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SouthWest Germany is one of Europe’s great holiday 

destinations. With history and high-tech, romantic palaces 

and vibrant cities, natural beauty, glamour and fun, there is 

something for everyone. World-famous attractions include 

the Black Forest, Lake Constance, Baden-Baden, Heidelberg 

and Stuttgart. 

We have mighty castles, world-class cultural festivals and a 

wide variety of entertainment and nightlife. The birthplace 

of the automobile in 1886, SouthWest Germany is the home 

of global brands like Mercedes-Benz and Porsche – both have 

fabulous car museums in Stuttgart.  

But there’s more. Families love Europa-Park, Germany’s 

biggest theme park, with thrilling rides and quality on-

site hotels. Shopping is world-class, from chic boutiques 

to outlets with discounts on famous designer brands. 

Restaurants offer gourmet food and international menus, 

Middle Eastern and Far Eastern dishes. Our luxury hotels are 

legendary, as are our 50 natural mineral spas and wellness 

resorts. Equally renowned are our medical clinics, with 

highly-qualified doctors and nursing staff providing superior 

treatment, preventative therapy and rehabilitation.

SouthWest Germany, the federal state of Baden-

Württemberg, is in the heart of Europe, bordering France, 

Switzerland and Austria. Easy to get to and easy to get 

around, there is so much to see and do all year-round. 

That’s why we look forward to helping you with your travel 

plans – and to welcoming you to the Sunny Side of Germany! 

Andreas Braun

Managing Director

State Tourist Board Baden-Württemberg

Andreas Braun

Managing Dire

Andreas Braun

Managing Director

State Tourist Board 

Baden-Württemberg

Come star-gazing with us –  
and have your eyes opened
The Mercedes-Benz Museum – over 125 years of automotive history. Further information is available online: 

www.mercedes-benz-classic.com
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WELCOME TO SOUTHWEST GERMANY 
GERMANY’S 5-STAR DESTINATION
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Climate
SouthWest Germany enjoys a pleasant climate 
and is the sunniest state in Germany. In 
summer, daytime temperatures are around 
25°C. Autumn is warm and pleasant and 
winter brings snow in the Black Forest 
Highlands.

Time Zone
Germany is on Central European Time (CET). 
Clocks move forward an hour for summer time 
(March 25 to October 28).

Currency
Germany uses the euro (€). Cash is available 
24 hours a day from ATM/cash machines.  
Credit cards are accepted, but expect to pay 
with cash in smaller shops and restaurants, 
and also in street markets. 

Language
English is widely used in the whole country. 

Opening times
Shops are generally open from 09:00/10:00 to 
18:00/20:00. In cities and towns, most shops 
do not close for lunch. Although shops are 
closed on Sundays, bakeries are often open in 
the morning, while cafés/cake shops are often 
open in the afternoon.

Banks are generally open from 08:30/09:00 
to 16:00, Monday to Friday; smaller branches 
close for lunch. Banks are closed on Saturdays 
and Sundays, but many have foyers with 
ATMs/cash machines that can be accessed 
24 hours a day.

Museums are generally closed on Mondays.

Food
SouthWest Germany is renowned for its top-
class restaurants and culinary specialities, 
such as Black Forest Cake. Throughout the 
region, there is a wide range of traditional and 
international cuisine. Vegetarian options are 
available on all menus, while larger cities offer 
Middle Eastern and Far Eastern restaurants, as 
well as Halal food.

In the heart of Europe, SouthWest Germany is 
easy to get to by air, road and rail

 
By air

International airports 
Stuttgart Airport (STR)
www.stuttgart-airport.com
Frankfurt Airport (FRA)
www.frankfurt-airport.com
Munich Airport (MUC)
www.munich-airport.com
Zurich Airport (ZRH)
www.zurich-airport.com

Regional airports 
EuroAirport Basel/Mulhouse/Freiburg (BSL)
www.euroairport.com
Baden Airpark (FKB)
www.baden-airpark.de
Friedrichshafen Airport (FDH)
www.fly-away.de 

 
By rail

Rail is the convenient alternative to flying and 
is often the quickest way of getting around 
Europe and SouthWest Germany. Long-
distance and local trains are co-ordinated 
to ensure quick, easy connections. The ICE-
Intercity Express high speed service offers at 
least one train every hour between Germany’s 
major cities and neighbouring countries. 
For timetables, tickets etc: www.bahn.de 

 
By car

SouthWest Germany has an excellent network 
of motorways (Autobahn). There are no tolls 
for passenger cars. Rental cars are available 
from airports, railway stations and hotels. 
For chauffeur, limousine, shuttle and transfer 
services, ask your hotel or see the following 
pages for special services.

HOW TO GET HERE USEFUL INFORMATION

CONTENTS

HOW TO GET HERE  Page 4

USEFUL INFORMATION  Page 5

DISTANCES AND TRAVEL TIME  Page 6

SOUTHWEST GERMANY MAP  Page 7

DESTINATIONS

STUTTGART  Page 8

BADEN-BADEN  Page 14

BLACK FOREST HIGHLANDS  Page 18

FREIBURG  Page 20

HEIDELBERG  Page 22

LAKE CONSTANCE  Page 26

OUTLETCITY METZINGEN  Page 28

HEALTH PARTNERS  Page 11, 12, 16, 24, 25

HOTELS  Page 30

PUBLISHING DETAILS  Page 37

Connections
–  From Abu Dhabi, Bahrain, Doha, Dubai, 

Jeddah, Kuwait and Muscat with one stop.

–  Airlines with regular connections between 
the Gulf States and Stuttgart include 
British Airways, KLM, Lufthansa, 
Qatar Airways, Turkish Airlines 
and many more.

Special services
–  The VIP Service includes lounge visit, 

escort to check-in desk and through 
security check.

–  Dine at Restaurant Top Air, Germany’s 
only Michelin-star airport restaurant.

Location
–  The airport is only 13 km from Stuttgart 

city centre.

–  The S2 and S3 urban train lines go direct 
to the main railway station (27 minutes).

–  The airport is just off the A8 
Karlsruhe–Munich Autobahn (highway).

–  Taxis and rental car services are on-site.

STUTTGART AIRPORT

Gateway to SouthWest Germany
Stuttgart Airport welcomes direct flights from around the world.  
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DISTANCES AND TRAVEL TIME

FROM TO DISTANCE
TRAVEL TIME

BY CAR
TRAVEL TIME

BY TRAIN

Frankfurt Stuttgart 200 km 2 h 10 1 h 20

Munich Stuttgart 220 km 2 h 15 2 h 15

Zurich Stuttgart 220 km 2 h 20 3 h 00

Frankfurt Heidelberg 95 km 1 h 00 0 h 50

Frankfurt Baden-Baden 180 km 1 h 50 1 h 20

Frankfurt Freiburg (Black Forest) 275 km 2 h 45 2 h 05

Zurich (Switzerland) Freiburg (Black Forest) 160 km 1 h 45 1 h 50

Zurich (Switzerland) Constance (Lake Constance) 70 km 1 h 00 1 h 20

Basel (Switzerland) Freiburg (Black Forest) 70 km 1 h 40 0 h 45 

Stuttgart Heidelberg 125 km 1 h 20 0 h 40

Stuttgart Baden-Baden 110 km 1 h 10 1 h 10

Stuttgart Freiburg (Black Forest) 205 km 2 h 10 1 h 50

Stuttgart Metzingen (outlet shopping) 35 km 0 h 40 0 h 40

Heidelberg Baden-Baden 90 km 1 h 00 1 h 00

Baden-Baden Freiburg (Black Forest) 110 km 1 h 10 0 h 45

Baden-Baden Europa-Park (theme park) 80 km 0 h 50 1 h 15

Freiburg (Black Forest) Europa-Park (theme park) 40 km 0 h 30 0 h 40 
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The car was invented in SouthWest 
Germany in 1886 and Stuttgart boasts 
two of the world’s best car museums: 
Mercedes-Benz and Porsche. But the city 
is also renowned around the world for its 
outstanding cultural scene. The Opera 
House is home to the award-winning 
Opera and the Stuttgart Ballet, one of 
the best companies in the world. The 
Staatsgalerie Stuttgart (State Art Gallery) 
houses one of Germany’s – and Europe’s - 
most important art collections in its three 
buildings. Facing the beautiful Schloss-
platz (Palace Square), the dramatic glass 
Kunstmuseum Stuttgart has contemp-
orary art as well as the excellent Cube 
restaurant at the top, with views over
the whole city. As for shopping, inter-
national designer boutiques range from 
A to Z, from Armani to Zegna, while the 
stylish Breuninger department store is 

Germany’s answer to Harrods. Stroll 
along the 1.2-km Königstrasse, the 
longest pedestrian shopping street in 
Europe! 

SouthWest Germany has some of the 
lowest crime rates in Germany; Stuttgart 
itself is a safe and family-friendly city, 
with lots of fun for children. Visit the 
Wilhelma, the world-class zoo that is set 
in an historic botanical garden; take a 
leisurely boat trip on the Neckar River; 
and admire the views from the top of the 
Stuttgart Television Tower, the first of 
its kind in the world. Stuttgart is also a 
truly green city. For easy walks, the city’s 
six parks, nicknamed the Green U, have 
eight kilometres of trails. Or hike through 
the vineyards on the low rolling hills that 
surround Stuttgart. 

STUTTGART

Stuttgart is one of Germany’s most elegant 
cities. Fine palaces contrast with modern 
architecture; attractions range from world-
class art museums and ballet to leafy 
parks and excellent shopping. Despite its 
tradition of car design and manufacture, the 
downtown area is devoted to pedestrians. 

RECOMMENDATIONS

Shopping
The historic Breuninger department store 
with its exclusive brands; 
Outletcity Metzingen (nearby, see page 28)

Eating out
List of halal restaurants on request: 
Restaurant Nirvan; Sultan Saray; 
Persian Restaurant; World of Kebab; 
Arslans Grillrestaurant.

Award-winning restaurants in Stuttgart: 
Wielandshöhe; Zirbelstuben in the Hotel 
am Schlossgarten; Speisenmeisterei 
in the Hohenheim Castle. 

For families
The Carl Zeiss Planetarium; Tripsdrill outdoor 
amusement park; Sensapolis indoor amusement
park; Schwaben Park amusement park; 
Blühendes Barock Ludwigsburg gardens; 
Ludwigsburg Palace.

Cultural attractions
State Art Gallery; Kunstmuseum 
(contemporary art); Stuttgart State Theatre.

INFORMATION

Stuttgart-Marketing GmbH     
Rotebühlplatz 25
70178 Stuttgart

T +49 (0)711 22280
F +49 (0)711 2228214
E info@stuttgart-tourist.de
W www.stuttgart-tourist.com

Hotel recommendations:
See page 32

HIGHLIGHTS

Opening hours:
Tues to Sun 09:00 – 18:00
Last admission: 17:00, closed on Mon

Entry prices/Concessions: 
Adults from EUR 8.00, concessions from EUR 4.00, 
children under 15 free, prices subject to change

www.mercedes-benz-classic.com

Opening hours:
Tues to Sun 09:00 – 18:00, closed on Mon 

Entry prices/Concessions: 
Adults from EUR 8.00, concessions from EUR 4.00,
children under 14 free with an adult, 
prices subject to change

www.porsche.de/museum

Opening hours:
Daily, 08:15 – 16:00/18:00
(depending on the season) 

Entry prices/Concessions: 
Adults from EUR 12.00, concessions from EUR 6.00,
children EUR 6.00, prices subject to change

www.wilhelma.de/en

Mercedes-Benz Museum
Carl Benz invented the car 125 years ago and 
among the 160 vehicles in this spectacular modern 
building are early examples of the automobile: 
the Benz Patent Motor Car and Gottlieb Daimler’s 
motorised carriage. Allow at least 3 hours to explore 
the nine floors, where displays examine the social 
impact of the car on everyday life around the world.

Porsche Museum
More than 80 vehicles are displayed in this must-see
collection, from early models that first captured 
the public imagination to legendary racing cars 
and intriguing prototypes. The bold, leading-edge 
architecture of the Porsche Museum itself is also an 
attraction. Several times a year, the museum stages 
special exhibitions with a Porsche theme.

The Wilhelma Zoo and Botanical Garden
Created as a Moorish garden in 1842 for King 
Wilhelm I of Württemberg, this combination of 
zoological and botanical gardens is one of the most 
beautiful in Europe. It has one of the most bio-
diverse collections in the world, with about 8,000 
animals from 1,000 species and around 6,000 
plant species.
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State-of-the-art medicine  
for patients from all over the world

Contact us for more information 
Klinikum Stuttgart
International Unit
P.O. Box 10 26 44
D-70022 Stuttgart
Phone +49 (0) 711 278-32016
Fax +49 (0) 711 278-407070
international-unit@klinikum-stuttgart.de

www.klinikum-stuttgart.de

Klinikum Stuttgart is one of Germany´s largest 
modern hospitals. More than 50 clinics and  
institutes organized in four medical centers provide 
all specialties and a broad range of services.

Renowned specialists supported by a competent 
staff of 6.000 working hand in hand for the  
benefit of our patients guarantee state-of-the-art 
medicine and optimum care.

Every year, more than 80.000 inpatients  
and 400.000 outpatients are treated in  
Klinikum Stuttgart.

The major specialties include:

– Medical and surgical oncology
–  Orthopedics with endoprothetic  

surgery and restorative surgery
– Cardiology and heart surgery
– Abdominal and vascular surgery
– Neurosurgery and neurology
– Pediatrics including all specialties

The Porsche Museum 

The museum at Porscheplatz enjoys a special place in German automotive history. Its futuristic building created by Viennese 

architect Delugan Meissl accommodates over 80 vehicles and 200 small exhibits dating from the early years to the present.  

The exhibition space consists of a bold steel structure resting on just three V-shaped pillars and seemingly floating in mid-air.  

On display are legendary racing and sports cars, fascinating production models and unusual prototypes. 

In a constantly changing line-up, very rare and valuable exhibits admired the world over as our ‘museum on wheels’ are regularly 

taken out to enter historic racing events – Porsche’s way of keeping its history very much alive. The brand has also created a  

dedicated museum workshop where vintage Porsches are restored and prepared for racing. Visitors have a unique opportunity to 

watch Porsche’s master mechanics and specialists working on classic Porsches.

The Porsche Museum also offers superb and varied menus – from coffeehouse specialties and international snacks, to gourmet 

cuisine. The Christophorus Restaurant cultivates the highest culinary standards, enabling guests to savour Mediterranean and regional 

delicacies, as well as exquisite wines.

Special exhibitions 2012

Special exhibitions on specific topics are staged several times a year. 

26.05.2012 – 26.08.2012 ‘It’s not just the cars, it’s the people – 60 Years of Porsche Clubs’ 

04.09.2012 – 28.10.2012 ‘Art, Graphics & Design – Hanns Lohrer & Porsche’ 

13.11.2012 – 03.02.2013  ‘Design by F. A. Porsche – 40 Years of Porsche Product Design’ 

For further information about special exhibitions in 2012 and 2013, please visit www.porsche.com/museum.

 www.porsche.com/museum

Address Opening Hours Admission price Bookings and special guided tours

Porsche Museum 

Porscheplatz 1

D – 70435 Stuttgart

Tuesday through Sunday 

and on all public holidays

9:00 am to 6:00 pm

Adult: 8 Euros 

Reduced price: 4 Euros 

Children up to the age of  

14 get free admission when 

accompanied by an adult.

Tel.: 0049 (0)711 911 20911 

Fax: 0049 (0)711 911 20356 

E-Mail: info.museum@porsche.de
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Discover a shimmering world of 
fashion, lifestyle and everything 
else that makes life that little bit 
more special. In every one of our 
10 stores.  
And at www.breuninger.com.

THE HOUSE                         
   OF  
DELIGHTS.

INTERMED GERMANY 

INTERMED SUPPORT

•  Organisation of your medical treatment
in Germany
 -  Taking your request, forwarding details 

to appropriate treatment centres for the 
creation of individual treatment plans 
and cost estimates

 -  Independent advice on the various 
offers and opportunities

 -  Booking the treatment selected 
 -  Organising your travel 

(flights, visas, accommodation, transfers)

• Assistance during your stay
 - Pick up service from airport
 -  Rooms in the appropriate accommodation
 -  Organisation of necessary transportation 

with foreign-language support according 
to your treatment plan

 -  Provision of chauffeur‚
and interpreter services

 -  Care and support for everyday 
requirements

 -  Provision of a domestic mobile phone, 
including individual requirements 
for the assigned telephone numbers

 -  Planning and putting together your 
programme, including tourist, cultural 
and culinary highlights, sight-seeing, 
shopping and entertainment trips in and 
around Stuttgart.

 - Concierge service

• Organisation of your departure
 - Preparation of your homeward journey 
 - Help with accounts and billing
 -  Transportation from the hotel 

to the airport

INTERMED PROFESSIONALS

•  Worldwide acquisition and placement of 
professionals in the medical sector

INTERMED CONSULTING

•  Advice and support for medical 
infrastructure projects

Vincent Ferdinand Wapler 

Chief Executive Officer

“It’s also patient care that matters - cutting-edge medi-
cine is not enough! People with serious health problems 
are usually in an emotionally tense state. InterMed Ger-
many ensures that patients, even in a foreign country 
in the heart of Europe, feel comfortable and stress-free. 
Long before the medical treatment takes place, we plan 
and organize their visit. From the moment the patients 
land to the moment they fly home, we look after every 
need of every patient and their families. This includes 
organisation of local transportation and interpreter 
services, particularly for medical consultations. We also 
provide suggestions and help with any other require-
ments. We recognize that patient care has to be of the 
highest standard in this sensitive situation. Our employ-
ees all have Arabic roots, but grew up in Germany. Their 
cross-cultural backgrounds make them well-qualified for 
their responsibilities.” 
Vincent F. Wapler, Chief Executive Officer of InterMed 
Germany GmbH answers the question: what makes the 
difference?

The endorsement of a father whose 7-year-old daughter 
was treated in Stuttgart, and cared for by InterMed Ger-
many: “The words ‘thank you’ are too weak to express 
how grateful we are for InterMed’s help. InterMed took 
us by the hand, like a father guides a child through a 
thick fog at night”.

CONTACT

InterMed Germany
CEO Vincent F. Wapler
Immenhofer Strasse 4
70180 Stuttgart 

T +49 (0)711 67447888
F +49 (0)711 67447899
M +971(0)50 3287062
E vfw@intermed-Germany.com
W www.Intermed-Germany.com
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In Southwest Germany, the resort of 
Baden-Baden has a healthy climate and 
famous mineral-thermal spas. In the foot-
hills of the Black Forest, the city is known 
for its sophisticated life-style and has one 
of Germany’s biggest public parks: the 
Lichtentaler Allee. Like a string of pearls, 
the most beautiful and elegant hotels are 
along the River Oos. Set in a large private 
park overlooking the Lichtentaler Allee, 
Brenners Park-Hotel & Spa offers luxurious 
rooms, as well as health, beauty and well-
being facilities, all under one roof. The new 
Brenners Spa offers a unique private Spa 
Suite with its own Spa Butler; the Clinic 
Villa Stephanie annex specializes in inter-
nal medicine, with a wide range of medical 
treatments and therapies. 

Roman emperors bathed in Baden-Baden’s 
thermal spa, and now guests from all over 
the world come for medical check-ups 
and treatments to both the Caracalla Spa 
and the Friedrichsbad. But, as well as the 
high-quality spas, hotels and nature, Baden-
Baden has yet another attraction – elegant 
shopping. The city’s downtown heart is a 
beautiful, traffic-free pedestrian zone with 
glorious architecture, pretty streets and 
lanes lined with elegant boutiques selling 
the best international brands. What is more, 
Baden-Baden offers high-class cultural at-
tractions, with an array of museums, unique 
concerts with extraordinary ambience, and 
outstanding events. With festivals all year 
round, such as the International Vintage 
Car Meeting, the International Horse Racing 
Festival and festive gala events, this inti-
mate international town is always lively!

