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نضمن لك أجازة فوق العادة
من منصة اإلطاللة »Top of Salzburg« في النهر الجليدي بجبل Kitzsteinhorn عبر طرق التنزه المتنوعة في مرتفعات Schmitten حتى ضفاف بحيرة 

Zell ذات اللون األزرق البراق: تتيح منطقة Zell am See-Kaprun لمحبي األجازات مغامرًة متنوعة من األنهار الجليدية والجبال والبحيرات.
بطاقة Zell am See-Kaprun الصيفية هي المفتاح لالستمتاع بالمزيد كل يوم - في حوالي 40 مقصًدا سياحًيا في المنطقة: فهي تتضمن العديد من المزارات، وكذلك 

استخدام القطارات الجبلية المعلقة والرحلة البحرية في بحيرة Zell وكذلك الدخول إلى الشالالت والمنتجعات الشاطئية والمتاحف.

الشركاء المميزون: 100 % مزايا إضافية
كافة المزارات التابعة للشركاء المميزين متضمنة في بطاقة Zell am See-Kaprun الصيفية.

ويعد من هذه المزارات القطارات الجبلية المعلقة في الجبال المحيطة بالمنطقة، جبل Schmitten وجبل Kitzsteinhorn وجبل Maiskogel، وكذلك الرحلة 
.Krimml وشالالت ،Sigmund Thun ووادي ،Kaprun وكذلك مشاهدة البحيرات االصطناعية في ،Zell am See البحرية في بحيرة

)يستثنى من ذلك قطار 3K K-onnection المعلق، ومصاعد التزلج(

الشركاء اإلضافيون: المزايا اإلضافية والتخفيضات
يضمن الشركاء اإلضافيون في بطاقة Zell am See-Kaprun الصيفية لعام 2022 العديد من التخفيضات ويوفرون بذلك طيًفا واسًعا من األنشطة في داخل 

المنطقة وخارجها.
 ،Kitzsteinhorn 3 المعلق على جبلK K-onnection ورحلة الجبل والوادي باستخدام قطار Tauern Spa لمنتجع Sunset Ticket وتعد بطاقة

وكذلك المشاركة في برنامج المرح المخصص لألطفال Cool Kids Fun في Zell am See-Kaprun من عوامل الجذب المميزة.

كافة المزايا في لمحٍة سريعة
• اكتشف شيًء جديًدا كل يوم من يوم الوصول إلى يوم المغادرة.

• عايش التنوع في المنطقة التي تحتوي على ما يقرب من 40 مقصًدا سياحًيا
• استمتع بالعرض بكل تفرد ومرونة من خالل البطاقات المخصصة، حتى لكل طفل

• متعة اإلنجاز بدون أي تعقيد - الحصول على البطاقة مباشرًة عند تسجيل الدخول في أي من الفنادق أو النزل المشاركة.
• فصل الصيف لدينا طويل - استفد من مزايا البطاقة الصيفية في موسم الصيف المطول ما بين 15 مايو إلى 31 أكتوبر 2022

ZELL AM SEE-KAPRUN
البطاقة الصيفية 2022
ALPS AT THEIR VERY BEST



Zell am See في | Schmittenhöhe القطار المعلق في جبل  •
Kaprun في | *Kitzsteinhorn القطار المعلق في جبل  •

Kaprun في | Maiskogelbahn المعلق في جبل MK قطار  •
Kaprun االصطناعية | في Kaprun بحيرات  •

Zell am See الرحلة البحرية | في  •
Zell am See المنتجعات الشاطئية الثالث | في  •

Zell am See حمامات السباحة الداخلية | في  •
Kaprun في | Kaprun متحف  •

Kaprun في | Sigmund Thun وادي  •
Fusch-Ferleiten البري للمغامرات | في Ferleiten منتزه  •

Taxenbach في | Kitzlochklamm وادي  •
Saalfelden في | Ritzen متحف قصر  •

Leogang معرض المنجم | في  •
Weißbach في | Seisenbergklamm وادي  •
St. Martin في | Vorderkaserklamm وادي  •

Mittersill في | Hohe Tauern الوطني في مرتفعات Nationalparkwelten متنزه  •
Krimml شالالت كريمل | في  •

تذكرة حرية الحركة في اقليم Pinzgau | للحافالت والقطارات  •

* ركوب قطار 3K K-onncetion المعلق ومصاعد التزلج غير متضمن - 
يمكن الحصول على عرض سعر مميز على قطار 3K K-onnection المعلق.

شروط االستخدام من 7/15 إلى 9/15:
في هذه الفترة تعد البطاقة الصيفية سارية من يوم الوصول بدايٍة من الساعة 15:00.

يمكن زيارة المقاصد األربعة التالية من ثاني أيام اإلقامة:
رحلة القمة على جبل Schmitten باستخدام قطار Schmitten المعلق 

وقطار trassXpress، قطار القمة وقطار النهر الجليدي السريع 3+4، على قمة 
جبل Kitzsteinhorn )بداية الرحلة من Alpincenter( الرحلة البحرية في 

.Kaprun البحيرات الصناعية في ،Zell بحير
يقتصر استعمال البطاقة للرحلة البحرية على مرة واحدة في كل 6 أيام.

الحق في إجراء التغييرات محفوظ!
بتاريخ فبراير 2022

Zell am See-Kaprun-Tourismus GmbH
5700 Zell am See, Telefon +43 6542 770

welcome@zellamsee–kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

Zell am See-Kaprun في | Cool Kids Fun برنامج األطفال  •
 Zell am See في | Casino Zell am See  •

Zell am See في | Vogtturm متحف  •
Zell am See القطار الداخلي | في  •

Zell am See مع | في Glocknerbus رحالت اليوم الواحد  •
Zell am See في | Schüttdorf في Bleiweis-Zehentner لعبة الجولف المصغرة بفندق  •

Zell am See للتنس | في Schüttdorf مالعب  •
Zell am See دورة جولف تجريبية | في – Systema Golf Academy أكاديمية  •

Kaprun في | Kitzsteinhorn 3 المعلق في جبلK K-onnection قطار  •
Kaprun في | Kitzsteinhorn أول رحلة على ارتفاع 3000 متر على جبل  •

Kaprun الصناعية | في Kaprun جدران السد - جولة في بحيرات  •
Kaprun في | Sunset بطاقة – TAUERN SPA منتجع  •

Kaprun في | Vötters Oldtimer متحف  •
Kaprun أمسية ثقافية | في – Kaprun قلعة  •

Kaprun – Taxenbach مركز التجديف | في  •
 Bruck a. d. Großglocknerstraße مغامرة الجولف المصغر | في  •

Bruck a. d. Großglocknerstraße في شارع | Diesel سينما  •
Fusch في | Mühlauersäge عالم األخشاب – ورشة مناشير  •

Ferleiten – Heiligenblut في | Großglockner طريق جبال األلب العالية في  •
Leogang المتحف القوطي ومتحف المناجم | في  •

Saalfelden في | Pinzgau أفضل مدرسة رماية في  •
Niedersill لألحجار الكريمة | في Niedersill منتزه  •

Krimml لأللعاب المائية | في Krimml عالم  •
Zell am See – Niedernsill البخاري المحلي | في Pinzgau قطار  •

حرية الحركة
 ألقصى مدى 

البطاقة الصيفية = 
تذكر حرية الحركة

 التنقل مجاًنا باستخدام كافة 
وسائل المواصالت العامة 

Pinzgau في إقليم

ما يقارب 40 
مقصًدا سياحًيا 
متضمنة في 

العرض

الشركاء اإلضافيونالشركاء المميزون


