 

  (Interlaken Ost) محطة انترالكن الشرقیة -1
a) إلى Lauterbrunnen. ((ثم الصعود لألعلى)) برونین وتوال 
b) إلى Grindelwald (أعلى ثم الصعود إلى) قرینفالد 
 

 القمة قیادة السیارة الى قریة قرینفالد ومن ھناك اخذ القطار إلى -2
 

 : (a)1وھذا خط السیر المقترح 
 

Jungfraujoch یوخ یونفراو 
-Interlakenإنترالكین 

http://www.jungfrau.ch/
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Lauterbrunnen .  بیرنیس أوبیرالند رایل واي اسطة بو–الوتو برونین – Bernese Oberland 

Wengen .  رایل واي  بواسطة فیجن–فیجین 
Kleine Scheidegg كالینا شایدیق  

 Eigergletscherبواسطة یونفراو رایل واي - قلیتشیر ایقیر – cogwheel railway 
Eigerwand داخل النفق وبمحاذاة أیقیر فاند Eiger North Wall 

  أیسمیر Eismeer ا إلى محطةومنھ
 یونفرا یوخ Jungfraujoch ومنھا إلى القمة

Kleine Scheidegg شایدیق كالینا 
Grindelwald. جریندیلفالد 

-Interlakenإنترالكین 
 

  شركات مختلفة تعمل في منطقة7ھي عبارة عن شركة موحدة تضم  (Jungrau Railways) – وللمعلومیة شبكة یونفراو
  الیونفراو

  
و ھو عبارة كھف جلیدي یحتوي Ice Palace داخل النفق یوجد القصر الثلجي عند الوصول إلى القمة وفي داخل محطة القطار في

الثلج ومشاھدة المناظر   حیث تستمتع بالمشي على-ثلجیة جمیلة و خمسة مطاعم بعدھا یمكنم الخروج الى البالتو  على منحوتات
 التي تجرھا الكالب والصعود في المصعد السریع للصعود للسطح سفنكس التزلج او حتى ركوب الزالجاتالخالبة ویمكنكم اإلسترخاء أو 

(Sphinx) بمشاھدة رائعھ لجبال سویسرا وإیطالیا والتمتع. 
 

-http://www.334433.net/aboaziz/Swiss/Intrlaken/Jungfrau    لمشاھدة المنظرعلى الرابطأضغط 
Moumlnch-Eiger.jpg 

 
 وم الثانيالی

 والتي تبعد بضع كیلومتارت عنھا Oeschinensee ومنھا إلى البحیرة اوشن سیھ ,,, Blausee البحیرة الزرقاء بالوسیھ
 الزیارة من ھذا التقریر الحصري للعبر المسافرون وویمكن معرفة تفاصیل الطریق واوقات

 
 

 
 مع ------

 
Harder Kulm  

 http://www.harderkulm.ch/index.html 

  
 متر 1322 لیصل الى ارتفاع ھاردیر كولوم ویمكن الوصول لھ بواسطة القطار الجبلي انترالكن لھا جبلھا الخاص والذي یطلق علیھ

 

http://www.334433.net/aboaziz/Swiss/Intrlaken/Jungfrau
http://www.harderkulm.ch/index.html
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  دقائق للوصول لألعلى8و تستغرق الرحلة , (Interlaken Ost) یمكنكم الوصول لھا مشیا باألقدام من محطة القطار الشرقیة

 عام  من كل28/10 و حتى 28/4مفتوح من  ---   فرنك 25ثمن التذكرة 
Bergrestaurant Harder Kulm 
Christian In&auml;bnit 
Postfach 627, CH-3800 Interlaken 
Tel. +41 (0)33 828 73 11 
Fax +41 (0)33 828 73 01 
info@harderkulm.ch 

  الثالث الیوم
Heimwehfluh   

http://www.heimwehfluh.ch/  
  

وموقعھا قریبة جدا من محطة انترالكن الغربیة ویمكن  ( Heimwehfluh ) یسمى الزحلیقة أو المطل الجدید في انترالكن والذي
 إلیھا باألقدام الذھاب

  

 

   كل یوم5:30 حتى 9:30مفتوحة من 
 ط دقائق فق5) متر669(فرنك للشخص وتستغرق الرحلة للوصول للقمة  12التذكرة 