BADEN-BADEN

This elegant international spa and exclusive resort is in 
beautiful countryside on the edge of the Black Forest. 
With healing natural mineral springs, luxurious hotels, 
splendid parks and gardens, as well as an outstanding 
programme of events and festivals year-round, 
Baden-Baden is known world-wide as a chic destination 
for health-related breaks. 

HIGHLIGHTS

Race meetings:
Spring Meeting May 16 – 20, 2012
Grand Festival Week August 25 – Sep 6, 2012
Sales & Racing Festival October 19 – 21, 2012

Entry prices/Concessions: 
From EUR 8.00 to EUR 1,099

E.g.: The Bénazet Grandstand or Champions‘ Club 
Hospitality area during Grand Festival Week

On the 3rd Floor of the Bénazet Grandstand, the 
exclusive hospitality area is on four levels. From 
here, you have the best view of the course, with 
your own TV at the table, so that you can follow 
the racing from your seat. The menu includes high-
quality meals throughout the race day.

Sunday, 2 September 2012 from EUR 299

www.baden-racing.com

www.baden-baden.com 

Opening hours:
Slot machines
Sun – Thur 12:00 – 02:00; Fri – Sat 12:00 – 03:00
Roulette
Sun – Thur 14:00 – 02:00; Fri – Sat 14:00 – 03:00
Blackjack
Thur – Sun 17:00 – 01:30; Fri – Sat 17:00 – 02:30 
Poker
Sun – Thur 20:00 – 01:30; Fri – Sat 20:00 – 04:45 

Entry prices/Concessions: 
EUR 5.00 per peson

www.casino-baden-baden.de     

International Horse Racing
Experience racing fever at Baden-Baden/
Iffezheim’s international racecourse: the tingling 
atmosphere, great expectations and thrills galore! 
The three annual meetings attract some of the 
world’s greatest racing enthusiasts. Join them for 
the heart-stopping excitement as you choose a 
horse and cheer it on to win!

The Lichtentaler Allee: 
magnificent parks and gardens
350 years old and two miles long, this stretch of 
glorious parks and gardens is also the city’s “Art 
and Culture Mile”. 
It links the Pump Room, the Kurhaus, the neo-
baroque theatre, the State Art Gallery, the City 
Museum, the Museum of 19th Century Art and 
Technology, the Lichtenthal Abbey (nearly 760 
years old), the Festspielhaus, Europe’s second 
largest concert and opera house and the Museum 
Frieder Burda, designed by famous New York 
architect Richard Meier and housing a collection of 
Classical Modernism and contemporary art.

Baden-Baden Casino
Set in the city’s beautiful Kurhaus, the 
internationally-renowned Baden-Baden Casino 
was described by Marlene Dietrich as the “most 
beautiful casino in the world”. The neo-classical 
design of the Baden-Baden Casino was inspired 
by French royal palaces. Open from late morning 
until very late at night, this is a temple of art and 
entertainment.

RECOMMENDATIONS

Shopping
In the Old Town, with its beautiful 
architecture, it is easy to walk to the elegant 
boutiques that sell major international brands.

Eating out
Numerous gourmet restaurants 
with Michelin stars.

For families
The Caracalla Thermal Spa; horse-drawn 
carriage rides through the magnificent parks 
and gardens of the Lichtentaler Allee; 
LA8 Cultural Centre.

Cultural attractions
Museum Frieder Burda (modern art); galleries 
and museums along the Lichtentaler Allee; the 
Festspielhaus Baden-Baden (theatre).

INFORMATION

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Schloss Solms
Solmsstrasse 1
76530 Baden-Baden

T +49 (0)7221 275200
F +49 (0)7221 275202
E info@baden-baden.com
W www.baden-baden.com

Hotel recommendations:
See page 33
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BADEN-BADEN MEDICAL

CONTACT

Klinik Dr. Franz Dengler
Kapuzinerstrasse 1
76530 Baden-Baden

T +49 (0)7221 3510
F +49 (0)7221 351826
E info@dengler.de
W www.dengler.de

CONTACT

Max Grundig Klinik
Schwarzwaldhochstrasse 1
77815 Bühl

T +49 (0)7226 540
F +49 (0)7226 54509
E info@max-grundig-klinik.de
W www.max-grundig-klinik.de

CONTACT

Brenners Park-Hotel & Spa
Schillerstrasse 4/6
76530 Baden-Baden

T +49 (0)7221 9000
F +49 (0)7221 38772
E information@brenners.com
W www.brenners.com

CLINICAL SPECIALTIES

•  Clinical focus 
• Health check-up (preventative medicine)
• Specialist medical services
• Private dental practice 
• Cosmetic dermatology
• Naturopathic diagnosis and therapy
• Holistic medicine
• Specialist ophthalmologist
• Physio-Spa
• Nutritional coaching

BRENNERS MEDICAL SPA MAX GRUNDIG CLINIC DR. FRANZ DENGLER CLINIC

CLINICAL SPECIALTIES

• Clinical focus
• Orthopaedics
• Psychosomatic pain-therapy
• Internal medicine
• Modern diagnostics
• Thermal exercise pool
• Balneo-therapy
• Physiotherapy
• Medical training therapy
• Psychological therapy
•  Ergotherapy, creative art therapy, 

sports therapy

CLINICAL SPECIALTIES

• Clinical focus
• Prevention
• Primary care 
• Rehabilitation/follow-up treatment

Top quality expertise: our highly-
rated clinics have an international 
reputation, providing international 
visitors with everything they need, from 
medical check-ups and comprehensive 
counselling to medical interventions. 
The individual and cultural needs of 
our international guests are an absolute 
priority.

Baden-Baden’s most prestigious medical 
centres include among others:
• The Brenners Medical Spa 
• The Max Grundig Clinic 
• The Dr. Franz Dengler Clinic  

We offer specialised outpatient health centres as well as the hotels’ individual health programmes. 

Conventional medical methods can also be combined with recognised naturopathic and wellness offers.
Info-Line +49 (0) 18 05/77 66 88** · www.europapark.com · Motorway A5 Karlsruhe - Basel · Exit 57b Europa-Park · Open daily 
from Easter until beginning of November from 9.00 am to 6.00 pm (longer opening hours during main season) and in winter

*book through Emirates Holidays or directly at Europa-Park Hotel Resort · **14 cent/min. for calls from the German landline network, prices for mobile and international calls may differ

The perfect place for a fun-filled mini-break for families!

Sensational.

www.europapark.com
one of the world’s leading theme parks

Booking Europa-Park is quite simple!
Via Emirates Holidays you can easily book your short 

break including the flight connection to one of the 

nearby airports in Germany. Further information on 

www.europapark.com/flight

  The gigantic wooden Coaster 
 “WODAN – Timburcoaster” – New in 2012

  The 4-star superior hotel “Bell Rock” – 
 New from July 2012

  11 thrilling roller coasters and 5 water attractions 

  Over 100 exciting attractions and shows

  13 European themed areas with typical country offers

  Blissful stays in one of the 4-star and 4-star Superior 

hotels* with wonderful themed family rooms and suites

  Located in the tri-border region of Germany, France and 

Switzerland (2 hrs from Frankfurt, Stuttgart and Zurich, 

 4 hrs from Munich)

Plunge into a fantastic world of adventure and enjoy all the fun of Europa-Park. Look forward to: 

Europa-Park Hotel Resort Feel-good atmosphereWater attraction       “Poseidon” Suite in the Hotel “Colosseo”
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High adventure – family holidays in the 
Black Forest Highlands

The Black Forest Highlands provide 
everything that parents and children 
dream about for a memorable family 
holiday: child-friendly accommodation, 
fun places to visit and unspoiled nature 
galore! For water sports, Schluchsee and 
Titisee are among the cleanest lakes 
in Germany. For action-packed thrills, 
head for the slides in the Badeparadies 
Schwarzwald water park, the elevated 
rope walks in the “Forest Action” 
climbing park or, at the Steinwasenpark, 
the world’s longest adventure rope bridge 
in the world (218 m). 

Enjoy the variety

The Black Forest Highlands offer a wide 
range of locally-made goods that you can 
buy directly from the producers, from 
cakes in cosy cafés to artisan cheese 
and honey. There are also high-quality 
products, especially traditionally-crafted 
timepieces, from the cuckoo clock 

(invented in the Black Forest) to exclusive 
luxury watches.

Total relaxation

The Black Forest Highlands are the 
perfect place to recharge your batteries. 
Whether you are high in the mountains, 
down by a lake or hiking across a 
meadow, there is always a clean, 
refreshing breeze in summer. And doctors 
know that spending time at an altitude of 
between 800 and 1500 metres is good for 
you. In addition, the excellent selection of 
4 and 5 star hotels offers world-class spa 
and wellness treatments that cater both 
for body and mind.

Gourmet treats

In the Black Forest Highlands, chefs 
believe that good food on the table is 
an important part of your holiday 
experience. From hearty local dishes to 
sophisticated gourmet creations, chefs 
make use of the high-quality, fresh, local 
produce. 

BLACK FOREST HIGHLANDS

The Black Forest (Schwarzwald) really is as pretty as a 
picture: misty mountains, clear deep lakes, steep-sided 
valleys, dense forests, lush sun-drenched meadows and 
breathtaking views. This special charm, coupled with 
Nature at its best, produces a natural high in the Black 
Forest Highlands.

RECOMMENDATIONS

Shopping
Shopping on the Adlerplatz (square) in 
Hinterzarten; the Titisee Seestrasse (lake road), 
with shops such as Brunner World of 1,000 
Clocks and Peter Drubba Black Forest Clock 
Center.

Eating out
Waldhotel Fehrenbach (known for its healthy 
herb-based dishes) in Hinterzarten; 
Schwarzwaldhotel Adler (Michelin star since 
1966); Association of Chefs of the Black Forest 
Nature Park featuring local produce.  

For families
Badeparadies Schwarzwald and Aquafun 
Schluchsee water parks; Steinwasenpark 
(world’s longest adventure rope bridge); 
Hasenhorn coaster ride; Kucky kids’ camp; 
Feldberg snow park; snow tubing; nature trails.

Cultural attractions
Black Forest Ski Museum; Clock Museum; 
St. Blasien Abbey; the rococo St. Peter Library; 
art exhibitions; Hochfirstschanze music 
festival; St. Peter music festival; the Marschner 
Festival; St. Blasien International Concert 
Series; the Black Forest Music Festival, 
Seenachtsfeste (lakeside night festivals with
fireworks). 

INFORMATION

Hochschwarzwald Tourismus GmbH    
Freiburger Strasse 1
79856 Hinterzarten

T +49 (0)7652 12060 
F +49 (0)7652 120689219 
W www.blackforesthighlands.info

Hotel recommendations:
See page 36

HIGHLIGHTS

en.hochschwarzwald-card.de
www.blackforesthighlands.info/titisee

www.blackforesthighlands.info/feldberg

Hochschwarzwald Card 
guarantees even more holiday fun
The red “Hochschwarzwald Card” provides free 
entry to 60 attractions and adventures, from a ski 
pass and museum admission to boat trips and 
entry to the Badeparadies Schwarzwald (water 
park). And, the card itself is FREE to anyone 
booking at least 2 nights at any of some 250 
places to stay in the 13 Black Forest communities.

Titisee lake: a world-renowned destination
With its famous lakeside Seestrasse road, the 
Titisee is one of Europe’s most popular holiday 
destinations. Every year, more than a million 
visitors stroll along the lakeshore. Other ‘musts’ 
include a boat ride on the lake in the shadow of 
the wooded mountains and a typical souvenir, such 
as a cuckoo clock from the Black Forest boutiques.

Feldberg Nature Reserve 
The Feldberg is the oldest and the largest 
(42 km2) Nature Reserve in SouthWest Germany. 
The landscape was created during the last Ice Age, 
when glaciers, thick with ice and snow, carved 
out the steep-sided valleys and so-called “cirque” 
lakes. The most famous cirque is the Feldsee 
lake where a rare plant grows: lake quillwort or 
Merlin‘s grass.
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There are two Freiburgs: the city with 
900 years of history and the city that is 
rated one of the world’s “greenest” in 
the 21st century. With the Black Forest 
quite literally on its doorstep, Germany’s 
sunniest community is a bustling univer-
sity town, with picturesque courtyards, 
winding cobbled streets and massive city 
gates. They were part of Freiburg‘s first 
fortifications, built at the beginning of 
the 13th century. Most unusual are the 
Bächle, the little streams of cool, clean 
water that run along several streets. 
They date back to medieval times and 
legend has it that if you step into one of 
these streams by mistake, you will marry 
a Freiburger! One of the most beautiful 
parts of the city is around the cathedral. 
Soaring for 116 m, its steeple towers 
over the old and the new town halls, 

the farmers’ market where locals buy 
their fresh produce and the red-painted 
Historische Kaufhaus. A “department 
store”, built back in the 16th century. 
Nowadays it is used for meetings. Best of 
all, this historic central area is complete-
ly pedestrianised, making shopping and 
strolling a real pleasure. 

As a “green” city, Freiburg attracts sci-
entists and politicians from around the 
world to see how solar energy and rene-
wable resources are making a difference. 
The municipal government put health 
high on its agenda two decades ago, and 
Freiburg is now known as a sporty city, 
with an emphasis on fitness. Enjoy the 
golf courses, sports and tennis facilities, 
and the Keidel Mineral Thermal Baths, 
fed by natural mineral springs.

FREIBURG

Known as the Capital of the Black Forest, sunny 
Freiburg is a relaxed city. Its pedestrianised heart is 
criss-crossed with cobbled lanes, lined with historic 
half-timbered houses and elegant squares that are best 
enjoyed sitting at an outdoor café – with a slice of Black 
Forest cake, of course.

RECOMMENDATIONS

Shopping
Main shopping street: Kaiser-Joseph-Strasse
Boutiques: Obere Altstadt (Upper Old Town)
www.obere-altstadt-freiburg.de 

Eating out
Order typical local dishes at the 
Hotel Restaurant Oberkirch 
www.hotel-oberkirch.de

For families
Mundenhof Nature & Animal Park 
www.mundenhof.de

Cultural attractions
Freiburg Theater
www.theater.freiburg.de

INFORMATION

FWTM GmbH & Co. KG
Rathausgasse 33
79098 Freiburg

T +49 (0)761 3881880 
F +49 (0)761 38811398 
E touristik@fwtm.freiburg.de 
W www.freiburg.de/tourismus

Hotel recommendations:
See page 34

HIGHLIGHTS

Opening hours:
Mon to Sat 10:00-17:00 
Sun and holidays 13:00-19:30  

Entry prices/Concessions: 
Free

www.freiburgermuenster.info

Opening hours:
Tues to Sun 10:00-17:00  

Entry prices/Concessions: 
Adults: EUR 6.00
Concessions: EUR 4.00
Free of charge for youth under 18

www.freiburg.de/museen

Opening hours:
January to June 09:00-17:00, July to September 
09:00-18:00, October to December 09:00-17:00  

Entry prices/Concessions:
Adults: EUR 12.00 (round trip/up and back)
Children (6-14): EUR 7.50 

Adults: EUR 8.50 (one way)
Children (6-14): EUR 5.50 

www.bergwelt-schauinsland.de

Freiburg Minster/Cathedral
Once described as the ”most beautiful tower on 
earth”, the red sandstone steeple of the minster 
is an unmissable landmark. Climb to the top for 
fantastic views – over the ancient rooftops and 
to the Black Forest, the Rhine River and 
neighbouring France! The steeple was built in 
1330 and is 116 metres high.

Augustinermuseum
A former Augustinian monastery church is the 
dramatic setting for this new, award-winning 
museum. Works from the Middle Ages to the 
baroque period include original stone figures from 
Freiburg’s cathedral, as well as wooden sculptures 
and paintings by Matthias Grünewald and Lucas 
Cranach the Elder. These, along with 19th-century 
paintings, are all beautifully displayed. 

Schauinslandbahn cable car
On Germany‘s longest cable car run (3,600 m), 
it takes only 20 minutes to climb 750 m. 
From 1,220 m, the panoramic views of Freiburg, 
the Rhine valley and the hazy blue ribbon of the 
Vosges Mountains in France are breathtaking. 
This is a convenient and environmentally-friendly 
way to get to the top of the Schauinsland! 
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Straddling the Neckar River and sur-
rounded by tree-covered hills, Heidelberg 
is known for the beauty of its setting 
and its buildings: the elegant arch of the 
bridge over the river, the baroque outline 
of the houses and the atmospheric ruins 
of the castle, the former residence of the 
Prince-Electors. An inspiration for poets 
and writers for centuries, the city has 
played a major role in German history.

The winding medieval streets of the 
Old Town are popular with students 
and visitors, as well as residents. The 
one kilometre-long Hauptstrasse is not 
only Heidelberg’s most famous shop-
ping street, but also Germany’s longest 
pedestrian-only street, with a wide range 
of excellent shopping.

But the city does not live on its past 
reputation. This is one of Europe’s major 

centres for science and research, thanks 
to work at Germany’s oldest university. 
There are some 30,000 students – one in 
five of Heidelberg’s 140,000 population; 
among the professors are ten Nobel prize-
winners.

The Universitätsklinikum (Heidelberg 
University Hospital) has 40 specialised 
clinical departments, making it one of the 
leading medical centres in Europe. The 
modern treatment facilities attract 
hundreds of thousands of patients each
year. For these patients and their rela-
tives, Heidelberg Marketing GmbH has an 
official website (www.heidelberg-
tourismus.de), with information on 
leisure and tourist attractions and activi-
ties. Also listed are hotels that guarantee 
the best possible service and comfort.
Heidelberg is easy to get to, 45 minutes 
from Frankfurt’s International Airport.

HEIDELBERG

Heidelberg has long been – and still is – one of Europe’s 
most romantic cities, with its ruined castle on a hill,
baroque houses, cobbled lanes, Germany’s oldest
university (1386) and the Neckar River. But this
welcoming city also offers excellent hotels, restaurants 
and world-class clinics.

HIGHLIGHTS

Opening hours:
Castle, Großes Fass (wine barrel), 
German Pharmacy Museum: 
Daily 08:00 – 17:30

Entry prices/Concessions: 
Castle, Großes Weinfass, German Pharmacy Museum 
and return journey on the funicular railway: EUR 5.00 

www.schloss-heidelberg.de 

Opening hours:
Free (open to all) 

Entry prices/Concessions: 
Free

www.heidelberg-tourismus.de     

Opening hours:
April to September: Tues to Son 10:00 – 18:00
October: Tues to Son 10:00 – 16:00
November to March: Tues to Sat 10:00 – 16:00 

Entry prices/Concessions: 
University Museum, Old Assembly Hall, Students’ 
Prison: EUR 3.00

www.heidelberg-tourismus.de     

Heidelberg Castle with its great wine barrel
Built on a hill, this medieval castle stands guard 
over Heidelberg. For five centuries, it was the 
residence of one of Germany’s powerful Prince-
Electors. Destroyed in a war in 1693, the ruins 
became a symbol of the German Romantic 
movement. In the castle cellars is the largest 
wine barrel in the world, with a capacity of about 
222,000 litres.

The Philosophers’ Walk
Across the river from the Old Town, the 
Philosophers’ Walk on the sunny Heiligenberg is 
one of the most beautiful hiking paths in Europe. 
Named for the university professors and 
philosophers, who came here to seek inspiration, 
this path is not only lined with attractive shrubs 
and flowers, but also has marvellous views of the 
city and castle.

Studentenkarzer (Students’ Prison)
Between 1778 and 1914, students who had 
misbehaved were detained here as a punishment. 
For many students, a night here was a rite of 
passage! And, decorating the walls with cartoons 
and slogans became a tradition. The cells, with the 
“art” and graffiti, are a popular attraction that can 
be seen today.

RECOMMENDATIONS

Shopping
One of Germany’s largest pedestrian areas, 
with international designer brands, local 
produce and many antiques shops.

