
 
 

وتسمیتھ تعود ) قلعة الملح ( اسم مدینة سالزبورغ یعنى 
 .للمراكب التي كانت تحمل الملح ، على نھر مدینة سالزبورغ 

 
 

وھي رابع اكبر مدینة في النمسا ، ویبلغ عدد سكانھا حوالي 
 .الف نسمة  150

 
 

عالمیا بالمعمار الباروكیة ،   Altstadtتشتھر المدینة القدیمة 
وقد ادرج على قائمة التراث العالمي للیونسكو ، وذلك في عام 

1997  . 
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موزارت  -وتشتھر ایضا مدینة سالزبورغ انھا 

 .) راجع موزارت ( 
 
 

 Sound ofوكذلك بالفیلم الكالسیي الموسیقى 
Music   ) لدي سالزبورغ ) صوت الموسیقى ،

تاریخ طویل جدا ، حیث كانت تحت سیطرة امراء 
االساقفة ذات النفوذ المؤثرة ، وولف دیتریش 

Wolf  Dietrich   ولقد تغیرت المدینة بشكل ،
 .  1612 – 1587ھائل مابین عام 

 
 

حیث سقط االساقفة المذكور من السلطة ، بعد ان 
فقدت النزاع حول تجارة الملح ، وتوفي في 

 .السجن 
 

وتقع معظم المواقع التاریخیة والسیاحیة في المدینة القدیمة ، ویقع اغلبھا على الضفة الیسرى من النھر ، 
 .وبسھولة ویسر یمكنك ان تتجول مابین ھذه المعالم الرائعة ، سیرا على االقدام 

 
شرائھا من االفكار الصائبة ، خاصة في حالة وددت زیارة العدید من   Salzburg Cardبطاقة سالزبورغ 

 .االماكن  والمتاحف 
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ویمكنك شراء ھذه البطاقة من العدید من الفنادق ، 

والمكاتب السیاحیة ،الجدول في االسفل یوضح 
 .المدة والسعر لبطاقة سالزبورغ 

 
 

 
 -:لمزید من االطالعات   
 
 
 
 

 
 
 

 .یعیش عدد كبیر من االتراك ، في مدینة سالزبورغ ، مما یجعل  العثور على الطعام الحالل یسیر جدا 
 
 

 تمتاز مدینة سالزبورغ بمھرجانھ المعروف والمشھور للموسیقى ، فلیس غریبا ھذا االمر على مدینة موزارت ، 
 

، وخالل ھذا المھرجان تكون الفنادق ملیئة ) في نھایة شھر یولیو إلى اخر اغسطس ( وھذا المھرجان یقام سنویاً 
، فان صادف ذھابك في ھذا الوقت علیك بالحجز المسبق للفندق الذي سوف تقیم بھ  ، قبل موعد رحلتك على االقل 

 .شھور   3ب
 
 
 
 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 

 السعر  المدة 

 یورو   27 ساعة   24

 یورو   36 ساعة   48

 بطاقة سالزبورغ  یورو   42 ساعة   72

 مھرجان سالزبورغ 
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http://www.salzburg.info/en/sights/salzburg_card
http://www.salzburgerfestspiele.at/summer


 
نسلط الضوء على ھذا المتحف الممیز  ، اذا 

 .وددت زیارتھ  
 
1– Museum der Moderne 

 لعشاق الفن والرسم 
 

 .مجموعة غنیة من الفن الحدیث 
 

اذا حالفك الحظ بالذھاب إلى ھذا المتحف ، 
، وھو ذو   M32فال تفوت الذھاب إلى مقھى 
 .اطالالت رائعة على المدینة 

 
 .یفتح یومیاً ، عدا یوم االثنین مغلق 

ً  6صباحاً إلى الساعة  10یفتح الساعة   .یورو   8: قیمة تذكرة الدخول .     مساء
 

 www.museumdermoderne.at -:لمزید من االطالعات 
 

مكتب المعلومات السیاحیة لمدینة سالزبورغ ، یوجد 
في محطة القطار المركزیة ، وكذلك في المدینة 

 .بالقرب من الكاتدرائیة   Mozartplatzالقدیمة 
 

 -:لمزید من االطالعات ، عن مدینة سالزبورغ 
www.salzburg.info 

 
 -:لمزید من االطالعات ، عن والیة سالزبورغ 

www.salzburgerland.com 
 

استمتع بوقتك مع صوت الموسیقى ، في مدینة 
 . موزارت سالزبورغ ، واجعلھا رحلتك القادمة 
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www.museumdermoderne.at
www.salzburgerland.com
www.salzburg.info