 رائع من فوق كما یمكنك مشاھدة وتصویر الثالثي الرائع) تون وبرینز) منظر البحیرتین
Jungfrau, Moumlnch, و Eiger-----  ینفراو– منخش –أیقیر  
 .لألطفال ویوجد مطعم صفیر وبعض األلعاب

  )الصیفیة الزحلیقة(ویمكن النزول إما بالقطار أو العربة 
  

 
  

mailto:info@harderkulm.ch
http://www.heimwehfluh.ch
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 شاغر منقول من وموضوع مشرفنا القدیر أبوریان و مقعد
 مع-----

Schynige Platte - شاینیق بالتي 
  

  عبر قطار جبلي عتیق جد Wilderswil جبل صغیر آخر تنطلق الرحلة من
  ا
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 AlpineGarden مع محطة وقوف في
html.description210/Seiten/ch.alpengarten.www://http  

 

 صنف من الزھور والنبتات وھي مكان مثالي لھواة المشي الجبلي 600یقل عن  و ھي حدیقة زھور ومحمیة طبیعیة یوجد فیھا ما ال
 لمجھود وطاقة كبیرة وتحتاج

 
  . من كل عام9شھر   وحتى منتصف6 فرنكات وتفتح ابوابھا من شھر 4سعر الدخول 

  
Telephone Alpengarten: +41 (0)33 822 28 35 

 
 الیوم الرابع

  ReichenbachFall شالالت رخن باخ
  

http://www.reichenbachfall.ch/  
  

  شرق انترالكن  Meiringen تقع الشالالت في قریة
  
  ch.meiringen.www://http/     فرنكات8سعر القطار   

 

  

http://www.reichenbachfall.ch
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Information:  
Grandhotel Giessbach 
3855 Brienz 
Tel. ++41 (0)33 952 25 25 
Fax ++41 (0)33 952 25 30 
http://www.reichenbachfall.ch/ 

 
 شاغر منقول من وموضوع مشرفنا القدیر أبوریان و مقعد

 مع-----

http://www.reichenbachfall.ch/
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Murren - مورین 

 http://www.muerren.ch/start-e.htm 
 البحیرات المحیطة بفریة مورین 

 

 الوتو{Lauterbrunnen  ھا عن طریق القطار من مدینةلیمكن الوصول ) زیرمات مثل(قریة جبیلة صغیرة خالیة من السیارات 
 }برونین
 مورین  قریةإلى ومنھا  وینتیریق Winteregg إلىومنھا  Grutschalp ثم الى

 
 دما تصل تجد قریة صغیرة ومنظر مطل عل الجبال الثالثةعن

Jungfrau, Moumlnch, و Eiger  ----  ینفراو– منخش –أیقیر   
 

 المشي الجبلیة وتحتاج لمتخصصین في ھذا المجال وھي مناسبة تماما لنحبي ریاضة
 

 
  

http://www.muerren.ch/start-e.htm
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 Trummelbach شالالت ترومیل باخ

 
http://www.truemmelbachfaelle.ch/truemmelbach/allgemein.php?lang=en 

 
   فرنكات للصغار4للكبار ،   فرنك11ورسم الدخول 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.truemmelbachfaelle.ch/truemmelbach/allgemein.php?lang=en
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 :الخامس الیوم

 
 .BRIENZ بحیرة برینز

http://www.brienz.ch/ 

 

 

 في بعض القرى الصغیرة المطلة على البحیرة الجولة في سفینة سیاحیة كبیرة و تتوقف الباخرة
 القریبة جدا من محطة القطار الشرقیة الباخرة موجودة في مرسى البحیرة

 ة قبل الرجوع إلنترالكنللوصول للمحطة األخیر  ساعات وتستغرق ساعة وربع5 – 4مدة الجولة 
 :مرساھا في إنترالكن متجھة إلى قریة برینز مواعید مغادرة باخرة بحیرة برینز من

9:31/10:31 /11:34/12:40/13:34/14:38/15:38 
 

 .إنترالكن ثم تعود بالعكس من قریة برینز إلى
 :نترالكنإ قریة مواعید عودة باخرة بحیرة برینز من مرساھا في بحیرة برینز متجھة إلى