Eating out
The wide variety of places to eat in 
Heidelberg offers everything from affordable 
student restaurants, regional cuisine and 
international dishes to gourmet dining.

For families
Heidelberg Zoo, playgrounds beside the Neckar 
River, the Bergbahn (funicular), forest trails.

Cultural attractions
Year-round, Heidelberg is famous for its 
outstanding festivals and events: Heidelberg 
Spring International Music Festival; the Castle 
Illuminations; Heidelberg Castle Festival 
(theatre, operetta); Enjoy Jazz - International 
Festival for Jazz and More; Heidelberg 
Christmas Market.

INFORMATION

Heidelberg Marketing GmbH     
Ziegelhäuser Landstrasse 3
69120 Heidelberg

T +49 (0)6221 5840200
F +49 (0)6221 5840222
E info@heidelberg-tourismus.de
W www.heidelberg-tourismus.de

Hotel recommendations:
See page 35
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HEIDELBERG UNIVERSITY HOSPITAL – 
SCIENTIFIC EXCELLENCE FOR YOUR HEALTH

CONTACT

Heidelberg University Hospital
International Office
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg

T +49 (0)6221 566243
F +49 (0)6221 5633955
E international.office@med.uni-heidelberg.de
W www.heidelberg-university-hospital.com

CLINICAL SPECIALTIES

•  Oncology: 
 Interdisciplinary diagnosis and choice of 
treatment at the National Centre for Tumour 
Diseases NCT; classical and adjuvant chemo-
therapy, antibody therapy, surgical treatment 
using the latest technologies; highly innova-
tive radiation therapy, including proton and 
heavy ion beam therapy; stem cell trans-
plantation; multiple pain therapy methods; 
psycho-oncology

•  Cardiovascular diseases
•  Neurological diseases
•  Metabolic diseases and hormonal disorders
•  Muscoloskeletal diseases
•  Transplantation: living liver and living kidney 

transplantation; stem cell transplantation
•  Pregnancy and gynaecological diseases
•  Childhood diseases

SERVICES OFFERED

•  Arranging interpreter services
•  Visa support
•  Accommodation in comfortably-furnished 

single and double rooms
•  Internet access (WLAN), telephone and 

television (English and Arabic television 
programmes available)

•  Meals served according to individual choice 
and requirements

•  English-speaking doctors and nurses
•  Medical reports are written in English
•  Prayer room in the hospital for Muslim 

patients

Prof. Dr. Dr. h.c.

Peter P. Nawroth

Acting Medical Director 

and Chairman of the Board

Heidelberg University 

Hospital

Heidelberg University Hospital

With 46 specialist departments and 240,000 patients 
per year, Heidelberg University Hospital is one of 
Europe‘s largest and most modern medical centres. 
World-renowned experts provide comprehensive care 
at the highest international standards in all medical 
specialties. Heidelberg University Hospital treats 
patients from all over Germany and many other 
countries.

A special focus involves treating patients with complex 
and severe diseases and developing new methods for 
diagnosis and treatment in cooperation with researchers 
from various institutions, for example the German 
Cancer Research Center. Treatments at Heidelberg 
University Hospital are based on interdisciplinary 
cooperation between specialists from different medical 
divisions.

Heidelberg University’s defining attribute is a relentless 
aspiration to higher academic performance, together 
with recognition of its hospital as an international 
benchmark for quality. In 2007, Heidelberg was 
designated as a “German Elite University” by the 
German Research Association and the German Council 
of Science and Humanities.

Seralux
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LAKE CONSTANCE

The circumference of Lake Constance (Bodensee in 
German) is 273 km. Of this, 177 km are in Germany. 
Long regarded as a favourite holiday region, the lake’s 
most popular destination is the flower island of Mainau. 
This is renowned for the magnificent parks and gardens 
that surround the baroque castle of Count Bernadotte  
and his family.

DESTINATIONS  |  LAKE CONSTANCE

Lake Constance (Bodensee) 
A holiday destination for all tastes

Although Lake Constance is in the very 
heart of Europe, this idyllic lake has a 
mediterranean atmosphere. From the 
palm-lined promenades along the shore, 
you can watch boats sailing across the 
crystal clear blue water. Running down to 
the lake are orchards and meadows. On 
the horizon, a spectacular panorama of 
peaks – the snow-capped Alps – provides 
a dramatic backdrop. As well as Germany, 
three other countries border the lake: 
Austria, Switzerland and the Principality 
of Liechtenstein. Despite this international 
flavour, the Lake Constance region has a 
distinct charm and traditions of its own. 
And, there is something for every visitor, 

from nature and to culture. One of the 
best ways to explore the lake and its 
picturesque countryside is on a bicycle, 
following a network of cycle trails. Walk in 
the footsteps of famous artists; take one of 
the traditional ferries that criss-cross the 
lake, from one charming lakeside town to 
another; and explore the medieval lanes. 
Wherever you are, marvel at the natural 
beauty that surrounds you. As well as this 
wide range of activities, the communities 
around the lake also offer total relaxation 
with attractive spa and wellness services.

If this sounds too good to be true, then 
come and discover for yourself how much 
there is to see and do on and around 
beautiful Lake Constance!

HIGHLIGHTS

Opening hours:
Mainau Island is open all year-round. Open from 
sunrise until sunset.   

Entry prices/Concessions: 
March 22 to October 21, 2012
Adults: EUR 16.90
Group rates (from 10 persons): EUR 13.50
Students (with ID): EUR 9.50
Schoolchildren (13 and above): EUR 9.50
Children up to 12: FREE

October to March: ½ Price

www.mainau.de    

Opening hours:
April to October 

Entry prices/Concessions: 
On request

www.bsb.de     

Opening hours:
May to October: Daily 09:00 – 17:00 (last entry 16.30)
November to April: Tues to Sun 10:00 – 17:00
Closed from March 5 – 8, 2012, 
and December 24 – 25, 2012 
On December 31: 10:00 – 14:30
Information tel.: +49 (0)7541 38010 

Entry prices/Concessions: 
Adults: EUR 7.50; Pensioners: EUR 6.50
Children (6 – 16): EUR 3.00
Schoolchildren, students, disabled: EUR 4.00
Family tickets: EUR 17.00

www.zeppelin-museum.de

Mainau Island 
– Paradise in the middle of Lake Constance
Blooming tropical flowers, a park with magnificent
150-year-old trees, the baroque splendour of the
castle and the Mediterranean atmosphere:
these are among the attractions of Mainau, the
flower island. The lake’s biggest tourist attraction
also has one of Germany’s largest butterfly houses, 
as well as fun playgrounds for children.

Ferry rides on Lake Constance
A classic way to enjoy Lake Constance is on a cruise. 
On deck, enjoy the beauty of the lake, the gentle 
breezes and the magical views. Known as the White 
Fleet, the BSB ferry company offers a wide range 
of day trips, including dinner cruises and festivals. 
Their comprehensive network connects all the main 
towns and attractions along the lake.

Zeppelin Museum Friedrichshafen
The Zeppelin Museum is a treasure chest of 
aviation: the world’s largest and most important 
collection about the history and technology of the 
legendary Zeppelin airships. The main attraction is 
the walk-in reconstruction of a 33-m long section 
of the LZ 129 Hindenburg. Along with an exhibi-
tion of local art, this provides a special day out.

RECOMMENDATIONS

Shopping
In towns; Lago Shopping Center Konstanz;
Seemaxx Factory Outlet Center Radolfzell; 
Factory Outlet Kreuzlingen.

Eating out
The Schwedenschenke Restaurant on Mainau 
Island; the Hotel Riva in Konstanz.

For families
Mainau Island; Ravensburger Spieleland theme 
park.  

Cultural attractions
Bregenz Festival; the Zeppelin Museum in 
Friedrichshafen; the Pfahlbau Lake Dwellings 
of the Stone and Bronze Age (Unteruhldingen); 
Reichenau  Island.

INFORMATION

Mainau GmbH          
78465 Insel Mainau

T +49 (0)7531 3030
F +49 (0)7531 303248
E info@mainau.de
W www.mainau.de

Hotel recommendations:
See page 36
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OUTLETCITY METZINGEN

WELCOME TO GERMANY’S BEST SHOPPING
PREMIUM OUTLET SHOPPING
International fashion labels. Famous designers. Lifestyle 
accessories. Attractive prices. TAX FREE shopping. 
Stylish contemporary stores. Excellent places to eat. 
Attentive child care.
Welcome to OUTLETCITY METZINGEN.

DESTINATIONS  |  OUTLETCITY METZINGEN

Just south of Stuttgart, Metzingen is the 
hometown of the world-famous fashion 
designer Hugo Boss. With its array of 
outlets, there is nowhere better for a 
shopping trip. What makes OUTLETCITY 
METZINGEN special is that this is a real
“city” shopping experience, not a new 
development on the outskirts of town. 
Centrally located, surrounded by historic
buildings, this is where innovative 
development meets the latest trends: 
fashion, architecture, design, culture and 
food. In flagship outlet stores, guests 
from all over the world can choose from 
more than 60 top international brands, 
with year-round discounts of between 
30% and 70%. Brands include Adidas, 
Armani, Bally, Burberry, Calvin Klein, 
Diesel, Escada, Golfino, Hugo Boss, Joop, 
Lacoste, Loro Piana, Marc O’Polo, Max 
Mara, Nike, Pepe Jeans, Petit Bateau, Polo 
Ralph Lauren, Puma, Samsonite, Sigikid, 

Strellson, Strenesse, Swarovski, Swatch, 
Timberland, Tommy Hilfiger, Windsor, 
WMF and many more. All in all, this 
unique shopping experience is perfect for 
the brand-savvy and fashion-conscious.

But it’s not just the fashion outlets that 
are a magnet: Metzingen itself is a major 
attraction, with its cosmopolitan flair,
attractive small town charm, traditions 
and welcoming Swabian hospitality.

Also nearby are award-winning chefs 
and cultural attractions, the famous 
Mercedes-Benz and Porsche automobile 
museums in Stuttgart, health and spa 
services, golf courses, the stud farm at 
Marbach (Germany’s oldest state stud 
farm for horse breeding), and the un-
spoiled scenery of the Swabian Mountains 
countryside. 

RECOMMENDATIONS

Shopping
A unique shopping experience with more than 
60 top international brands reduced by 30% 
to 70% - year-round! Armani, Burberry, Hugo 
Boss, Loro Piana and more ...

Eating out
Enjoy a break from shopping in Metzingen’s 
cafés and restaurants. The choice ranges from 
regional to international menus; prices range 
from expensive to affordable.
Tip: Bistorante Olio e Pane – freshly-prepared 
Italian dishes in modern, pleasant 
surroundings on the Lindenplatz in the heart of 
OUTLETCITY.

INFORMATION

OUTLETCITY METZINGEN Marketing GmbH         
Reutlinger Strasse 63
72555 Metzingen  

T +49 (0)7123 92340
F +49 (0)7123 969825
E info@outletcity.com
W www.outletcity.com

Hotel recommendations:
Available online at www.outletcity.com

HIGHLIGHTS

Opening hours:
Fri 12:00 – 20:00
Sat 09:00 – 20:00

Entry prices/Concessions: 
EUR 2.50 per hour per child. Families with 
more than one child receive a discount; the cost 
is EUR 1.50 per hour per child

www.outletcity.com 

Opening hours:
Details of journeys and time table are online 

Entry prices/Concessions: 
One way: EUR 7.50, Round-trip: EUR 10.00
Children under 14 travel free, when accompanied 
by an adult

www.outletcity.com     

Opening hours:
Mon – Fri 10:00 – 20:00
Sat 09:00 – 20:00 

KIDS CAMP – attentive childcare
While you shop, let our multilingual and well-
trained staff look after your children in our special 
KIDS CAMP for ages 3 to 12. You have four hours 
to yourself; they make sure that your children 
are having a good time. With great games, craft 
making and singsongs, the KIDS CAMP offers an 
exciting programme.

Shopping Shuttle
No car is needed. Travel in comfort on the luxury 
shuttle bus from Stuttgart to OUTLETCITY 
METZINGEN. Board at the airport/Trade Fair Centre 
or from seven major hotels near Stuttgart Airport. 
With four round trips a day from Thursday to 
Saturday, individual trips are easy and convenient.
NEW: The Saturday connection to the Porsche 
Museum in Stuttgart.

Tourist Information
In addition to the central tourist information 
centre, where you’ll get personal advice as well 
as information material in English and Arabic, 
OUTLETCITY METZINGEN has touch screen 
terminals with all the information you need. 
This modern and easy-to-use system has expert 
tips on shopping and tourism.
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N 48° 46’ E 9° 11’

DISCOVER
LE MERIDIEN STUTTGART

LE MERIDIEN STUTTGART
WILLY-BRANDT-STRASSE 30,  
70173 STUTTGART, GERMANY 
T +49 711 2221 0 
lemeridienstuttgart.com

Be inspired by our 292 luxurious rooms and suites, including our Presidential Suite,  
250 square meters in area, and superb Diplomatic Suite at 170 square meters. 

Be delighted by the fabulous cuisine of our French restaurant “Le Cassoulet”,  
the best wellness center in the city – Le Spa – and a vibrant range of art and culture. 

Enjoy a wonderful time at Le Méridien Stuttgart.

Shuttle service

Parking

Lift/elevator

Restaurant

Halal food

In-room cooking facilities

Air-conditioning

Cable TV

Satellite TV

Wi-Fi

Facilities for children

Swimming pool

Spa

HOTELS

Distance to airport

Distance to highway

Distance to station

Distance to city centre

Disabled facilities

Credit cards accepted

Luggage service
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Stuttgart‘s first choice for discerning 
visitors, with top-class comfort and 
personal service. In this recently
refurbished hotel, the rooms and suites 
are modern and spacious. (Special
features: 24-hour room service;
exclusive new spa area; close to the 
city’s main hospitals; on Königsstrasse, 
one of Germany’s most exclusive
shopping streets).

STEIGENBERGER GRAF ZEPPELIN 

A  Arnulf-Klett-Platz 7
70173 Stuttgart

T +49 (0)711 20480
E stuttgart@steigenberger.de
W www.stuttgart.steigenberger.de

Capacity

Number of beds 295

Double rooms 155

Interconnecting rooms 6

Suites 38

Number of restaurants 4

5 km15 km 0 km 0 km

Le Méridien Hotel Stuttgart is right 
in the heart of the city! We have 292 
modern rooms, including 10 junior 
suites, the Presidential Suite (250 m2) 
and the Diplomatic Suite (170 m2). 
Relax in Le SPA, the spacious spa 
and fitness area; meet up in the Bar 
Lillet; and dine in our Restaurant Le 
Cassoulet. 

LE MÉRIDIEN STUTTGART 

A  Willy-Brandt-Strasse 30
 70173 Stuttgart
T +49 (0)711 22210
F +49 (0)711 22212029
E info.stuttgart@lemeridien.com 
W www.lemeridienstuttgart.com 15 km15 km 5 km 5 km

        

Capacity

Number of beds 584

Double rooms 292
All rooms are for both double and 
single use
Interconnecting rooms 121

Suites 12

Number of restaurants 1

The elegant Maritim Hotel Stuttgart 
is located next to the Hoppenlau Park 
in the city centre. The main railway 
station and tourist attractions are 
within walking distance. The hotel has 
restaurants, a piano bar and coffee shop 
as well as swimming pool, sauna, gym 
and beauty lounge. A cinema and shops 
are just a few steps away.

MARITIM HOTEL STUTTGART 

A Seidenstrasse 34
 70174 Stuttgart
T +49 (0)711 9420
F +49 (0)711 9421000
E info.stu@maritim.de
W www.maritim.de

Capacity

Number of beds 1,079

Double rooms 478

Single rooms 31

Interconnecting rooms 2

Suites 46

Number of restaurants 4

8 km13 km 1.5 km 0.5 km

HOTELS  |  BADEN-BADEN

In an outstanding location in its own 
grounds overlooking the Lichtentaler 
Allee, this grand hotel offers world-
class lifestyle in a relaxed ambience. 
Combining upscale luxury with 
contemporary convenience, the 100 
rooms and suites are all individually 
decorated. International gourmets 
come to eat in the Wintergarten 
restaurant, with its view over the 

private park, and in the 
Park-Restaurant with its 
two Michelin stars. With 
its relaxing and discreet 
atmosphere, the Medical 
Spa offers top-class care 
and expert advice from 
experienced doctors.

BRENNERS PARK-HOTEL & SPA S

A Schillerstrasse 4/6
 76530 Baden-Baden
T +49 (0)7221 9000
F +49 (0)7221 38772
E reservations@brenners.com 
W www.brenners.com 

Capacity

Number of beds 171

Double rooms 46

Single rooms 22

Interconnecting rooms 25

Suites 32

Number of restaurants 2

The Dorint Maison Messmer has a long 
tradition of hospitality. The exclusive 
ambience is coupled with a variety of 
restaurants and a superlative health 
spa. With its panoramic views over 
the park, the JB Messmer restaurant 
offers classically distinctive gourmet 
creations with a personal touch. 

A special highlight of the 
hotel is the 800 m2 spa and 
sauna area with its large pool 
and exclusive saunas.

DORINT MAISON MESSMER 

A Werderstrasse 1
 76530 Baden-Baden
T +49 (0)7221 30120
F +49 (0)7221 3012100
E info.maison-messmer@dorint.com 
W www.dorint.com/Baden-Baden 

Capacity

Number of beds 309

Double rooms 137

Single rooms 5

Interconnecting rooms 5

Suites 10

Number of restaurants 2

The Best Western Queens Hotel is near 
the world famous parks and gardens 
of the Lichtentaler Allee, surrounded 
by lush grounds and just a short 
walk from the city centre. In the air-
conditioned guest rooms, you enjoy 
first-class comfort, with great views 

of the Black Forest from 
your balcony or terrace. For 
relaxation and rest, we have 
a spacious recreation area. 

BEST WESTERN QUEENS HOTEL BADEN-BADEN S

A Falkenstrasse 2
 76530 Baden-Baden
T +49 (0)7221 2190
F +49 (0)7221 219519
E  info@queens-hotel-

baden-baden.bestwestern.de 
W  www.best-western-queens-

hotel-baden-baden.de 

Capacity

Number of beds 226

Double rooms 100

Single rooms 16

Interconnecting rooms 22

Suites 5

Number of restaurants 1
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Welcome to our hotel! Our 114 rooms, 
all non-smoking, range from cosy 
single rooms to the luxurious Colombi 
Suite. Relax in our spacious spa area, 
with its fitness room and beauty salon, 
as well as a sauna, steam bath and 
solarium. Gourmets enjoy dining in
our wood-panelled “Zirbel- and
Falkenstube” (one Michelin star) and 
the traditional “Hans-Thoma-Stube”. 

COLOMBI HOTEL S

A  Rotteckring 16
 79098 Freiburg
T +49 (0)761 21060
F +49 (0)761 31410
E info@colombi.de
W www.colombi.de

Capacity

Number of beds 213

Double rooms 37

Single rooms 15

Suites 62

Number of restaurants 3

5 km55 km 0.5 km 0.1 km

In the heart of a nature reserve, the 
4-star Dorint Hotel An den Thermen 
Freiburg is perfect for relaxation and 
recuperation. Linked to the neighbour-
ing Mooswald orthopaedic rehabili-
tation clinic and the Keidel Mineral 
Thermal Baths, the hotel specialises in 
guests needing medical treatment or 
spa therapy. By 2013, the hotel will be 
completely renovated.

DORINT RESORT AN DEN THERMEN FREIBURG 

A  An den Heilquellen 8
 79111 Freiburg
T +49 (0)761 49080
F +49 (0)761 4908100
E info.freiburg@dorint.com 
W www.dorint.com/freiburg

Capacity

Number of beds 123

Double rooms 54

Single rooms 16

Interconnecting rooms 4

Suites (from 2013) 5

Number of restaurants 1

2.5 km65 km 6 km 6 km

The Hotel Stadt Freiburg is a new 
4-star hotel. Contemporary in design, 
it is conveniently close to the Universi-
tätsklinikum Freiburg (Freiburg
University Hospital) and the
Kongresszentrum Freiburg (Convention
and Trade Fair Centre). All rooms are 
new and furnished to international 
standards. A spacious spa area is
opening in March 2012.

