
أماكن الجذب، وجهات الرحالت، المغامرات في
 !ZELL AM SEE-KAPRUN

يبدأ يومنا الصيفي مبكًرا. فبعد تناول وجبة اإلفطار مباشرًة ننطلق في اتجاه الجبل. حيث تنقلنا عربة القطار الهوائي إلى قمة جبل 
Schmitten مجاًنا على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر. وبعد القيام بجولٍة مطولٍة نتوجه في البدء إلى حمامات السباحة 

 الشاطئية حول البحيرة - فوقت الصيف هو وقت السباحة. وفي المساء جولة أخرى على متن سفينة الرحالت 
MS Schmittenhöhe أو نزهة في وادي Sigmund Thun الذي يخطف األنفاس.

 هل يبدو هذا اليوم الصيفي مالئًما لذوقك؟ إذن فبطاق Zell am See-Kaprun الصيفية هي حًقا خيارك الصحيح. سافر مع أحد 
شركائنا من مقدمي خدمة الضيافة المشتركين معنا، واستخرج البطاقة الصيفية واسعد في الفترة بين 05/15 و 10/15 وطوال مدة 

إقامتك بالعديد من الخدمات الرائعة المتضمنة في البطاقة. بطاقة Zell am See-Kaprun الصيفية، ورقة رابحة حقيقية بين يديك.

جاذبية فوق العادة
الرياضة والثقافة والمتعة والعديد من المزارات الجذابة، نأمل أن تكفي مدة إقامتك لتستفيد من كافة الخدمات المتضمنة. ستجرب الفوائد 
اإلضافية للبطاقة الصيفية عندما تتقدم في عالٍم من الحجر والثلج في النهر الجليدي وعندما تنطلق في جولٍة على الجبل أو عندما تستمتع 
بدرجة الحرارة المنخفضة في البحيرة. كما تنفتح لك األبواب للمتاحف والمعارض والوديان والشالالت والعديد من المزارات األخرى.

الشركاء المميزون - المزايا والتخفيضات
من ينظر خارج نطاق منطقة Zell am See-Kaprun سيحظى مع شركائنا المميزين بالعديد من المزايا والتخفيضات خارج 
حدود المنطقة. رحالت بأسعار مميزة أو بطاقات الخصم على الفعاليات على امتداد الطرق ذات اإلطاللة البانورامية أو المواصالت 

العامة أو الدخول إلى الفعاليات الثقافية المحلية، قائمة الشركاء المميزين تطول وتشكل إضافًة إيجابيًة نوعيًة إلى إقامتك.

 إذا كنت ترغب في االستمتاع بإقامتك في Zell am See-Kaprun إلى أقصى حد والحصول على أكبر عدٍد ممكٍن من الخدمات 
والشركاء المميزين، عليك أن تقرر اختيار إحدى الشركات المشاركة في البطاقة الصيفية. وهكذا تحظى في الفترة بين 05/15 و 

10/15 بورقٍة رابحٍة حًقا بين يديك، لالستمتاع باألجازة دون حدود.

بطاقة Zell am See-Kaprun الصيفية لعام 2019

جمع كل ما تود فعله في 
أجازتك في بطاقة واحدة



جديد بدًءا
 من 2019:

البطاقة الصيفية =

 بطاقة حرية الحركة

كافة وسائل النقل العامة في

 Pinzgau متضمنة

 في البطاقة.

حتى 40 مزاًرا 
في الخدمات 
المتضمنة في 

العرض 

   Maiskogelbahn

* لكل مرة استخدام لقطار جبل Schmitten المعلق، قطار القمة على جبل 
Kitzsteinhorn والجولة في Zell am See في خالل 6 أيام )ساري في 

 Gletscherskilifte شهري يوليو وأغسطس( - وغير محدد فيما عدا ذلك. استخدام متزلجات
غير متضمن. يمكن استخدام كل األماكن األخرى المدرجة بحسب الرغبة.
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Zell am See-Kaprun برنامج األطفال »مرح األطفال المتميزين« | في  •
Zell am See في | Zell am See كازينو  •

Zell am See القطار البطيء | في  •
Zell am See رحالت جوالت قصيرة مع وكالة سفريات فوردرإيغر | في  •

Zell am See جولف مصغر باليفايس-تسنتر شوتدورف | في  •
Zell am See مالعب تنس شوتدورف | في  •

Kaprun قمتي 3000 األولى كيتسشتاينهورن | في  •
Kaprun جولة حائط السد بإرشاد سياحي بحيرات التخزين في أعالي الجبال | في  •

Kaprun تذكرة الغروب | في - Zell am See في TAUERN SPA منتجع  •
Kaprun أمسية الموطن قلعة كابرون | في  •

Kaprun - Taxenbach مركز ركوب الطوف | في  •
   Bruck/Glocknerstraße سينما ديزل | في  •

Bruck/Glocknerstraße مغامرة »الجولف« – مخيم الرياضة فوفرلغوت | في  •
Saalfelden مدرسة الرماية بالسهم رقم 1 | في  •

Fusch منشر أخشاب موألورزيغا | في  •
Ferleiten – Heiligenblut طريق غروسغلوكنر في أعالي جبال األلب | في  •

Krimml عالم الماء كريمل | في  •
Zell am See-Kaprun – Krimml القطار البخاري | في  •

متاح اآلن: ابحث في المتجر عن
!»Zell am See-Kaprun Sommerkarte«