11:05/12:05/13:05/14:05/15:05/16:05/17:05 
---- 

 Brienzer Rothorn قمة جبل برنزر روثرن
 
 

 دقائق 10تصل الیھا فى خالل  .  متر تطل على بحیرة برینز وتوجد فى قریة برینز نفسھا2350قریة برنز على إرتفاع  قمة جبلیة في
المحطة تعبر شارع ثم یواجھك المبنى الذى تنطلق منھ ھذه الرحلة وسعر  من إنترالكن بالقطار تنزل فى محطة القطار وخلف ھذه

  فرنك سویسري70 وال 60بین ال التذكرة تقریبًا
 د الساعة تقریبًا ویتوقف فى منتصف الطریق لیتم تزویدهیأخذك إلى القمة في حدو أحلى ما في ھذه الرحلة القطار البخاري القدیم الذي

 بالماء
 

 / 12:25 / 11:25 / 10:25 / 9:52 / 9:17 / 8:17:كاآلتي  وھذه القطارات البخاریة لھا مواعید لالنطالق والصعود للقمة وھى
13:05 / 14:10 /15:10 / 16:10 

 ومواعید عودة القطارات من أعلى القمة الى قریة برینز
 9:17/10:20/10:55/11:55/13:00/13:40/14:40/15:40/16:40/17:10:ألتيكا
 
 

 مع-----

  

http://www.brienz.ch/


14 
 .Giessbach جیسباخ شالل

 
لیصب فیھا وھناك یتحدر من أعالى الجبال المطلة على البحیرة  في منتصف جولتنا في بحیرة برنز تتوقف الباخرة عند مصب شالل كبیر

ھناك فندق معزول في  ھذه المحطة من التوقف عربة حمراء تأخذ السائحین ألعلى الجبل لرؤیة الشالل وكذلك أمام مرسى الباخرة في
موعد آخر تستعلم عنھ من كتیب مواعید الباخرة الموجود في كل  ھذه المنطقة وقریب من الشالل فإذا نزلت ستعود بالباخرة نفسھا في

 . مكان
 
 

 
 

 أبوریان منقول من وموضوع مشرفنا القدیر

 مع----
 

Grimsel Pass 
 Innertkirchen و بلدة Meiringen الصخریة بالتحدید تقع بین بلدة وھذة التشكیلة Kirchet" تشكیلة صخریة تعرف بإسم

 West الغربي لھ مدخلین المدخل.ھذا الشق عن طریق المشي على ممر ضیق للمشاة وھو آمن للزیارة وم السیاح بزیارةویق
entrance من جھة بلدة Meiringen للقادمین من بلدة انترالكن Interlaken  دقیقة للوصول ل30یأخذ القطار  Meiringen 

 ویوجد بالقرب من ھذا المدخل مطعم
 Grimsel and ممرات والذي یقع على الطریق من Innertkirchen من جھة بلدة east entrance رقيالمدخل الش و

Susten passes الذین یبعدان كیلومتر غرب بلدة Innertkirchen دقیقة40المشي بین المدخلین تستغرق  ومدة . 
  فرنك3,50فرنك و للصغار 7 للكبار:  و سعر الدخول6-8: یفتح من الساعة

 
 http://www.travel4arab.com/vb/showthread.php?t=9981 راعي سویسرا(ول من موضوع العضو القدیر منق)

 مع----

 
Swiss Open-Air Museum of Rural Dwellings and Lifestyle - Ballenberg 

 السابقة العصور متحف بولنبیرج المفتوح للبیوت والحیاة السویسریة على مر
  

 و من انترالكن وھي حلوه لمشاھدة حیاة المزارعین ومشاھدة حیاة الریف و) كم11) القریبة من برینز Ballenberg ویقع في قریة
 المزارعین على طبیعتھم

 
http://www.ballenberg.ch/e/index_bb_500.html 

 
العاشرة الى الخامسة ولھ مدخلین أو بوابتین البوابة الغربیة   فرنك یفتح من الساعة2 وشراء خریطة للمكان بـ فرنك14سعر الدخول 