HOTEL STADT FREIBURG 

A  Breisacher Strasse 84
79110 Freiburg

T +49 (0)761 89680
F +49 (0)761 8095030
E info@hotel-stadt-freiburg.de
W www.hotel-stadt-freiburg.de

Capacity

Number of beds 380

Double rooms 110

Single rooms 38

Apartments 48

Suites 15

Number of restaurants 1

5 km60 km 1.2 km 1.5 km

HOTELS  |  HEIDELBERG

The only 5-star superior luxury hotel in 
Heidelberg, the Europäische Hof 
offers luxuriously-appointed suites, 
top quality service by multilingual
employees (including Arabic), Arabic
menus, flexible service hours, a
concierge and a limousine service. We 
have an excellent working relationship 
with the University Hospital.

DER EUROPÄISCHE HOF – HOTEL EUROPA S

A  Friedrich-Ebert-Anlage 1
 69117 Heidelberg
T +49 (0)6221 5150
F +49 (0)6221 515506
E marketing@europaeischerhof.com
W www.europaeischerhof.com

Capacity

Number of beds 199

Double rooms 60

Single rooms 39

Interconnecting rooms 39

Suites 19

Number of restaurants 1

2 km85 km 2 km 1 km

With 232 stylish guest rooms and 
suites, our hotel is a unique combina-
tion of an historic villa with a modern 
annexe. All rooms offer amenities, 
such as complimentary mineral water, 
tea and coffee-making facilities, a safe 
deposit box, air-conditioning and Wi-Fi. 
For additional comfort, we recommend 
an upgrade to our Club Rooms, with 
access to the Club Lounge.

CROWNE PLAZA HEIDELBERG CITY CENTRE 

A  Kurfürstenanlage 1
69115 Heidelberg

T +49 (0)6221 9170
F +49 (0)6221 21007
E andreas.wesch@whgeu.com
W www.crowneplaza-heidelberg.de

Capacity

Number of beds 232

Double rooms 141

Single rooms 83

Interconnecting rooms 90

Suites 8

Number of restaurants 2

1.5 km85 km 1 km 0 km

The old town of Heidelberg is not
the only place to relax. You can also 
unwind in the privacy of our hotel. 
Let us pamper you in one of our 169 
rooms, which offer different levels 
of comfort. Our chefs love to cook 
regional and international dishes, and 
love to keep our clients happy – as do 
all of our well-trained staff throughout 
the hotel. 

HOLIDAY INN HEIDELBERG 

A  Pleikartsförster Strasse 101
 69124 Heidelberg
T +49 (0)6221 7880
F +49 (0)6221 788499
E reservation.hi-heidelberg@qgdhotels.de 
W www.heidelberg-hi-hotel.de 3 km90 km 1.5 km 3.5 km

Capacity

Number of beds 268

Double rooms 139

Single rooms 28

Interconnecting rooms 8

Suites 2

Number of restaurants 2
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A member of Small Luxury Hotels of 
the World, this 5-star luxury hotel is
in the heart of the Black Forest
Highlands. We offer 56 renovated 
rooms and suites, and a spacious
private park (four hectares) with a lake 
and deer park. Our 1,200-m2 wellness 
pavilion has an indoor pool, indoor and 
outdoor Jacuzzi, sauna, gymnasium, 
plus beauty and spa cabins.

 PARKHOTEL ADLER 

A  Adlerplatz 3 
 79856 Hinterzarten
T +49 (0)7652 1270
F +49 (0)7652 127717
E info@parkhoteladler.de
W www.parkhoteladler.de 30 km90 km 0.5 km 0.5 km

        

Capacity

Number of beds 112

Double rooms 27

Single rooms 8

Interconnecting rooms 4

Suites 21

Number of restaurants 2

Once an abbey, our 5-star hotel is on a 
private island, a stone’s throw from the 
historic heart of the city of Konstanz. 
As well as the stunning location, the 
hotel’s unique blend of modern luxury 
and historic ambience completes the 
experience. The rooms and suites are 
all modern, with first-class furnishings 
and views over Lake Constance.

STEIGENBERGER INSELHOTEL 

A  Auf der Insel 1
78462 Konstanz

T +49 (0)7531 1250
F +49 (0)7531 26402
E konstanz@steigenberger.de
W www.konstanz.steigenberger.de

Capacity

Number of beds 175

Double rooms 72

Single rooms 28

Interconnecting rooms 8

Suites 2

Number of restaurants 2

2 km65 km 0.5 km 0.1 km

Set in the unspoiled countryside of
Hohenlohe, with a spacious spa and 
pools, this 5-star retreat is for those 
looking for peace and pampering. 
For the active, there is a 27-hole golf 
course and a golf academy. For fine 
dining, choose between the gourmet 
restaurant, the Jägerstube with its 
regional specialities, and the Spa 
Restaurant for lighter dishes.

WALD & SCHLOSSHOTEL FRIEDRICHSRUHE S

A  Kärcherstrasse
 74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe
T +49 (0)7941 60870
F +49 (0)7941 6087888
E hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de
W www.schlosshotel-friedrichsruhe.de

Capacity

Number of beds 128

Double rooms 33

Interconnecting rooms 4

Suites 29

Number of restaurants 3

6 km70 km 6 km 6 km
Design 
land in sicht AG, Sulzburg
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هو عضو في مجموعة الفنادق الفاخرة الصغيرة في 

العالم، ويقع هذا الفندق ذو الخمس نجوم في قلب 

تالل الغابة السوداء. نحن نقدم 56 غرفة وجناحاً تم 

تجديدها، وحديقة واسعة خاصة (4 هكتار) مع بحيرة 

وحديقة غزالن. ويضم جناح الصحة الخاص بنا والذي 

تبلغ مساحته 1200 متر مربع، حوض سباحة داخلي، 

وجاكوزي داخلي وخارجي، ساونا، صالة لأللعاب 

الرياضية، باإلضافة إلى حجرات للجمال والتدليك.

 فندق بارك أدلر

العنوان: أدلر بالتس 3

79856 هينترتسارتن

هاتف: 1270 7652(0) 49+

فاكس: 127717 7652(0) 49+

info@parkhoteladler.de :البريد اإللكتروني

www.parkhoteladler.de :الموقع اإللكتروني

السعة
112 عدد األسرة
27 الغرف المزدوجة
8 الغرف الفردية
4 الغرف المتصلة

21 األجنحة
2 عدد المطاعم

0.5 كلم0.5 كلم 30 كلم 90 كلم
        

فندقنا ذو الخمس نجوم، الذي كان ذات مرة ديراً، يقع 

فوق جزيرة خاصة، على مرمى حجر من القلب التاريخي 

لمدينة كونستانتس. وفضالً عن الموقع المذهل، فإن 

ما يمتلكه الفندق من مزيج فريد من الفخامة العصرية 

واألجواء التاريخية يكمل تجربة الضيافة فيه. كافة 

الغرف واألجنحة حديثة، فأثاثها من الدرجة األولى 

وتتميز بإطالالت على بحيرة كونستانس.

 فندق شتايغنبيرغر إنزل

العنوان: أوف دير إنزل 1

78462 كونستانتس

هاتف: 1250 7531(0) 49+

فاكس: 26402 7531(0) 49+

konstanz@steigenberger.de :البريد اإللكتروني

www.konstanz.steigenberger.de :الموقع اإللكتروني

السعة
175 عدد األسرة
72 الغرف المزدوجة
28 الغرف الفردية
8 الغرف المتصلة
2 األجنحة
2 عدد المطاعم

0.1 كلم0.5 كلم 2 كلم 65 كلم

يقع هذا المالذ ذو الخمس نجوم في الريف العذري 

لمنطقة "هوهنلوه"، ويضم منتجعاً صحياً وأحواض 

سباحة، ليشكل مكاناً مثالياً للباحثين عن السالم والدالل. 

أما بالنسبة للمفعمين بالحيوية، فهناك ملعب غولف 

يحتوي على 27 حفرة وأكاديمية للغولف. ولتناول 

الطعام الجيد، فيمكنكم االختيار بين مطعم "غورميه 

ريستورانت"، مطعم "يغرشتوبه" مع أطباقه اإلقليمية، 

ومطعم "سبا ريستورانت" لألطباق األخف.

S فالد اند شلوس هوتيل فريدريشسروه

العنوان: كيرشر شتراسه

74639 تسفايفلينغن-فريدريشسروه

هاتف: 60870 7941(0) 49+

فاكس: 6087888 7941(0) 49+ 

hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de :البريد اإللكتروني

www.schlosshotel-friedrichsruhe.de :الموقع اإللكتروني

السعة
128 عدد األسرة
33 الغرف المزدوجة
4 الغرف المتصلة

29 األجنحة
3 عدد المطاعم

6 كلم6 كلم 6 كلم 70 كلم

التصميم الفني
مؤسسة الند إن زيشت، سالزبورغ

الصور
TMBW/ دوبر، آخيم مينده
أرشيف الوجهات السياحية،

المستشفيات والفنادق

الطباعة
شركة سي. ماورر للطباعة والنشر

غايسلينغن أن دير شتايغه

عند إعداد هذه المطبوعة بُذلت كل الجهود الالزمة للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. 
تم تحديد األسعار للعام 2012 ويمكن أن تتغير الحقاً.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمجلس السياحة الوطني في بادن-فورتمبيرغ

الناشر
مجلس السياحة الوطني

بادن-فورتمبيرغ / جنوب غرب ألمانيا
إيسلينغر شتراسه 8
شتوتغارت 70182

هاتف: 580 238 711(0) 49+
فاكس: 5898 238 711(0) 49+

www.tourism-bw.com :الموقع اإللكتروني
info@tourismus-bw.de :البريد اإللكتروني

بدعم من وزارة بادن–فورتمبيرغ  للشؤون الريفية وحماية 
المستهلك

النشر تفاصيل 
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مرحباً بكم في فندقنا! إن غرفنا التي يبلغ عددها 114 
غرفة والخالية جميعها من التدخين، تتدرج بدءاً من 
غرف فردية دافئة وحتى أجنحة كولومبي الفاخرة. 

استرخوا في منطقة منتجعنا الصحي الواسعة، التي تضم 
غرفة للياقة البدنية وصالون تجميل، فضالً عن ساونا، 
حمام بخار وحجرة سوالريوم. أما الذواقة فيمكنهم 

التمتع بتناول الطعام في المطاعم المكسوة باأللواح 
الخشبية "تسيربل شتوبه" و"فالكن شتوبه" (حاصلة على 

نجمة ميشالن) والمطعم التقليدي "هانز-توما-شتوبه".

S فندق كولومبي

العنوان: روتيكرينغ 16
79098 فرايبورغ

هاتف: 21060 761(0) 49+
فاكس: 31410 761(0) 49+

info@colombi.de :البريد اإللكتروني
www.colombi.de :الموقع اإللكتروني

السعة
213 عدد األسرة
37 الغرف المزدوجة
15 الغرف الفردية
62 األجنحة
3 عدد المطاعم

0.1 كلم0.5 كلم 5 كلم 55 كلم

يقدم "أويروبيشه هوف"، فندق الخمس نجوم الممتاز 

الفاخر الوحيد في هايدلبيرغ، أجنحة مجهزة بشكل 

مترف، خدمات عالية الجودة من قبل موظفين متعددي 

اللغات (بما في ذلك اللغة العربية)، قوائم طعام عربية، 

مرونة في ساعات الخدمة، خدمة البواب وخدمة 

ليموزين. لدينا عالقات عمل ممتازة مع مستشفى 

الجامعة.

S دير أويروبيشه هوف – فندق أوروبا

العنوان: فريدريش-إلبرت-أنالغه 1

69117 هايدلبيرغ

هاتف: 5150 6221(0) 49+

فاكس: 515506 6221(0) 49+

marketing@europaeischerhof.com :البريد اإللكتروني

www.europaeischerhof.com :الموقع اإللكتروني

السعة
199 عدد األسرة
60 الغرف المزدوجة
39 الغرف الفردية
39 الغرف المتصلة
19 األجنحة
1 عدد المطاعم

1 كلم2 كلم 2 كلم 85 كلم

من خالل موقعه في قلب محمية طبيعية، فإن فندق 
األربع نجوم "دورينت أن دين تيرمن فرايبورغ"، يعد 
مكاناً مثالياً لالسترخاء واالستجمام. وبارتباطه بعيادة 
تأهيل العظام المجاورة "موسفالد" وحمامات المياه 
المعدنية الحرارية "كايدل"، يتخصص الفندق بالنزالء 
الذين يحتاجون إلى معالجة طبية أو عالج بالتدليك. 

بحلول عام 2013، سيتم تجديد الفندق بالكامل.

 منتجع دورينت أن دين تيرمن فرايبورغ

العنوان: أن دين هايلكفيلن 8
79098 فرايبورغ

هاتف: 49080 761(0) 49+
فاكس: 4908100 761(0) 49+

info.freiburg@dorint.com :البريد اإللكتروني
www.dorint.com/freiburg :الموقع اإللكتروني

السعة
213 عدد األسرة
54 الغرف المزدوجة
16 الغرف الفردية
4 الغرف المتصلة
5 األجنحة (ابتداءاً من 2013)
1 عدد المطاعم

6 كلم6 كلم 2.5 كلم 65 كلم

مع 232 من غرف النزالء واألجنحة األنيقة، يمثل فندقنا 

مزيجاً فريداً يجمع بين فيال تاريخية ومرافق حديثة. 

توفر كافة الغرف وسائل الراحة، مثل مياه معدنية 

مجانية، مرافق إعداد الشاي والقهوة، خزانة لألمانات، 

مكيف هواء وإنترنت السلكي "واي فاي". من أجل مزيد 

من الراحة، ننصحكم باالنتقال إلى غرف النادي الخاصة 

بنا "كلَّب رومز"، التي تمنحكم إمكانية الدخول إلى صالة 

النادي "كلَّب الونج". 

 كراون بالزا هايدلبيرغ سيتي سنتر

العنوان: كورفورستن أنالغه 1

69115 هايدلبيرغ

هاتف: 9170 6221(0) 49+

فاكس: 21007 6221(0) 49+

andreas.wesch@whgeu.com :البريد اإللكتروني

www.crowneplaza-heidelberg.de :الموقع اإللكتروني

السعة
232 عدد األسرة
141 الغرف المزدوجة
83 الغرف الفردية
90 الغرف المتصلة
8 األجنحة
2 عدد المطاعم

0 كلم1 كلم 1.5 كلم 85 كلم

فندق شتادت فرايبورغ هو فندق جديد من فئة 4 
نجوم. يقع هذا الفندق، الذي يتمتع بتصميم معاصر، 

بالقرب من مستشفى فرايبورغ الجامعي ومركز 
فرايبورغ للمعارض التجارية. جميع الغرف جديدة 

ومؤثثة وفقاً للمعايير الدولية. سيتم افتتاح منطقة سبا 
فسيحة في مارس 2012.

 فندق شتادت فرايبورغ

العنوان: برايساخر شتراسه 84
79110 فرايبورغ

هاتف: 89680 761(0) 49+  
فاكس: 8095030 761(0) 49+ 

 info@hotel-stadt-freiburg.de :البريد اإللكتروني
 www.hotel-stadt-freiburg.de :الموقع اإللكتروني

السعة
380 عدد األسرة
110 الغرف المزدوجة
38 الغرف المفردة
48 الشقق
15 األجنحة
1 عدد المطاعم

1.5 كلم1.2 كلم 5 كلم 60 كلم

البلدة القديمة من هايدلبيرغ ليست المكان الوحيد 
لالسترخاء، بل يمكنكم أيضاً االسترخاء في ظل خصوصية 

فندقنا. دعونا ندللكم في واحدة من الغرف التي يبلغ 
عددها 169 غرفة، والتي تقدم مستويات مختلفة من 

الراحة. يعشق رئيس طهاتنا القيام بطبخ أطباق إقليمية 
ودولية، ويحب الحفاظ على سعادة عمالئنا، وكذلك 

يفعل كل موظفينا ذوي التدريب الجيد في كل مكان 
من الفندق.

 هوليداي إن هايدلبيرغ

العنوان: باليكارتسفورستر شتراسه 101
69124 هايدلبيرغ

هاتف: 7880 6221(0) 49+
فاكس: 788499 6221(0) 49+

البريد اإللكتروني:
reservation.hi-heidelberg@qgdhotels.de 

www.heidelberg-hi-hotel.de :الموقع اإللكتروني

السعة
268 عدد األسرة
139 الغرف المزدوجة
28 الغرف الفردية
8 الغرف المتصلة
2 األجنحة
2 عدد المطاعم

3.5 كلم1.5 كلم 3 كلم 90 كلم
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يمثل الخيار األول في شتوتغارت للزوار المميزين، 

مع أعلى درجة من الراحة والخدمات الشخصية. في 

هذا الفندق، الذي تم تجديده مؤخراً، تتمتع الغرف 

واألجنحة بالحداثة والرحابة. (ميزات خاصة: خدمة 

غرف على مدار 24 ساعة، منتجع صحي خاص وجديد، 

الفندق قريب من المستشفيات الرئيسية في المدينة، 

عند شارع "كونيغسشتراسه"، الذي يعد واحداً من أشهر 

شوارع التسوق المميزة في ألمانيا).

 شتايغنبيرغر غراف تسبلين

العنوان: آرنولف-كليت-بالتس 7

70173 شتوتغارت

هاتف: 20480 711(0) 49+

stuttgart@steigenberger.de :البريد اإللكتروني

www.stuttgart.steigenberger.de :الموقع اإللكتروني

السعة
295 عدد األسرة
155 الغرف المزدوجة

6 الغرف المتصلة
38 األجنحة
4 عدد المطاعم

0 كلم0 كلم 5 كلم 15 كلم

في موقع مميز في حديقة خاصة به تطل على شارع 
"ليشتنتالر آليه"، يوفر هذا الفندق الفخم أسلوب حياة 

عالمي في أجواء مريحة. كافة الغرف واألحنحة التي 
يبلغ عددها 100 مصممة بشكل فريد، مع الجمع بين 

الفخامة الراقية ووسائل الراحة المعاصرة. يأتي الذواقة 
الدولييون لتناول الطعام في مطعم "فنتر غارتن"، الذي 
يتميز بإطاللته على الحديقة الخاصة، وكذلك في مطعم 

الحديقة "بارك-ريستورانت" الحاصل على نجمتي 
ميشالن.

وفي ظل أجوائه المفعمة باالسترخاء 
والهدوء، يقدم المنتجع الطبي "ميديكال 
سبا" أعلى مستويات الرعاية والمشورة 

المختصة من قبل أطباء ذوي خبرة.

 S فندق ومنتجع برينيرز بارك

العنوان: شيلر شتراسه 4/6
76530 بادن-بادن

هاتف: 9000 7221(0) 49+
فاكس: 38772 7221(0) 49+

reservations@brenners.com :البريد اإللكتروني
www.brenners.com :الموقع اإللكتروني

السعة
171 عدد األسرة
46 الغرف المزدوجة
22 الغرف الفردية
25 الغرف المتصلة
32 األجنحة
2 عدد المطاعم

يقع فندق لو ميريديان شتوتغارت تماماً في قلب 

المدينة! لدينا 292 غرفة عصرية، تتضمن 10 أجنحة 

صغيرة، الجناح الرئاسي (250 متر مربع) والجناح 

الدبلوماسي (170 متر مربع). استرخوا في "لو سبا"، 

الذي يمثل منتجعاً صحياً واسعاً ومنطقة للياقة البدنية، 

والتقوا في بار "ليلت"، وتناولوا طعامكم في مطعمنا 

"لو كاسولت".

 لو ميريديان

العنوان: فيلي- براندت- شتراسه 30

70173 شتوتغارت

هاتف: 22210 711(0) 49+

فاكس: 22212029 711(0) 49+

info.stuttgart@lemeridien.com :البريد اإللكتروني

www.lemeridienstuttgart.com :الموقع اإللكتروني

السعة
584 عدد األسرة
292 الغرف المزدوجة

كافة الغرف تُستخدم كغرف 
مزدوجة وفردية على حد سواء

121 الغرف المتصلة
12 األجنحة
1 عدد المطاعم

5 كلم5 كلم 15 كلم 15 كلم
        

يمتلك "دورينت مايزون ميسمر" تقاليد طويلة من 
حسن الضيافة. فاألجواء الحصرية تقترن بمجموعة 

متنوعة من المطاعم ومنتجع صحي متفرد. ومع إطاللته 
البانورامية على الحديقة، يقدم مطعم "جيه بي ميسمر" 
إبداعات الذواقة الكالسيكية المميزة مع لمسة شخصية. 
ومن المميزات الخاصة لهذا الفندق تبرز منطقة الساونا 
والمنتجع الصحي التي تمتد على مساحة 800 متر مربع 
مع ما يلحق بها من حوض سباحة كبير وحمامات بخار 

حصرية.

 دورينت مايزون ميسمر

العنوان: فيردر شتراسه 1
76530 بادن-بادن

هاتف: 3012-0 7221(0) 49+
فاكس: 3012-100 7221(0) 49+

info.maison-messmer@dorint.com :البريد اإللكتروني
www.dorint.com/Baden-Baden :الموقع اإللكتروني

السعة
309 عدد األسرة
137 الغرف المزدوجة

5 الغرف الفردية
5 الغرف المتصلة

10 األجنحة
2 عدد المطاعم

يقع الفندق األنيق ماريتيم شتوتغارت بجوار حديقة 

"هوبنالو" في مركز المدينة، حيث يمكن الوصول إلى 

محطة القطارات الرئيسية ومعالم الجذب السياحي سيراً 

على األقدام. ويضم الفندق مطاعم، بار بيانو ومقهى 

وكذلك حوض سباحة، ساونا، نادي رياضي وصالون 

تجميل. وعلى بعد خطوات معددوة فقط توجد سينما 

ومحالت تجارية.

 فندق ماريتيم

العنوان: زايدن شتراسه 34

70174 شتوتغارت

هاتف: 9420 711(0) 49+

فاكس: 9421000 711(0) 49+

info.stu@maritim.de :البريد اإللكتروني

www.maritim.de :الموقع اإللكتروني

السعة
1079 عدد األسرة
478 الغرف المزدوجة
31 الغرف الفردية
2 الغرف المتصلة

46 األجنحة
4 عدد المطاعم

0.5 كلم1.5 كلم 8 كلم 13 كلم

يقع فندق "بيست ويستيرن كوينز" بالقرب من 
المتنزهات والحدائق العالمية الشهيرة لشارع "ليشتنتالر 

آليه"، محاطاً بالحدائق الغناء، وهو على بعد مسافة 
قصيرة من مركز المدينة. في غرف النزالء المجهزة 

بأنظمة التكييف، سوف تستمتعون بوسائل راحة من 
الدرجة األولى، وستحظون بإطاللة رائعة على الغابة 

السوداء من شرفات غرفكم. من أجل االسترخاء 
والراحة، لدينا منطقة ترفيهية واسعة.

S فندق بيست ويستيرن كوينز بادن-بادن

العنوان: فالكن شتراسه 2
76530 بادن-بادن

هاتف: 2190 7221(0) 49+
فاكس: 219519 7221(0) 49+

info@queens-hotelbaden-baden.bestwestern.de :البريد اإللكتروني
www.best-western-queenshotel-baden-baden.de :الموقع اإللكتروني

السعة
226 عدد األسرة
100 الغرف المزدوجة
16 الغرف الفردية
22 الغرف المتصلة
5 األجنحة
1 عدد المطاعم
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مباشرة إلى الجنوب من مدينة شتوتغارت، تقع 
مدينة ”ميتسينغن“، التي تعد موطن مصمم 

األزياء الشهير على مستوى العالم ”هوغو 
بوس“. وفي ظل ما تزخر به من منافذ البيع، 

فليس هناك مكان أفضل للقيام بنزهة تسوق. 
وما يجعل مدينة ”ميتسينعن“ ذات خصوصية 
هو أنها تمثل تجربة ”مدينة“ تسوق حقيقية، 

وليست تطوراً جديداً على مشارف المدينة. 
ففي موقع مركزي تحيط به المباني التاريخية، 
تجدون المكان الذي يلتقي فيه التطور المبتكر 

مع آخر االتجاهات:  أزياء، عمارة، تصميم، 
ثقافة وطعام. وفي متاجر منافذ البيع الرائدة، 

يمكن للضيوف من جميع أنحاء العالم االختيار 
من بين أكثر من 60 عالمة تجارية رائدة، مع 
تخفيضات على مدار العام تتراوح بين %30 
و70%. وتشمل العالمات التجارية أديداس، 

أرماني، بالي، بيربري، كالفن كالين، ديزل، 
إسكادا، غولفينو، هوغو بوس، يووب، الكوست، 

لورو بيانا، ماركو بولو، ماكس مارا، نايك، 

بيبي جينز، بتي باتو، بولو رالف لورين، بوما، 
سامسونايت، زيغيكيد، شتريلزون، شترينيسه، 

سواروفسكي، سواتش، تيمبرالند، تومي 
هيلفيغر، ويندسور، دبليو إم إف والكثير غيرها. 

وباختصار، تعد تجربة التسوق الفريدة هذه 
طريقة مثالية للتعرف على حنكة العالمات 

التجارية وزيادة الوعي بالموضة. ولكن هذه 
الجاذبية ال تقتصر فقط على متاجر منافذ بيع 

األزياء، بل إن ”ميتسينغن“ بحد ذاتها تمثل 
نقطة جذب كبيرة مع أجوائها العالمية، وسحر 

البلدة الصغيرة الجذاب، وتقاليد حسن الضيافة 
الشفابية. كما يتواجد على مقربة منها طهاة 

نجوم ومعالم ثقافية جذابة، متحفا ”مرسيدس-
بنز“ و“بورشه“ الشهيران في شتوتغارت، 

خدمات صحية ومنتجعات استشفائية، مالعب 
غولف، مزرعة استيالد الخيول في مارباخ 

(أقدم مزرعة وطنية في ألمانيا لتربية الخيول)، 
وكذلك المشهد الطبيعي العذري لريف األلب 

الشفابي ”شفابيان ألب“.

توصيات
التسوق

تجربة تسوق فريدة مع أكثر من 60 عالمة تجارية دولية 
مخفضة من 30% حتى 70%، على مدار السنة! أرماني، 

بيربري، هوغو بوس، لورو بيانا وغيرها...

تناول الطعام في الخارج
لالستراحة من التسوق تمتعوا بالجلوس في أحد مقاهي 
ومطاعم ”ميتسينغن“، حيث تتراوح الخيارات بين قوائم 

الطعام اإلقليمية والدولية، وتتراوح األسعار بين الغالي 
ومعقول التكلفة. نصيحة: زيارة مطعم ”بيستورانته أوليو 

إي بانه“ الذي يعد أطباقاً إيطالية طازجة في محيط عصري 
ولطيف في ساحة ”ليندن بالتس“ في قلب مدينة منافذ البيع 

.(OUTLETCITY)

معلومات

هيئة تسويق مدينة منافذ البيع ميتسينغن
OUTLETCITY METZINGEN

شارع رويتلينغر شتراسه 63
72555 ميتسينغن

هاتف: 92340 7123(0) 49+
فاكس: 969825 7123(0) 49+

info@outletcity.com :البريد اإللكتروني
www.outletcity.com :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق: 
www.outletcity.com :متوفرة على اإلنترنت

ساعات العمل:
الجمعة 12:00 – 20:00

السبت 9:00 – 20:00

تعرفة الدخول/ االمتيازات:
2.5 يورو في الساعة للطفل الواحد. العائالت التي لديها أكثر من 
طفل تحصل على خصم، التعرفة 1.50 في الساعة للطفل الواحد

www.outletcity.com 

ساعات العمل:
جدول تفاصيل الرحالت واألوقات متوفر على اإلنترنت

تعرفة الدخول/ االمتيازات:
اتجاه واحد: 7.50 يورو، جولة كاملة: 10 يورو

األطفال تحت عمر 14 يسافرون مجاناً عندما يرافقهم شخص بالغ

www.outletcity.com     

ساعات العمل:
االثنين- الجمعة 10:00 – 20:00

السبت 9:00 – 20:00

مخيم األطفال.. عناية فائقة باألطفال
بينما تتسوقون، اتركوا لفريقنا المكون من مشرفين محترفين 
ومتعددي اللغات القيام برعاية بأطفالكم (من عمر 3 إلى 12 

سنة) وذلك في مخيم األطفال الخاص بنا ”كيدز كامب“. لديكم 4 
ساعات ألنفسكم، بينما يحرص مشرفونا في غضون ذلك على أن 

يحظى أطفالكم بأوقات جيدة، فمخيم األطفال يوفر برنامجاً مثيراً 
يشتمل على ألعاب رائعة وحرف يدوية وأداء األغاني.

مكوك التسوق
ال حاجة للسيارات. سافروا من شتوتغارت إلى مدينة منافذ البيع 

”ميتسينغن“ بواسطة حافلة مكوكية فاخرة ومريحة. يمكنكم 
استقاللها في المطار/مركز المعارض التجارية أو من خالل 7 فنادق 

كبرى قرب مطار شتوتغارت. وتعتبر الرحالت الفردية سهلة ومريحة 
مع توفر أربع رحالت يومية ذهاباً وإياباً من يوم الخميس وحتى 

السبت.  جديد: في يوم السبت يتوفر النقل إلى متحف بورشه في 
مدينة شتوتغارت.

معلومات سياحية
باإلضافة إلى مركز المعلومات السياحية المركزي، حيث يتم نُصحكم 

بشكل شخصي وتحصلون كذلك على مواد للمعلومات باللغتين 
اإلنكليزية والعربية، فإن لدى ”ميتسيغن“ محطات لشاشات تعمل 
باللمس تحتوي على كافة المعلومات التي تحتاجونها. ويمثل هذا 

النظام الحديث وسهل االستخدام مرشداً غنياً بالمعلومات المتعلقة 
بالتسوق والسياحة.

الوجهات السياحية   |  مدينة منافذ البيع ميتسينغن  

مدينة منافذ البيع ميتسينغن 

مرحباً بكم في أفضل أماكن تسوق
منافذ البيع الممتازة في ألمانيا

ماركات أزياء عالمية. مصممون مشهورون. اكسسوارات 
عصرية. أسعار جذابة. تسوق بدون ضرائب. متاجر حديثة 
وأنيقة. أماكن ممتازة لتناول الطعام. عناية فائقة باألطفال.

مرحباً بكم في "ميتسينغن" مدينة منافذ البيع 
.(OUTLETCITY METZINGEN)

إضاءات
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بحيرة كونستانس (بودن زيه)
وجهة للعطالت تلبي جميع األذواق

على الرغم من أن بحيرة كونستانس تقع في 
قلب أوروبا، إال أن هذه البحيرة الخالبة تمتلك 
أجواء البحر األبيض المتوسط. فمن المتنزهات 

التي تصطف بها أشجار النخيل على طول 
الشاطئ، يمكنكم مشاهدة القوارب الشراعية 

تعبر المياه الزرقاء الكريستالية الصافية. 
وبالسير إلى األسفل باتجاه البحيرة تجدون 

البساتين والمروج. بينما يلوح في األفق مشهد 
بانورامي مذهل لقمم جبال األلب المغطاة 

بالثلوج مشكلًة خلفية دراماتيكية. وباإلضافة 
إلى ألمانيا، هناك 3 بلدان تطل على البحيرة: 

النمسا، سويسر وإمارة ليشتنشتاين. وعلى 
الرغم من هذه النكهة الدولية، فإن منطقة 

بحيرة كونستانس لها سحر مميز وتقاليد 
خاصة بها. فهناك شيء ما لكل زائر، من 

الطبيعة والمساحات الواسعة في الهواء الطلق 
إلى الثقافة. وتعتبر الدراجة الهوائية واحدة 

من أفضل سبل استكشاف البحيرة وريفها 
الخالب، من خالل القيام بتتبع شبكة مسارات 

الدراجات. كما يمكن السير على خطى الفنانين 
المشهورين، وركوب إحدى القوارب التقليدية 
التي تعبر البحيرة من بلدة معينة على ضفاف 
البحيرة الساحرة إلى بلدة أخرى، واستكشاف 

ممرات القرون الوسطى. فأينما كنتم، ستجدون 
أن الجمال الطبيعي يحيط بكم. وفضالً عن 
مجموعة واسعة كهذه من النشاطات، فإن 

األماكن المحلية حول البحيرة توفر أيضاً فرصة 
لالسترخاء التام مع خدمات جذابة للتدليك 
واالهتمام بالصحة. إذا بدا هذا جيداً لدرجة 
أنه ال يمكن أن يكون حقيقياً، فلماذا ال تأتوا 

وتكتشفوا بأنفسكم كم يوجد هناك من 
أشياء تجدر مشاهدتها والقيام بها في بحيرة 

كونستانس الجميلة وما حولها!

ساعات العمل:
جزيرة ”مايناو“ مفتوحة على مدار العام. من شروق الشمس 

وحتى الغروب

تعرفة الدخول/االمتيازات:
الكبار: 16.90 يورو

تعرفة المجموعة (من 10 أشخاص): 13.50 يورو
الطالب (مع بطاقة هوية): 9.50 يورو

تالميذ المدارس (13 سنة فما فوق): 9.50 يورو
األطفال حتى 12 سنة: مجاناً

من أكتوبر إلى مارس نصف السعر

www.mainau.de    

ساعات العمل:
أبريل إلى أكتوبر

تعرفة الدخول/االمتيازات:
حسب الطلب

www.bsb.de     

ساعات العمل:
مايو إلى أكتوبر: يومياً 9:00 – 17:00 (آخر دخول 16:30)

نوفمبر إلى أبريل: الثالثاء وحتى األحد 10:00 – 17:00
مغلق من 5 8- مارس، 2012، و25-24 ديسمبر

في 31 ديسمبر، 10:00 – 14:30
للمعلومات: هاتف 3801-0 7541 (0) 49+

تعرفة الدخول/االمتيازات:
الكبار: 7.50 يورو، المتقاعدين: 6.50 يورو

األطفال (عمر 16-6): 3 يورو
تالميذ المدارس، الطالب، ذوي االحتياجات الخاصة: 4 يورو

التذاكر العائلية: 17 يورو

www.zeppelin-museum.de

جزيرة مايناو..
جنة في وسط بحيرة كونستانس

زهور استوائية متفتحة، حديقة بأشجار ساحرة يعود عمرها 
إلى 150 عاماً، العظمة الباروكية للقلعة وأجواء البحر األبيض 
المتوسط: هذه األشياء هي من عوامل الجذب التي تتمتع بها 

جزيرة الزهور ”مايناو“. وتضم هذه الجزيرة، التي تعد أكبر معلم 
سياحي في البحيرة، واحداً من أكبر بيوت الفراشات في ألمانيا، 

وكذلك مالعب ترفيهية لألطفال.

ركوب العّبارة في بحيرة كونستانس
تمثل الرحلة على متن سفينة سياحية طريقة كالسيكية للتمتع ببحيرة 

كونستانس. فعلى سطح السفينة، يمكنكم التمتع بجمال البحيرة 
 ،(BSB ) والنسائم اللطيفة والمناظر الساحرة. وتوفر شركة العبّارات

المعروفة باسم األسطول األبيض، مجموعة واسعة من الرحالت 
اليومية، بما في ذلك رحالت العشاء واالحتفاالت. ومن خالل شبكتها 
الشاملة تربط جميع المدن الرئيسية ومناطق الجذب السياحي على 

طول البحيرة.

متحف تسبلين في فريدريشسهافن
يعد متحف تسبلين بمثابة صندوق كنز لصناعة الطيران: أكبر وأهم 

مجموعة في العالم حول تاريخ وتكنولوجيا المالحة الجوية للمناطيد 
األسطورية. ويتمثل عامل الجذب الرئيسي للمتحف في السير عبر 

  LZ 129) القسم الذي يبلغ طوله 33 متراً الخاص بإعادة بناء منطاد
هيندنبورغ). وإلى جانب معرض للفن المحلي، يوفر لكم ذلك يوماً 

خاصاً.

توصيات
التسوق

في المدن: مركز تسوق ”الغو“ في ”كونستانتس“، مركز 
منفذ بيع المصانع ”زيه ماكس“ في ”رادولفتسيل“، منفذ بيع 

المصانع في ”كرويتسلينغن“.

تناول الطعام في الخارج
مطعم ”شفيدنشينكه“ في جزيرة ”مايناو“، فندق ”ريفا“ في 

”كونستانتس“.

للعائالت
جزيرة ”مايناو“، الحديقة الترفيهية ”رافينسبورغر شبيله 

الند“.

معالم ثقافية جذابة
مهرجان ”بريغينتس“، متحف ”تسبلين“ في 

”فريدريشسهافن“، متحف ”بفال باو“ لمساكن البحيرة من 
العصر الحجري والبرونزي في قرية (أونترأولدينغن)، جزيرة 

”رايشيناو“.

معلومات
مؤسسة مايناو

78465 جزيرة مايناو

هاتف: 3030 7531(0) 49+
فاكس: 303248 7531(0) 49+

info@mainau.de :البريد اإللكتروني
www.mainau.de :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق: 
أنظر الصفحة 36
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بجيرة كونستانس

يبلغ محيط بحيرة كونستانس (باأللمانية: بودن زيه) 273 كم، 
منها 177 كم تقع في ألمانيا. ولطالما اعتبرت هذه البحيرة 

منطقة عطالت محبوبة، وتعد جزيرة "مايناو" المليئة بالزهور 
الوجهة األكثر شعبية فيها، إذ أنها تشتهر بالحدائق والمتنزهات 
الساحرة المحيطة بالقلعة الباروكية للكونت برنادوت وعائلته.

إضاءات
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مستشفى هايدلبيرغ الجامعي-
التميز العلمي من أجل صحتك

لالتصال
مستشفى هايدلبيرغ الجامعي

المكتب الدولي 
إم نويينهايمر فيلد 400

69120 هايدلبيرغ

هاتف: 566243 6221(0) 49+
فاكس: 5633955 6221(0) 49+

البريد اإللكتروني:
international.office@med.uni-heidelberg.de

الموقع اإللكتروني:
www.heidelberg-university-hospital.com

العيادة اختصصات 

• األورام:
تشخيصات تخصصية وخيارات عالجية في المركز الوطني 
ألمراض األورام „إن سي تي”، العالج الكيميائي التقليدي 

والمساعد، العالج بالجسم المضاد، العالج الجراحي 
باستخدام أحدث التقنيات، عالج إشعاعي على درجة 

عالية من االبتكار، بما في ذلك عالج بروتون وأشعة أيون 
الثقيلة، زرع الخاليا الجذعية، طرق متعددة لعالج األلم، 

علم األورام النفسي
• أمراض القلب واألوعية الدموية

• األمراض العصبية
• األمراض االستقالبية واالضطرابات الهرمونية

• أمراض الجهاز العظمي والعضلي
• الزرع:

 زرع الكبد الحي والكلى الحية، زرع الخاليا الجذعية
• الحمل وأمراض النساء

• أمراض الطفولة

المقدمة الخدمات 

• ترتيب خدمات الترجمة الفورية
• المساعدة بإجراءات تأشيرة الدخول

• اإلقامة في غرف مزدوجة أو فردية مفروشة ومريحة
• توفر اإلنترنت (WLAN)، هاتف، تلفاز (برامج

 تلفزيونية متاحة باللغة اإلنكليزية والعربية)
• إعداد وجبات طعام وفقاً لالختيارات

والمتطلبات الفردية
• ممرضات وأطباء يتحدثون اللغة اإلنكليزية

• تقارير طبية مكتوبة باللغة اإلنكليزية
• غرفة للصالة في المستشفى للمرضى المسلمين

البروفيسور الدكتور،
 الحاصل على دكتوراه فخرية
بيتر ب. نافروت
المدير الطبي بالوكالة
ورئيس مجلس اإلدارة
جامعة هايدلبيرغ

Heidelberg University Hospital

مع 46 قسماً متخصصاً و240 ألف مريض سنوياً، يعد مستشفى 
هايدلبيرغ الجامعي واحداً من أكبر وأحدث المراكز الطبية 

في أوروبا. يقوم خبراء مشهورون عالمياً بتقديم رعاية شاملة 
على أعلى المعايير الدولية في كافة التخصصات الطبية. يعالج 
مستشفى هايدلبيرغ الجامعي المرضى من جميع أنحاء ألمانيا 

ومن بلدان أخرى كثيرة.