 .والشرقیة فى الجھة االخرى بجانب قریة برینز

http://www.travel4arab.com/vb/showthread.php?t=9981
http://www.ballenberg.ch/e/index_bb_500.html
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طابع البیوت السویسریة على مساحة خضراء كبیرة تحمل كل مجموعة منھا  ھذا المتحف أو باألحرى حدیقة كبیرة تم بناء العدید من

 .یمثل نموذج معین من البیوت السویسریة الریفیة فى مقاطعات سویسرا المختلفة مختلف فى البناء
القدیم كوظیفة الحداد والخباز والنجار إالى  یوجد فى ھذه الحدیقة ممثلین یقومون بتمثیل أعمال أو وظائف معینة كما كانت فى الزمن كما

 اعز ودجاج وخیول وغیرھا كما یمكنك الدخول داخل ھذه البیوت واالطالع على نموذجوم جانب وجود حظائر الحیوانات من أبقار
 األاثاث واألواني والمالبس المستخدمة في الماضي

 
)راعي سویسرا(مقتبس من موضوع العضو القدیر    

دسالسا الیوم : 

  Thun جولة في بحیرة تون
 

 

 الصغیرة المطلة على البحیرة الجولة في سفینة سیاحیة كبیرة و تتوقف الباخرة في بعض القرى
 

 
 

  الغربیة الباخرة موجودة في مرسى البحیرة القریبة جدا من محطة القطار
 إنترالكن مغادرة من

9:23/11:10/12:10/13:10/14:10/15:55/16:55 
 Beatus hohlen  بھ كھف سانت بیتوسالذي یوجد تصل مرسى الصعود للجبل

9:53/11:40/12:40/13:40/14:40/16:25/ 17:25  
 
 Spiez تصل قریة شبیتز

10:50/12:25/13:25/14:25/15:25/17:11/18:11 
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 وربع لھا وبھذا تكون إستغرقت الرحلة من البدایة إلى تون ساعتین تصل قریة تون في أخر وقفة

11:38/13:11/14:11/15:11/16:11/18:03/19:00 
 

 :إنترالكن مرسى الباخرة بالقرب من سانت بیتوس لتتجھ بعدھا إلى مواعید عودة الباخرة إلى
10:28/11:28/12:28/13:28/14:56/15:56/18:03 

 
 http://travel.maktoob.com/vb/showthread.php?t=18817  ا)راعي سویسر(مقتبس من موضوع العضو القدیر 

 
 مع----

  The St. Beatus Caves  كھف
   Grottes de St-Béat المجاور ومشاھدة زنزانة میسیو والمتحف Grottes de St-Béat و كما یطلق علیھ اھالي انترالكن

  

 

 
 

 فرنك 16 وسعر التذكرة 55 الى 10 30:الكھف مفتوح من
  والمطعم الموجود في المدخل ممتاز ممكن اخذ سناك خفیف منھ

http://travel.maktoob.com/vb/showthread.php?t=18817
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 :لإلتصال

Beatush&oumlhlen-Genossenschaft 
CH-3800 Sundlauenen 

phone +41 (0)33 841 16 43 

----- 
قاد حاز على رضاكم، مع العلم بأنھ یمكنك اختصار وضم بعض النشاطات مع بعضھا   یكون البرنامج إلنترالكنأن أتمنىوفي الختام 

 . یكون برنامج الیوم األول ھو األساس و التغییر فیھ بشرط أن
---- 

  ترالكنإن  لتحمیل خریطة تفصیلیة لمدینةعلى الرابطاضغط 

pdf.Map-interlaken/Misc/Swiss/aboaziz/net.334433.www://http  

----- 
  إنترالكن أضغط ھنـــا لیمكنك مشاھدة مواقع فنادق

JPG.interlakenhotel/Misc/Swiss/aboaziz/net.334433.www://http  
  

 البرنامجأحداث معظم  ومفاجأة التقریر شریط فیدیو كامل یتحدث عن---- 
  للموبایل  میجا4.85لتحمیل نسخة منخفضة الجودة 

wmv.Low-Jungfraujoch/Intrlaken/Swiss/aboaziz/net.334433.www://http  
 

  لجھاز الحاسب اآللي  میجا19.5لتحمیل نسخة عالیة الجودة 
wmv.High-Jungfraujoch/Intrlaken/Swiss/aboaziz/net.334433.www://http  

  

   