وينطوي التركيز بشكل خاص على معالجة المرضى الذين 
يعانون من أمراض معقدة وشديدة، وتطوير أساليب جديدة 
للتشخيص والعالج وذلك بالتعاون مع باحثين من مؤسسات 
مختلفة، على سبيل المثال مركز أبحاث السرطان األلماني. 
وتعتمد العالجات في مستشفى هايدلبيرغ الجامعي على 

تعاون متعدد التخصصات بين مختصين من أقسام طبية 
مختلفة. تتميز جامعة هايدلبيرغ بسمة بارزة تتمثل في 

طموحها القوي إلى أعلى مستويات األداء األكاديمي، جنباً إلى 
جنب مع االعتراف بمستشفاها باعتباره معياراً دولياً للجودة. 
في عام 2007، تم اختيار هايدلبيرغ على أنها "جامعة النخبة 

األلمانية" من قبل الجمعية األلمانية للبحوث والمجلس األلماني 
للعلوم واإلنسانيات.

Seralux

الشركاء الطبيون   |  هايدلبيرغ 
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مع تواجدها على جانبي نهر النيكار، وما يحيط 
بها من تالل مغطاة باألشجار. تشتهر هايدلبيرغ 

بجمال موقعها ومبانيها: القنطرة الجميلة 
عند الجسر الممتد فوق النهر، وخط البيوت 
الباروكية وأجواء آثار القلعة التي كانت مقراً 

سابقاً ألمير الناخبين. وكمصدر وحي للشعراء 
والكتاب على مر العصور، لعبت المدينة 

دوراً رئيسياً في تاريخ ألمانيا. تحظى الشوارع 
المرصوفة التي تعود للعصور الوسطى بشعبية 

واسعة في أوساط الطالب والسياح وأيضاً سكان 
المدينة. ال يعد شارع ”هاوبت شتراسه“، الذي 
يبلغ طوله كيلومتراً واحداً، أكثر شوارع التسوق 
شهرة في هايدلبيرغ وحسب، وإنما أيضاً أطول 
شارع مخصص للمشاة في ألمانيا، مع مجموعة 

واسعة من خيارات التسوق الممتاز. 

هذا كله ال يعني أن المدينة تعيش على ذكرى 
ماضيها، بل إنها تشتهر اليوم بكونها واحدة من 

أهم مراكز العلوم واألبحاث في أوروبا، وذلك 
بفضل أعمال جامعتها التي تعد أقدم جامعة 

في ألمانيا. ويوجد هناك حوالي 30,000 طالب 
– واحد من خمسة من سكان هايدلبيرغ البالغ 

عددهم 140,000، ومن بين البروفيسورات 
هناك 10 حائزين على جائزة نوبل.

يحوي مستشفى هايدلبيرغ الجامعي 40 قسماً 
من العيادات المختصة، األمر الذي يجعله من 
المراكز الطبية المتقدمة في أوروبا. وتجتذب 

مرافق العالج الحديثة مئات األالف من 
المرضى كل عام. توفر هيئة تسويق هايدلبيرغ 

(Heidelberg Marketing GmbH) موقعاً 
إلكترونياً رسمياً: 

(www.heidelberg-tourismus.de)، يُمّكن 
المرضى وأقاربهم من الحصول على مزيد من 

المعلومات عن النشاطات السياحية والترفيهية. 
كما يضم أيضاً قائمة بالفنادق التي توفر أفضل 

الخدمات ووسائل الراحة الممكنة. 

من السهل الوصول إلى هايدلبيرغ، إذ أنها تقع 
على مسافة 45 دقيقة من مطار فرانكفورت 

الدولي.

هايدلبيرغ

لطالما كانت هايدلبيرغ، وال تزال، واحدة من أكثر المدن 
األوروبية رومانسية بآثار قلعتها الواقعة على تلة، وبيوتها 

الباروكية، وأزقتها المرصوفة، وأقدم جامعة في ألمانيا 
(تأسست عام 1386) ونهر النيكار. ولكن هذه المدينة تتميز 
أيضاً بفنادقها الممتازة، ومطاعمها وعياداتها العالمية الرفيعة 

المستوى.

إضاءات

ساعات العمل
القلعة، غروسيز فاس (برميل النبيذ الكبير)

متحف الصيدليات األلماني
يومياً من 8:00 صباحاً حتى 5:30 مساًء

تعرفة الدخول/االمتيازات
القلعة، برميل النبيذ الكبير، متحف الصيدليات األلماني
ورحلة العودة على متن قطار السكة الحديدية: 5 يورو

www.schloss-heidelberg.de 

ساعات العمل
مجاناً (مفتوح للجميع)

تعرفة الدخول/االمتيازات
ً مجانا

www.heidelberg-tourismus.de     

ساعات العمل
بين أبريل وأكتوبر: من اإلثنين حتى األحد: 10 صباحاً – 6 مساًء.

بين نوفمبر ومارس: من اإلثنين حتى السبت: 10 صباحاً – 4 مساًء

تعرفة الدخول/االمتيارات
متحف الجامعة، قاعة التجمع القديمة، سجن الطالب: 3 يورو

www.heidelberg-tourismus.de     

قلعة هايدلبيرغ مع برميل ضخم من النبيذ
تقف هذه القلعة، التي بنيت على تلة في العصور الوسطى، مطلًة 
على هايدلبيرغ. وقد كانت لحوالي خمسة قرون مقراً لواحد من 

أقوى أمراء الناخبين في ألمانيا. وقد دمرت القلعة أثناء الحرب في 
العام 1693، وأصبحت آثارها رمزاً للحركة الرومانسية األلمانية. 

تحتوي أقبية القلعة على أضخم برميل للنبيذ في العالم، حيث تبلغ 
سعته 222,000 ليتر.

نزهة الفيلسوف
تعتبر نزهة الفيلسوف من أجمل مسارات التنزه في أوروبا، حيث 

تمر عبر النهر من البلدة القديمة المشمسة. وقد سميت كذلك 
تيمناً ببروفيسورات الجامعة وفالسفتها الذين مشوا في هذا المسار 
بحثاً عن اإللهام بين أشجاره الوارفة وأزهاره وإطالالته الخالبة على 

القلعة والمدينة.

سجن الطالب (شتودنتن كارتسر)
بين عامي 1778 و1914، كانت تتم معاقبة من يسيئ التصرف من 

الطالب بالسجن. وبات إمضاء ليلة في هذا السجن بمثابة طقس 
بالنسبة للعديد من الطالب، فالقيام بتزيين الجدران بالرسوم 

الكرتونية والشعارات أصبح أمراً تقليدياً. واليوم، تشكل خاليا هذا 
السجن بجدرانه المزينة بـ ”الفن“ ورسومات الزخرفة، محطة لجذب 

للزوار.

توصيات
التسوق

واحدة من أكبر المناطق المخصصة للمشاة في ألمانيا والتي 
تحتوي على عالمات تجارية عالمية ومحلية إلى جانب 

العديد من محال التحف القديمة.

أماكن تناول الطعام 
هناك مجموعة واسعة من أماكن تناول الطعام في 

هايدلبيرغ، والتي توفر خيارات تتناسب مع الجميع، بدءاً 
من مطاعم الطالب المعقولة األسعار، ووصوالً إلى المطابخ 

اإلقليمية والعالمية ومطاعم الذواقة ”غورميه“.

للعائالت 
حديقة حيوانات هايدلبيرغ، مالعب بجانب نهر النيكار، قطار 

السكة الحديدية الجبلي، مسارات التجول في الغابات.

المعالم الثقافية الجذابة
تشتهر هايدلبيرغ بمهرجاناتها وفعالياتها التي تقام على مدار 
العام: مهرجان ربيع هايدلبيرغ للموسيقى العالمية، فعاليات 

إنارة القلعة، مهرجان قلعة هايدلبيرغ (مسرح، أوبرا)، 
المهرجان العالمي للجاز، أسواق هايدلبيرغ ألعياد الميالد. 

معلومات
هيئة تسويق هايدلبيرغ

تسيغل هويزر الند شتراسه 3
ألمانيا – 69120 هايدلبيرغ

هاتف: 5840200 6221(0) 49+
فاكس: 5840222 6221(0) 49+

info@heidelberg-tourismus.de :البريد اإللكتروني
www.heidelberg-tourismus.de :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق
أنظر الصفحة 41

الوجهات السياحية   |  هايدلبيرغ 
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لدى فرايبورغ وجهان: المدينة التي تمتلك 
900 عام من التاريخ والمدينة التي تم تصنيفها 

كواحدة من مدن العالم „األكثر خضرة” في 
القرن الحادي والعشرين. ومع تواجد الغابة 

السوداء على عتباتها بكل معنى الكلمة، فإن 
هذه المنطقة األكثر إشماساً في ألمانيا تعد 
مدينة جامعية صاخبة، تضم باحات خالبة، 

شوارع ملتوية مرصوفة بالحصى وبوابات 
ضخمة، كانت تمثل جزءاً من التحصينات األولى 

لمدينة فرايبورغ، حيث بنيت في بداية القرن 
الثالث عشر. أما أكثر األشياء غرابة فتبرز الـ 
„بيشله”، تلك الجداول الصغيرة من المياه 
الباردة النقية التي تجري على طول شوارع 
عديدة. وبالعودة إلى العصور الوسطى فإن 

األسطورة تقول إنه إذا خطى المرء عن طريق 
الخطأ في واحد من هذه الجداول، فسوف 

يتزوج شخصاً من فرايبورغ! وكواحد من 
أجمل أجزاء المدينة تبرز المنطقة المحيطة 
بالكاتدرائية. فبارتفاع 116 متراً، تطل أبراج 
الكنيسة على كل من مبنى البلدية القديم 

والجديد، سوق المزارعين الذي يشتري 
منه السكان المحليون منتجاتهم الطازجة، 

ومركز التسوق التاريخي ذو الواجهة الحمراء 
„هيستوريشه كاوفهاوس”، الذي يمثل „مخزناً 

شامالً” يرجع بناؤه إلى القرن السادس 
عشر، ويُستخدم في الوقت الحاضر لعقد 
االجتماعات. واألفضل من كل ذلك هو أن 

هذه المنطقة المركزية التاريخية المخصصة 
تماماً للمشاة، تجعل من التسوق والتنزه متعة 
حقيقية. وكمدينة „خضراء”، تجذب فرايبورغ 
العلماء والسياسيين من مختلف أنحاء العالم 

ليشاهدوا كيف يمكن للطاقة الشمسية 
ومصادر الطاقة المتجددة أن تُحدث فرقاً. فمنذ 

عقدين من الزمان وضعت الحكومة البلدية 
مسألة الصحة على رأس جدول أعمالها، واليوم 
تُعرف فرايبورغ بأنها مدينة رياضية مع تركيز 
على اللياقة البدنية. تمتعوا بمالعب الغولف، 

مرافق الرياضة وكرة المضرب، وحمامات المياه 
المعدنية الحرارية „كايدل”، التي تغذيها ينابيع 

المياه المعدنية الطبيعية.

توصيات
التسوق

شارع التسوق الرئيسي: كايزر-يوسف-شتراسه
المحالت التجارية: أوبره ألتشتادت (البلدة القديمة العليا)

www.obere-altstadt-freiburg.de

تناول الطعام في الخارج
طلب أطباق محلية تقليدية يف مطعم فندق ”أوبركريش“

www.hotel-oberkirch.de

للعائالت
حديقة الطبيعة والحيوانات ”موندنهوف“

www.mundenhof.de

معامل ثقافية جذابة
مرسح فرايبورغ

www.theater.freiburg.de

معلومات
مؤسسة إدارة وتسويق االقتصاد والسياحة والمعارض في 

(FWTM) فرايبورغ
راتهاوس غاسه 33
79098 فرايبورغ

هاتف: 3881880 761(0) 49+
فاكس: 38811398 761(0) 49+

touristik@fwtm.freiburg.de :البريد اإللكتروني
www.freiburg.de/tourismus :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق: 
أنظر الصفحة 34

ساعات العمل:
االثنين إلى السبت 10:00 – 17:00 

األحد وأيام العطالت 13:00 – 19:30

تعرفة الدخول/االمتيازات:
ً مجانا

www.freiburgermuenster.info

ساعات العمل:
الثالثاء إلى األحد 10:00 – 17:00

تعرفة الدخول/االمتيازات:
الكبار: 6 يورو

امتيازات: 4 يورو
مجاناً لمن هم تحت سن 18 عاماً.

www.freiburg.de/museen

ساعات العمل:
يناير إلى يونيو 9:00 - 17:00، يوليو إلى سبتمبر 9:00 - 18:00، 

أكتوبر إلى ديسمبر 9:00 - 17:00

تعرفة الدخول/االمتيازات:
الكبار: 12 يورو (جولة كاملة/ذهاباً وإياباً)

األطفال (عمر 6 – 14): 7.50 يورو
الكبار: 8.50 يورو (اتجاه واحد)

األطفال (عمر 6 – 14): 5.50 يورو

www.bergwelt-schauinsland.de

كاتدرائية فرايبورغ
يعتبر برج الكنيسة الرملي األحمر، الذي تم وصفه ذات مرة 

بأنه ”أجمل برج على وجه األرض“، معلماً بارزاً ال يجب تفويت 
زيارته. فمن خالل الصعود إلى قبة البرج يحظى المرء بمناظر 

مذهلة فوق أسطح المنازل القديمة وباتجاه الغابة السوداء، ونهر 
الراين والمناطق الفرنسية المجاورة! تم بناء برج الكنيسة هذا 

في عام 1330 ويبلغ ارتفاعه 116 متراً.

متحف أوغوستينر
تعد كنيسة دير أوغستينين السابقة أساس التطور الدراماتيكي 

لهذا المتحف الجديد الحائز على جائزة. يضم المتحف أعماالً من 
العصور الوسطى إلى عصر الباروك تشتمل على نماذج حجرية 

أصلية من كاتدرائية فرايبورغ، وكذلك منحوتات خشبية ولوحات 
من الرسامين ”ماتياس غرونيفالد“ و“لوكاس كراناخ األكبر“. 

كل هذه المقتنيات، إلى جانب لوحات من القرن التاسع عشر، 
معروضة بشكل جميل.

تلفريك ”شاو إنس الند بان“
على متن أطول تلفريك في ألمانيا (3600 متر)، تستغرق الرحلة 
20 دقيقة فقط لصعود 750 متراً. ومن ارتفاع 1220 متراً، يحصل 
المرء على إطالالت تحبس األنفاس تتمثل في المناظر البانورامية 
لمدينة فرايبورغ، ووادي الراين، والشريط األزرق الضبابي لجبال 

”فوج“ في فرنسا. وتعتبر هذه الوسيلة للصعود إلى قمة جبل 
”شاو إنس الند“ مريحة وصديقة للبيئة.
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تعد فرايبورغ المفعمة بأشعة الشمس، والتي تُعرف بأنها 
عاصمة الغابة السوداء، مدينة االسترخاء. فقلبها يمثل منطقة 
مخصصة للمشاة تتقاطع فيها الممرات المتنوعة التي تصطف 
فيها المنازل التاريخية النصف خشبية والساحات األنيقة التي 

توفر متعة الجلوس في أحد المقاهي في الهواء الطلق، مع 
تناول قطعة من كعكة الغابة السوداء "بالك فورست كيك" 

بالطبع.

فرايبورغ

إضاءات
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مغامرة قصوى .. العطالت العائلية في 
مرتفعات الغابة السوداء

توفر مرتفعات الغابة السوداء كل شيء يحلم 
به األهل واألطفال حول قضاء عطلة عائلية ال 
تنسى: مرافق مبيت صديقة لألطفال، أماكن 

ممتعة للزيارة ومساحات طبيعية عذرية وافرة! 
من أجل ممارسة الرياضات المائية، فإن بحيرتا 

"شلوخ زيه" و"تيتي زيه" تعتبران من أنظف 
البحيرات في ألمانيا. وبالنسبة للنشاطات 

المفعمة باإلثارة، فما عليكم سوى التوجه إلى 
الحديقة المائية "باده باراديس شفارتس فالد"، 
المشي على الحبل المرتفع في حديقة التسلق 
"أكشن فورست" أو في "شتاينفازن بارك"، التي 
تمتلك أطول جسر حبال للمغامرات في العالم 

(218 متر).

التمتع بالتنوع

تقدم مرتفعات الغابة السوداء مجموعة 
واسعة من البضائع المصنوعة محلياً التي 

يمكنكم شراؤها مباشرة من المنتجين، ابتداءاً 
من الحلوى في المقاهي الدافئة إلى الجبن 

والعسل المصنوعة بمهارة. وهناك أيضاً 
منتجات ذات جودة عالية، وخصوصاً الساعات 

التقليدية الحرفية، من ساعات الوقواق 
(المخترعة في الغابة السوداء) إلى الساعات 

الفخمة الحصرية.

استرخاء تام

تعد مرتفعات الغابة السوداء المكان األمثل 
إلعادة شحن طاقاتكم. فسواء كنتم في أعالي 
الجبال، أو في األسفل عند أحد البحيرات أو 

تتجولون عبر المروج، فهناك دوماً نسيم نقي 
وعليل في فصل الصيف. ويعرف األطباء أن 
قضاء بعض الوقت على ارتفاع ما بين 800 

و1500 متر يعتبر جيداً لصحتكم. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن مجموعة مختارة من فنادق األربع 
والخمس نجوم الممتازة توفر عروض تدليك 
وعالجات صحية ذات مستوى عالمي تلبي 

احتياجات الجسد والعقل على حد سواء.

ملذات الذواقة

في مرتفعات الغابة السوداء، يعتقد الطهاة أن 
الطعام الجيد على الطاولة جزء مهم من تجربة 
عطالتكم. فالطهاة يعملون على تحقيق الفائدة 

من المنتجات الطازجة والمحلية ذات الجودة 
العالية، ابتداءاً من األطباق المحلية الصحية إلى 

إبداعات الذواقة الرفيعة.

توصيات
التسوق

التسوق في ساحة ”أدلر بالتس“ في هينترتسارتن، في شارع 
بحيرة ”تيتي زيه“ المسمى ”زيه شتراسه“، مع محالت 

تجارية مثل عالم ”برونر“ ذو األلف ساعة، ومركز ساعات 
الغابة السوداء ”بيتر دروبا“.

تناول الطعام في الخارج
فندق ”فالد فيهرينباخ“ (المعروف بأطباقه الصحية التي 

تعتمد على األعشاب) في هينترتسارتن، فندق ”شفارتس 
فالد أدلر“ (حاصل على نجمة ميشالن منذ 1966)، جمعية 
طهاة حديقة الغابة السوداء التي تتميز بالمنتجات المحلية.

للعائالت
حدائق مائية ترفيهية: حديقة ”باده باراديس شفارتس فالد“ 

وحديقة ”أكوا فن“ في بحيرة ”شلوخ زيه“، ”شتاينفازن 
بارك“ (أطول جسر حبال للمغامرات في العالم)، ركوب قطار 

اإلنزالق ”هازنهورن“، مخيم األطفال ”كوكي كيدز“، حديقة 
الثلج ”فيلدبيرغ“، أنبوب الثلج، مسارات التجول الطبيعية.

معالم ثقافية جذابة
متحف الغابة السوداء للتزلج على الجليد، متحف الساعة، 

دير سانت بالزين، مكتبة سانت بطرس بنمط الروكوكو، 
معارض فنية، مهرجان الموسيقى ”هوخفيرست شانتسه“، 

مهرجان سانت بطرس للموسيقى، مهرجان ”مارشنر“، سلسلة 
حفالت سانت بالزين الدولية، مهرجان الغابة السوداء 

للموسيقى، احتفاالت ليلة البحيرات ”زيين ناختسفيسته“ 
(مهرجانات ليلية على ضفاف البحيرة مع ألعاب نارية).

معلومات
هيئة السياحة في الغابة السوداء العليا

فرايبورغر شتراسه 1
79856 هينترتسارتن

هاتف: 12060 7652(0) 49+
فاكس: 120689219 7652(0) 49+

www.blackforesthighlands.info :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق: 
أنظر الصفحة 36

en.hochschwarzwald-card.de
www.blackforesthighlands.info/titiseewww.blackforesthighlands.info/feldberg

بطاقة ”هوخ شفارتس فالد“
تضمن مزيداً من مرح العطالت

توفر البطاقة الحمراء ”هوخ شفارتس فالد كارد“ دخوالً مجانياً إلى 
60 معلماً سياحياً ومرفقاً ترفيهياً، ابتداءاً من أماكن التزلج والمتاحف 

وحتى رحالت القوارب ودخول ”باده باراديس شفارتس فالد“ 
(حديقة مائية). كما إن البطاقة بحد ذاتها مجانية لكل شخص يقوم 

بحجز ليلتين على األقل في واحد من 250 مكان مبيت في مجمعات 
الغابة السوداء الثالثة عشر.

بحيرة ”تيتي زيه“: وجهة ذات شهرة عالمية
مع ضفتها الشهيرة المتمثلة في طريق ”زيه شتراسه“، تعد بحيرة 

”تيتي زيه“ واحدة من الوجهات السياحية األكثر شعبية في أوروبا. 
ففي كل عام، يتوفد أكثر من مليون زائر للتنزه على طول ساحل 

البحيرة. وتشمل األشياء األخرى التي ال ينبغي تفويتها: ركوب قارب 
في البحيرة تحت ظالل الجبال المغطاة باألشجار، وهدية تذكارية 

تقليدية، مثل ساعة الوقواق من بوتيكات الغابة السوداء.

المحمية الطبيعية فيلدبيرغ
تعد فيلدبيرغ أقدم وأكبر (42 كم مربع) محمية طبيعية في جنوب 

غرب ألمانيا. تم تكوين المناظر الطبيعية خالل العصر الجليدي 
األخير، عندما نحتت األنهار الجليدية مع الثلوج والجليد السميك 

الوديان الشديدة االنحدار وبذلك سميت بحيرات ”السيرك“. وتعد 
بحيرة ”فيلد زيه“، حيث ينمو نبات نادر: نبتة البحيرة ”كويلورت“ 

أو عشبة ”ميرلين“، أشهر بحيرات السيرك.

الغابة السوداء (شفارتس فالد) هي حقاً جميلة كما هي في 
الصورة: جبال يغطيها الضباب، بحيرات عميقة صافية، وديان 
شديدة االنحدار، غابات كثيفة، مروج خضراء خصبة ومناظر 

خالبة تحبس األنفاس. هذا السحر الخاص الذي ترافقه الطبيعة 
في أبهى صورها، ينتج ارتفاعاً طبيعياً في مرتفعات الغابة 

السوداء.

مرتفعات الغابة السوداء

إضاءات

الوجهات السياحية   |  مرتفعات الغابة السوداء 
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بادن- بادن الطبية

لالتصال
عيادة د. فرانتس دينغلر

كابوتسينر شتراسه 1
76530 بادن - بادن

هاتف: 3510 7221(0) 49+ 
فاكس: 351826 7221(0) 49+

 www.dengler.de :الموقع اإللكتروني
info@dengler.de :البريد اإللكتروني

لالتصال
عيادة ماكس غرونديغ 

شفارتس فالد هوخ شتراسه 1
77815 بوهل

هاتف: 540 7226(0) 49+
فاكس: 54509 7226(0) 49+

info@max-grundig-klinik.de :البريد اإللكتروني
www.max-grundig-klinik.de :الموقع اإللكتروني

لالتصال
فندق ومنتجع برينيرز بارك 

شيلر شتراسه 4/6
76530 بادن - بادن

هاتف: 9000 7221(0) 49+
فاكس: 38772 7221(0) 49+

information@brenners.com :البريد اإللكتروني
www.brenners.com :الموقع اإللكتروني

اختصاصات العيادة

• العناية السريرية
• الفحوصات الطبية (الطب الوقائي)

• خدمات طبية متخصصة
• عيادات أسنان خاصة

• الطب التجميلي للبشرة
• التشخيصات والعالجات الطبيعية

• الدواء الشمولي
• طب العيون التخصصي

• السبا الفيزيائي
• التدريب الغذائي

عيادة د. فرانتس دينغلرعيادة ماكس غرونديغبرينيرز مديكال سبا

اختصاصات العيادة

• العناية السريرية
• جراحة العظام

• عالج اآلالم النفسية
• الطب الباطني

• التشخيصات الحديثة
• تدريبات بركة السباحة الحرارية

• المداواة بالماء
• العالج الفيزيائي

• العالجات الطبية التدريبية
• العالج النفسي

• المداواة بالعمل، المداواة بالفنون اإلبداعية، المداواة بالرياضة

اختصاصات العيادة

• العناية السريرية
• الطب الوقائي
• العناية األولية

• إعادة التأهيل / متابعة العالج

خبرات رفيعة الجودة: تحظى عياداتنا الرفيعة 
بسمعة عالمية من خالل ما تقدمه من خدمات 

للزوار الدوليين، شاملة كل ما يحتاجونه من 
فحوصات طبية واستشارات شاملة وتدخالت 
طبية. كما تحظى احتياجات الزوار الدوليين 

الفردية والثقافية بأولوية مطلقة. وتضم مراكز 
بادن- بادن الطبية الرفيعة المستوى: المركز 

الصحي ”برينيرز مديكال سبا“، عيادة ”ماكس 
غرونديغ كلينيك“، وعيادة ”د. فرانتس دينغلر 

كلينيك“، وغيرها.

نوفر خدمات متخصصة للمرضى غير المقيمين بالمراكز الطبية وكذلك برامج الخدمات الطبية الفردية الخاصة بالفنادق.
 كما يمكن المزج بين وسائل الطب التقليدية والعالجات الطبيعية ووسائل النقاهة.
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في جنوب غرب ألمانيا، تمتلك مدينة 
المنتجعات بادن-بادن مناخاً صحياً ومنتجعات 
مشهورة للمياه المعدنية الحرارية. وعلى أقدام 

سفوح جبال الغابة السوداء، تُعرف المدينة 
بنمط الحياة المتطور ولديها واحدة من أكبر 
الحدائق العامة في ألمانيا: ”ليشتنتالر آليه“. 
كعقد اللؤلؤ، تمتد أكثر الفنادق جماالً وأناقة 

على طول نهر ”أُوس“. وفي حديقة خاصة 
وكبيرة مطلة على شارع ”ليشتنتالر آليه“، يقع 
فندق ومنتجع ”برينيرز بارك“ الذي يوفر غرفاً 

فخمة وكذلك مرافق للصحة والجمال والعافية، 
والتي تتواجد كلها تحت سقف واحد. ويوفر 
منتجع برينيرز الجديد ”برينيرز سبا“ جناحاً 
صحياً خاصاً ومتفرداً مع كادر يقدم خدمات 

سبا متفوقة ”سبا بتلر“، المرفق الملحق 
المتمثل في عيادة ”فيال ستيفاني“ المتخصصة 

في الطب الداخلي، مع مجموعة واسعة 
من العالجات والمداوة الطبية. لقد استحم 

األباطرة الرومان في مياه منتجعات بادن-بادن 

الصحية الحرارية، واليوم يتوافد الضيوف من 
جميع أنحاء العالم إلى كل من منتجع كركال 

وحمام ”فريدريشسباد“ من أجل إجراءات 
الفحوص الطبية وتلقي العالج. ولكن، فضالً 

عن المنتجعات الصحية ذات الجودة العالية، 
والفنادق والطبيعة، فإن لدى بادن-بادن نقطة 
جذب أخرى تتمثل في التسوق األنيق. فقلب 
وسط المدينة الجميل يتضمن منطقة للمشاة 
خالية من السيارات مع عمارة رائعة، وشوارع 

وممرات فاتنة تصطف فيها محالت تجارية 
أنيقة تبيع أفضل الماركات العالمية. وباإلضافة 

إلى ذلك، تقدم بادن-بادن معالم ثقافية من 
الدرجة األولى، مع مجموعة من المتاحف، 

وحفالت موسيقية فريدة من نوعها ذات أجواء 
استثنائية، وأحداث بارزة. ومع مهرجانات 

تقام على مدار السنة، مثل االجتماع الدولي 
للسيارت ”فينتاجه“، ومهرجان سباق الخيول 

الدولي واألحداث االحتفالية والمهرجانية 
المبهجة، فإن هذه المدينة الحميمة تبقى 

دائماً مفعمة بالحياة!

ساعات العمل:
لقاء الربيع         16 - 20 مايو، 2012 

أسبوع المهرجان الكبير  25 أغسطس- 6 سبتمبر، 2012
مهرجان السباق والمبيعات      19 - 21 أكتوبر، 2012

تعرفة الدخول/االمتيازات:
من 8 يورو إلى 1,099 يورو

على سبيل المثال: المدرج الكبير ”بيناتست غراندشتاند“ أو منطقة 
نادي ضيافة البطولة خالل أسبوع المهرجان الكبير في الطابق الثالث 

من مدرج ”بيناتست“، منطقة الضيافة الحصرية تتوزع على 4 
مستويات. من هنا، تشاهدون أفضل منظر لمضمار السباق، مع تلفاز 

خاص بكم يتواجد على الطاولة، بحيث يمكنكم متابعة السباق من 
مقاعدكم. وتشمل قائمة الطعام وجبات ذات جودة عالية طوال يوم 

السباق. األحد 2 سبتمبر 2012 ابتداءاً من 299 يورو.

www.baden-racing.com

www.baden-baden.com 

ساعات العمل:
ماكينات اللعب

األحد- الخميس 12:00 – 2:00، الجمعة-السبت 12:00 - 3:00
روليت

األحد- الخميس 14:00 – 2:00، الجمعة-السبت 14:00 - 3:00
لعبة بالك جاك

الخميس- األحد 17:00 – 1:30، الجمعة-السبت 17:00 - 2:30
لعبة البوكر

األحد- الخميس 20:00 – 1:30، الجمعة-السبت 20:00 - 4:45

تعرفة الدخول/االمتيازات:
5 يورو للشخص

www.casino-baden-baden.de     

سباق الخيول الدولي 
اختبروا حمى السباقات في بادن-بادن/ مضمار ”إيفتسهايم“ الدولي: 
أجواء محفزة، توقعات كبيرة وحماس مثير! تجذب اللقاءات السنوية 

الثالث بعضاً من المتحمسين ألعظم السباقات في العالم. انضموا 
إليهم في أجواء مثيرة توقف القلوب عندما تختارون حصاناً معيناً 

وتبدأون بالهتاف له رغبة في الفوز!

ليشتنتالر آليه:
متنزهات وحدائق بديعة

هذا الشارع الذي يرجع عمره إلى 350 سنة ويبلغ طوله ميلين، 
ويمثل امتداداً للمتنزهات والحدائق البديعة، يعد أيضاً ”ميل الفن 

والثقافة“ في المدينة. فهو يربط غرفة الضخ، مبنى كور هاوس، 
المسرح الباروكي المجدد، المعرض الوطني للفن، متحف المدينة، 

متحف فن وتكنولوجيا القرن التاسع عشر، دير ليشتنتالر (عمره 
760 سنة تقريباً)، فيستشبيلهاوس، التي تعد ثاني أكبر دور األوبرا 

والحفالت الموسيقية في أوروبا، متحف ”فريدر بوردا“، الذي صممه 
المهندس المعماري الشهير من نيويورك ”ريتشارد ماير“ ويمثل هذا 

المتحف موطناً لمجموعة الفن المعاصر والحداثة الكالسيكية. 

كازينو بادن-بادن
يقع في مبنى المدينة الجميل ”كور هاوس“، وقد وصفت الفنانة 

”مارلينه ديتريش“ كازينو بادن-بادن الشهير دولياً بأنه ”أجمل كازينو 
في العالم“. وبالنسبة للتصميم الكالسيكي الجديد لكازينو بادن-بادن 

فهو مستلهم من نماذج القصور الملكية الفرنسية. يفتح الكازينو 
أبوابه في وقت متأخر من الصباح وحتى وقت متأخر جداً من الليل، 

ويعد بمثابة معبد للفن والترفيه.

توصيات
التسوق

في البلدة القديمة التي تزينها العمارة الجميلة، من السهل 
التوجه مشياً على األقدام إلى المحالت التجارية األنيقة التي 

تبيع عالمات تجارية عالمية رائدة.

تناول الطعام في الخارج
هناك العديد من مطاعم الذواقة الحاصلة على نجوم ميشالن.

للعائالت
منتجع الحمامات الصحية الحرارية ”كركال“، ركوب عربة 
تجرها الخيول للتجول عبر المتنزهات والحدائق البديعة 

“LA8” لشارع ”ليشتنتالر آليه“، المركز الثقافي

معالم ثقافية جذابة
متحف ”فريدر بوردا“ (فن حديث)، معارض ومتاحف على 
طول شارع ”ليشتنتالر آليه“، فيستشبيلهاوس في بادن-بادن 

(مسرح).

معلومات
هيئة السياحة والعطالت االستشفائية في بادن-بادن

شلوس زولمس
زولمس شتراسه 1

ألمانيا، 76530 بادن-بادن

هاتف: 27520 7221(0) 49+
فاكس: 275202 7221(0) 49+

info@baden-baden.com :البريد اإللكتروني
www.baden-baden.com :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق: 
انظر الصفحة 33

تقع هذه المدينة، التي تمثل منتجعاً صحياً دولياً أنيقاً، 
في الريف الجميل عند تخوم الغابة السوداء. وفي ظل ما 

تزخر به من ينابيع مياه معدنية استشفائية طبيعية، وفنادق 
فخمة، ومتنزهات وحدائق رائعة، وكذلك برامج مرموقة 

من الفعاليات والمهرجانات على مدار السنة، فإن بادن-بادن 
تشتهر على المستوى العالمي بكونها وجهة أنيقة لالستراحات 

المتعلقة بالصحة.

بادن-بادن

الوجهات السياحية  |  بادن-بادن 

إضاءات
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(Klinikum Stuttgart)

Klinikum Stuttgart
International Unit
P.O. Box 10 26 44
D-70022 Stuttgart

Phone +49 (0) 711 278-32016
Fax +49 (0) 711 278-407070

international-unit@klinikum-stuttgart.de

www.klinikum-stuttgart.de

إنترميد من  الدعم  خدمات 

• مؤسسة متكاملة لعالجكم في ألمانيا
–  استالم الطلبات وإرسال تفاصيلها إلى مراكز العالج 

المناسبة من أجل وضع الخطط العالجية الالزمة وتقدير 
التكاليف

–  تقديم نصائح مستقلة بخصوص مختلف العروض والفرص
–  حجز مواعيد للعالج المحدد

–  إجراء ترتيبات السفر
التحويالت) اإلقامة،  مكان  التأشيرات،  (الرحالت، 

• تقديم العون أثناء إقامتكم
–  توفير خدمة االستقبال في المطار والنقل إلى مكان اإلقامة

–  حجز الغرف في أماكن مناسبة
–  ترتيب أمور المواصالت مع تأمين الدعم اللغوي بما 

يتناسب مع الخطة العالجية الخاصة بكم
–  تأمين سائق ومترجم

–  العناية والدعم في جميع االحتياجات اليومية
–  توفير هاتف نقال محلي، بما في ذلك المتطلبات الفردية 

ألرقام الهاتف المخصصة
–  تخطيط وترتيب البرامج الخاصة بكم، بما فيها أبرز 

األماكن السياحية والثقافية، عالوًة على التعريف بأنواع 
األطعمة، وجوالت المعالم السياحية، والتسوق والرحالت 

الترفيهية ضمن شتوتغارت وما حولها
–  تأمين خدمة الحراسة

• ترتيب إجراءات مغادرتكم
–  التحضير لرحلة العودة إلى الوطن
–  المساعدة في الحسابات والفواتير

–  تأمين المواصالت من الفندق إلى المطار

إنترميد محترفو 

•  انتقاء وتوظيف العاملين في القطاع الطبي بعناية فائقة 
من جميع أنحاء العالم

إنترميد  استشارات 

•  تقديم النصح والدعم في المشاريع المتعلقة بالبنى 
التحتية للقطاع الطبي

فنسنت فيرديناند فابلر
الرئيس التنفيذي

"األدوية المتطورة وحدها ال تكفي!.. فمفتاح العالج رعاية 
المريض أيضاً".. بهذه الكلمات يستهل فنسنت ف. فابلر، 

 (InterMed Germany) الرئيس التنفيذي لشركة إنترميد
إجابته عن سؤال مفاده: "ما الذي يميزكم عن غيركم؟" مكمالً: 

"عادًة ما يكون الناس الذين يعانون مشكالت صحية خطيرة 
تحت ضغط نفسي كبير، وهنا يأتي دور (إنترميد ألمانيا) التي 

تسعى لبثِّ الطمأنينة والراحة عند المرضى حيثما وجدوا، 
حتى ولو كانوا من دول أخرى تقع في قلب أوروبا. فقبل 

أن تبدأ عملية العالج بوقت طويل نخطط زيارات المرضى 
ونعدها على أكمل وجه، منذ اللحظة األولى التي يصلون فيها 
إلى هنا حتى اللحظة التي يغادرون فيها عائدين إلى أوطانهم، 

إذ نوفر لهم ولعائالتهم أيضاً جميع احتياجاتهم. ويتضمن 
ذلك تأمين المواصالت الداخلية، وخدمة الترجمة خاصة فيما 

يخص االستشارات الطبية، إضافة إلى تقديم جميع المقترحات 
والمساعدات الالزمة لتأمين أية متطلبات أخرى. يأتي ذلك كله 

انطالقاً من إيماننا بأن العناية بالمريض يجب أن تكون وفق 
أعلى المعايير العالمية في أوضاع حساسة كهذه. أما موظفونا 
فينحدرون جميعهم من أصول عربية لكنهم نشأوا في ألمانيا.. 

وبالتالي فإن الخلفية الثقافية المتعددة تجعل منهم أشخاصاً 
مؤهلين جيداً للقيام بمسؤولياتهم.

وتُعتبر شهادة والد فتاة تبلغ السابعة من العمر تم عالجها 
والعناية بها من قبل (إنترميد ألمانيا) في شتوتغارت دليالً على 

ما ذكر أعاله، حيث قال: "شكراً لكم، هي عبارة ليست كافية 
للتعبير عن مدى امتناننا لما قدمته لنا (إنترميد ألمانيا).. لقد 
أخذت بأيدينا مثلما يقود والد طفله عبر طريق يلّفه الضباب 

ليالً".

لالتصال
إنترميد ألمانيا

الرئيس التنفيذي فنسنت ف. فابلر 
إمينهوفر شتراسه 4
70180 شتوتغارت

هاتف: 67447888 711(0) 49+
فاكس: 67447899 711(0) 49+
موبايل: 3287062 50(0)971+

vfw@intermed-Germany.com :البريد اإللكتروني
www.Intermed-Germany.com :الموقع اإللكتروني

إنترميد ألمانيا

الشركاء الطبيون  |  شتوتغارت 
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تم اختراع السيارة في جنوب غرب ألمانيا في 
عام 1886، وتضم مدينة شتوتغارت اثنين من 

أفضل متاحف السيارات في العالم: ”مرسيدس-
بنز“ و“بورشه“. ولكن المدينة مشهورة أيضاً في 

مختلف أنحاء العالم بفضل مشهدها الثقافي 
المتميز. فدار األوبرا تعد موطناً لألوبرا الحائزة 
على جائزة وباليه شتوتغارت، التي تعد واحدة 

من أفضل المؤسسات في العالم. أما معرض 
الفنون الوطني ”شتاتسغاليري شتوتغارت“ 

فيحتوي في مبانيه الثالث على واحدة من أهم 
المجموعات الفنية في ألمانيا وأوروبا. وفي 

الجهة المقابلة لساحة القصر الجميلة ”شلوس 
بالتس“، يتواجد متحف الفن ”كونست موزيوم 

شتوتغارت“ بمبناه الزجاجي المثير، والذي 
يمتلك فنوناً معاصرة فضالً عن مطعم ”كوبه“ 

الممتاز في الجزء العلوي منه، مع إطالالت 
على المدينة بأكملها. وبالنسبة للتسوق، فهناك 

محالت تجارية لمصممين دوليين تمتد من 
األلف إلى الياء، من أرماني وحتى زيغنا، بينما 

يمثل متجر ”بروينيغر“ األنيق الجواب األلماني 
على محالت ”هارودز“. ومن خالل التجول 

على طول شارع الملك ”كونيغسشتراسه“، 
الذي يبلغ طوله 1.2 كم، ستجدون أنفسكم في 
أطول شارع تسوق مخصص للمشاة في أوروبا! 

ويعتبر جنوب غرب ألمانيا من المناطق التي 
تشهد أدنى معدالت جريمة في ألمانيا، فمدينة 

شتوتغارت نفسها تعد مدينة آمنة وصديقة 
للعائالت وتوفر الكثير من خيارات التسلية 

لألطفال. لذا، فما عليكم إال القيام بزيارة إلى 
”فيلهيلما“، حديقة الحيوانات ذات المستوى 

العالمي التي تتواجد في حديقة نباتية تاريخية، 
والصعود على متن قارب في رحلة هادئة في 
نهر النيكار، ومشاهدة المناظر المذهلة من 

أعلى برج التلفزيون في شتوتغارت، الذي يعد 
األول من نوعه في العالم. وتعتبر شتوتغارت 

بحق مدينة خضراء أيضاً. ومن أجل التنزه 
بسهولة، فأمامكم متنزهات المدينة الست، 

التي تشكل سلسة من المساحات الخضراء على 
 Green) شكل حرف ”يو“ ويطلق عليها اسم

U)، حيث تضم 8 كيلومترات من مسارات 
التجول، أو يمكنكم أيضاً التجول عبر كروم 

العنب المنتشرة على التالل المنخفضة التي 
تحيط بمدينة شتوتغارت.

توصيات
التسوق

متجر „بروينينغر” التاريخي مع ما يضمه من عالمات تجارية 
حصرية، مدينة منافذ البيع ميتسينغن (القريبة)

تناول الطعام في الخارج
قائمة بأسماء المطاعم الحالل بناًء على الطلب: مطعم 

نيرفان، سلطان ساراي، المطعم الفارسي ”برسيان“، عالم 
الكباب ”ورلد أوف كيباب“، أرسالنس غريل ريستورانت.

مطاعم حائزة على جوائز في شتوتغارت: فيالندسهوه، 
تسيربلشتوبن في فندق ”ام شلوسغارتن“، شبايسنمايستراي 

في قصر ”هوهنهايم“.

للعائالت
القبة السماوية ”كارل تسايس“، الحديقة الترفيهية في 

الهواء الطلق ”تريبسدريل“، الحديقة الترفيهية الداخلية 
”زنزابوليس“، الحديقة الترفيهية ”شفابن بارك“، حدائق 
”لودفيغسبورغ“  الباروكية الغّناء، قصر ”لودفيغسبورغ“.

معالم ثقافية جذابة
معرض الفنون الوطني، متحف الفن المعاصر

 ”كونست موزيوم“، مسرح شتوتغارت الوطني

معلومات
هيئة تسويق شتوتغارت

روتيبول بالتس 25
70178 شتوتغارت

هاتف: 22280 711(0) 49+
فاكس: 2228214 711(0) 49+

info@stuttgart-tourist.de :البريد اإللكتروني
www.stuttgart-tourist.com :الموقع اإللكتروني

توصيات الفنادق: 
أنظر الصفحة 32

ساعات العمل:
الثالثاء إلى األحد 9:00 – 18:00

آخر دخول: 17:00 مساًء، مغلق يوم االثنين
تعرفة الدخول/االمتيازات:

الكبار من 8 يورو، امتيازات من 4 يورو،
األطفال تحت عمر 15 مجاناً، األسعار قابلة للتغيير

www.mercedes-benz-classic.com

ساعات العمل:
الثالثاء إلى األحد 9:00 – 18:00، مغلق يوم االثنين

تعرفة الدخول/االمتيازات:
الكبار: من 8 يورو، امتيازات من 4 يورو

األطفال تحت عمر 14 مجاناً مع شخص بالغ، األسعار قابلة للتغيير

www.porsche.de/museum

ساعات العمل: 
يومياً، 8:15 – 16:00/18:00

(حسب الموسم)
تعرفة الدخول/االمتيازات: 

الكبار من 14 يورو، امتيازات من 6 يورو،
األطفال 6 يورو، األسعار قابلة للتغيير

www.wilhelma.de/en

متحف مرسيدس-بنز
اخترع ”كارل بنز“ السيارة قبل 125 عاماً مضت، وبين السيارات 

الـ 160 في هذا المبنى الحديث والمذهل هناك نماذج أولى 
من السيارات: براءة اختراع بنز لمحرك السيارة ومركبة غوتليب 
دايملر المزودة بمحركات. يحتاج المرء على األقل إلى 3 ساعات 
الستكشاف الطوابق التسعة، حيث يُعرض تطور األثر االجتماعي 

للسيارة على الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم.

متحف بورشه
يتم في هذا المتحف عرض أكثر من 80 مركبة في مجموعة ال 

ينبغي تفويت مشاهدتها، ابتداءاً من نماذج السيارات األولى 
المبتكرة التي استحوذت في البدايات على خيال الجمهور إلى 

سيارات السباق األسطورية والنماذج الجرئية المثيرة لالهتمام. أما 
الهندسة المعمارية الرائدة لمتحف بورشه فهي بحد ذاتها عامل 

جذب أيضاً. يحتضن المتحف، عدة مرات في السنة، معارض خاصة 
تتناول فكرة بورشه.

حديقة الحيوانات فيلهيلما والحديقة النباتية
تم إنشاؤها كحديقة مغاربية في عام 1842 للملك فيلهلم األول من 
فورتمبيرغ، ويعد هذا المزيج من الحدائق الحيوانية والنباتية واحداً 

من أجمل ما في أوروبا. تمتلك هذه الحديقة واحدة من أجمل 
المجموعات األكثر تنوعاً في العالم، حيث تضم حوالي 8 آالف 

حيوان من ألف نوع وحوالي 6 آالف نوع من النباتات.

تعد شتوتغارت واحدة من المدن األكثر أناقة في ألمانيا. فهي 
تزخر بالقصور البديعة وفي نفس الوقت بالعمارة الحديثة، 
وتتنوع معالم الجذب السياحي فيها من متاحف الفن ودور 

الباليه ذات المستوى العالمي إلى الحدائق الغّناء وأماكن 
التسوق الرائعة. وعلى الرغم من تقاليدها الطويلة في تصميم 

وصناعة السيارات، إال أن منطقة وسط المدينة مخصصة 
للمشاة.

شتوتغارت

الوجهات السياحية  |  شتوتغارت 

إضاءات
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الوقت الالزم 
بالقطار

الوقت الالزم 
بالسيارة املسافة إىل من

1 سا 20د 2 سا 10د شتوتغارت 200 كم فرانكفورت
2 سا 15د 2 سا 15د شتوتغارت 220 كم ميونخ
3 ساعات 2 سا 20د شتوتغارت 220 كم زيوريخ

50د ساعة واحدة هايدلبريغ 95 كم فرانكفورت
1 سا 20د 1 سا 50د بادن- بادن 180 كم فرانكفورت
2 سا 05د 2 سا 45د فرايبورغ(الغابة السوداء) 275 كم فرانكفورت
1 سا 50د 1 سا 45د فرايبورغ(الغابة السوداء) 160 كم زيوريخ (سويرسا)
1 سا 20د ساعة واحدة بحرية كونستانس 70 كم زيوريخ (سويرسا)

45د 1 سا 40د فرايبورغ(الغابة السوداء) 70 كم بازل (سويرسا)
40د 1 سا 20د هايدلبريغ 125 كم شتوتغارت

1 سا 10د 1 سا 10د بادن- بادن 110 كم شتوتغارت
1 سا 50د 2 سا 10د فرايبورغ(الغابة السوداء) 205 كم شتوتغارت

40د 40د ميتسينغن (مدينة تسوق) 35 كم شتوتغارت
ساعة واحدة ساعة واحدة بادن- بادن 90 كم هايدلبريغ

45د 1 سا 10د فرايبورغ(الغابة السوداء) 110 كم بادن- بادن
1 سا 15د 50د أوروبا-بارك (حديقة مالهي) 80 كم بادن- بادن

40د 30د أوروبا-بارك (حديقة مالهي) 40 كم فرايبورغ (الغابة السوداء)
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الطقس
يتمتع جنوب غرب أملانيا بطقس لطيف يف العموم 

لوقوعه يف أكرث والية مشمسة يف أملانيا. ففي الصيف 
يكون معدل درجة الحرارة خالل النهار حوايل 25 درجة 
مئوية، أما خريفه فهو دافئ ولطيف، بينام يكون الشتاء 

فيه مصحوباً بالثلوج التي تهطل عىل مرتفعات الغابة 
السوداء.

التوقيت
تقع أملانيا يف منطقة التوقيت األوروبية الوسطى 

(CET)، ويتم تقديم الساعة فيها ملدة 60 دقيقة عمالً 
بالتوقيت الصيفي من (25 مارس إىل 28 أكتوبر)

العملة
تستخدم أملانيا عملة اليورو، وتتوافر النقود عىل مدار 
الساعة عرب أجهزة الرصاف اآليل. وباإلمكان استخدام 
بطاقات االئتامن، بيد أن املحالت واملطاعم الصغرية 

تتعامل بالدفع النقدي، وكذلك األمر يف األسواق 
الشعبية.

اللغة
تستعمل اللغة اإلنكليزية عىل نطاق واسع يف جميع 

أنحاء البالد.

الدوام
تفتح األسواق واملحالت التجارية عادة ما بني الساعة 

التاسعة أو العارشة صباحاً، والسادسة أو الثامنة مساًء. 
ويف املدن والبلدات، فإن معظمها ال يغلق أوقات 

الغداء. وعىل الرغم من إغالق املحالت يف أيام األحاد، 
إال أن املخابز تفتح غالباً يف الصباح. بينام تفتح املقاهي 

ومحالت الحلويات غالباً يف فرتة ما بعد الظهر. 
أما البنوك، فتفتح بشكل عام من الثامنة والنصف أو 

التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر من االثنني 
حتى الجمعة، بينام تغلق الفروع الصغرية يف أثناء فرتة 
الغداء. وتغلق البنوك أيام السبت واألحد، ولكن الكثري 

منها يوفر أجهزة الرصاف اآليل عىل مدار الساعة.
وبالنسبة للمتاحف، فهي عادة ما تغلق أيام االثنني.

الطعام
يعرف جنوب غرب أملانيا مبطاعمه الفاخرة وأطباقه 
الخاصة، مثل: كعكة الغابة السوداء. وتنترش مطاعم 

تقدم األطباق املحلية والعاملية يف جميع أنحاء املنطقة، 
حيث تتوافر أيضاً الخيارات النباتية بكل صنوفها، بينام 

تقدم املدن الكربى األطباق الرشق أوسطية والعربية 
واألطعمة الحالل. 

بسبب موقع جنوب غرب ألمانيا المميز في قلب 
أوروبا، فمن اليسير الوصول إلى هذه المنطقة، سواًء 

عن طريق الجو أو البر أو السكك الحديدية. 

 جواً 

املطارات الدولية
(STR) مطار شتوتغارت

www.stuttgart-airport.com
(FRA) مطار فرانكفورت

www.frankfurt-airport.com
(MUC) مطار ميونخ

www.munich-airport.com
(ZRH) مطار زيوريخ

www.zurich-airport.com

املطارات اإلقليمية
(BSL) مطار يورو بازل/مولهاوس/فرايبورغ

www.euroairport.com
(FKB) مطار بادن املدين
www.baden-airpark.de

(FDH) مطار فريدريشسهافن
www.fly-away.de

 بالقطار 

يعترب القطار وسيلًة مريحًة بديلة عن الطائرة، وغالباً ما 
تكون هذه الوسيلة هي األرسع للتجوال حول أوروبا 

وجنوب غرب أملانيا. ويتم التنسيق بني قطارات املسافات 
البعيدة واألخرى املحلية، لضامن ربط رسيع وسهل. وتقدم 
رشكة إنرتسيتي إكسربس (ICE)  خدمات رسيعة، إذ توفر 

قطاراً كل ساعة عىل األقل بني املدن الرئيسية يف أملانيا 
والدول املجاورة. وميكنكم االطالع عىل جدول الرحالت 

والحجوزات عرب موقع اإلنرتنت:
www.bahn.de 

 بالسيارة 

متتلك منطقة جنوب غرب أملانيا شبكة طرق رسيعة 
ممتازة (أوتوبان)، وذلك من غري دفع أية رسوم للمسافرين 

بالسيارات. كام تتوافر سيارات األجرة يف املطارات 
ومحطات القطارات والفنادق. وللحصول عىل خدمات 

السائقني والليموزين والسفر ذهاباً وإياباً، ميكنكم طلب 
الخدمة من الفندق الذي تقيمون فيه أو االطالع عىل 
الصفحات التالية للتعرف عىل الخدمات الخاصة بذلك.

المحتويات

كيفية الوصول صفحة 4
معلومات مفيدة صفحة 5

المسافات ومدة الرحالت صفحة 6
خريطة جنوب غرب ألمانيا صفحة 7

الوجهات السياحية
شتوتغارت صفحة 8
بادن-بادن صفحة 14

مرتفعات الغابة السوداء صفحة 18
فرايبورغ صفحة 20

هايدلبيرغ صفحة 22
بحيرة كونستانس صفحة 26

مدينة منافذ البيع ميتسينغن صفحة 28

شركاء طبيون الصفحات 11، 12، 16، 24، 25
الفنادق صفحة 30

تفاصيل عن الناشر صفحة 37

رحالت الربط
–  من أبوظبي، البحرين، الدوحة، ديب، جدة، الكويت 

ومسقط، مع توقف واحد.
–  خطوط الطريان التي لديها رحالت منتظمة تصل 

بني دول الخليج وشتوتغارت، ومنها الخطوط 
الجوية الربيطانية، الهولندية KLM، لوفتهانزا، 
القطرية، الرتكية، وخطوط جوية كثرية أخرى.

خدمات خاصة
–  االسرتاحة، مع مرافقة إىل مكتب الدخول وعرب 

بوابة التفتيش األمني.
–  تناول الطعام يف مطعم ”توب إير“، وهو املطعم 

الوحيد يف مطارات أملانيا الحاصل عىل نجمة 
ميشالن. 

املوقع
–  يقع مطار شتوتغارت عىل بعد 13 كم من مركز 

املدينة.
–  خطوط القطارات الحرضية (S2 وS3) تتوجه 

مبارشة إىل محطة القطار الرئيسية (27 دقيقة).
–  يقع املطار قبالة الطريق الرسيع A8 كارلرسوه ـ 

ميونخ.
–  خدمات سيارات األجرة والتأجري متوافرة يف 

املوقع.

بوابة إىل جنوب غرب أملانيا
يستقبل مطار شتوتغارت الرحالت املبارشة من جميع أنحاء العامل.

معلومات مفيدةكيفية الوصول

مطار شتوتغارت

معلومات مفيدةالمحتويات  |  كيفية الوصول
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www.mercedes-benz-classic.com
يعتبر جنوب غرب ألمانيا أحد أعظم أماكن قضاء العطالت في أوروبا، 
بما يملكه من تاريخ وتكنولوجيا حديثة وقصور رومانسية ومدن تنبض 

بالحياة، وجمال طبيعي أّخاذ.. الروعة والمتعة سمتان أساسيتان فيه.. 
إنه لمكاٌن مناسٌب للجميع على مختلف توجهاتهم! وهو يزخر بأماكن 
خالبة مشهورة عالمياً كالغابة السوداء، بحيرة كونستانس، بادن-بادن، 

هايدلبيرغ وشتوتغارت.

وأيضاً هناك القالع العظيمة، والمهرجانات الثقافية ذائعة الصيت على 
المستوى العالمي، والكثير من أماكن الترفيه الليلية. إضافًة إلى ذلك 

كله، فإن جنوب غرب ألمانيا هو المكان الذي شهد والدة السيارة في 
العام 1886، كما أنه موطن أفخر ماركات السيارات المعروفة عالمياً، 

مثل: "مرسيدس-بنز" و"بورشه"، حيث يملك كالهما متاحف سيارات في 
شتوتغارت. هذا ليس كل شيء، فهناك المزيد! إنها حديقة "أوروبا-بارك" 
التي تعشقها العائالت، وهي أكبر حديقة مالهي في ألمانيا بما فيها من 
ألعاب مثيرة، عالوًة على وجود فنادق فخمة بالقرب منها. أما التسوق 
فهو على مستوى عالمي، وذلك نظراً لوفرة المحالت الراقية واألسواق 

التي تقدم حسومات على ماركات معروفة ألشهر مصممي األزياء. وفي 
المقابل تقدم المطاعم أشهى المأكوالت العالمية، وألذ األطباق من 

الشرقين األوسط واألقصى. وتُعد الفنادق الفاخرة في هذه المنطقة 
أشبه باألسطورة، وكذلك الخمسون منتجعاً صحياً التي تحتوي على المياه 

المعدنية الطبيعية. في حين تشتهر العيادات الطبية فيها بمستواها 
الرفيع، وبالكفاءة الفائقة ألطبائها وممرضيها الذين يقدمون أعلى 

المستويات وأحدث الطرق في معالجة المرضى بما فيها العالج الوقائي 
وإعادة التأهيل.

يقع جنوب غرب ألمانيا، المتمثِّل بوالية بادن-فورتمبيرغ االتحادية، في 
قلب أوروبا على الحدود مع فرنسا وسويسرا والنمسا. وبذلك يكون 
من السهل الوصول إلى هذه الوالية والقيام بجوالٍت ممتعة حولها، 

فهناك الكثير مما يستحق اكتشافه والتمتع به على مدار السنة. من هنا، 
نتطلع إلى مساعدتكم في التخطيط لسفركم والترحيب بكم في الجانب 

المشمس من ألمانيا.

أندرياس براون
المدير اإلداري

مجلس السياحة الوطني
بادن-فورتمبيرغ

أندرياس براون
المدير اإلداري

طن ال ة ا ال ل

أندرياس براون
المدير اإلداري
مجلس السياحة الوطني
بادن-فورتمبيرغ

مرحباً بكم في جنوب غرب ألمانيا
ألمانيا.. وجهة الرفاهية



بادن-فورتمبيرغ لتنظيم
الرحالت والسياحة العالجية

مرحباً بكم في جنوب 
غرب ألمانيا


