
 
 
 
 
 
 
 

 قري رئیسیة سیاحیة ، حیث  5كلم ، في والیة یترول ، وھي تتكون من  65تمتد منطقة وادي اوتز على مسافة  
 

 تشتھر بالمیاه الرائعة والبحیرات الجبلیة المنعزلة .

 See Dunia - Ötztal                                                         وادي اوتز -شوف الدنیا 

 
 

 وادي اوتز
 

Ötztal 

 



  
 
 

ویتجھ الكثیر الیھا بقصد 
التزلج ، وھو من االمور 

الرائعة في فصل الشتاء ، 
وتتمیز بھ ھذه المنطقة تمیز 

كامل ، اما عشاق الصیف فان 
اوتز لم تفرط بھم ، فھي تملك 
طبیعة مذھلة وخالبة في فصل 

الصیف ، حیث ترقد الجبال 
الخالبة في فصل الصیف 

 لتعرب عن جمالھا االخاذ .
 
 
 

 -اما لعشاق التزلج توجد  بعض المنتجعات لھذا الغرض ، اخترنا منھا :
1– Sölden 
 

 Söldenقریة  
كم من المنحدرات المرافقة لعشاق ھذه الریاضة ، ھذه القریة رائعة  144، ھو منتجع للتزلج على مسافة  

 للمتمرسین في التزلج على الجلید .
 

 Sölden  :-    www.soelden.com/en  لمزید من االطالعات عن  
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2-  Obergurgl Hochgurgl 
 

للمبتدئین نصیب اخرى من القرى ، فھذه القریة 
 Söldenكم ، جنوب قریة  14التي تبعد حوالي 

، ھو منتجع رائع ، ویمكن للعائالت قضاء  
 اوقات رائعة بین احضانة .

 
اما ان كنت من عشاق الطبیعة الخالبة 

والشالالت المنسدلة على الجبال ، فیمكنك 
 20وھي تبعد  Otzi Dorfمشاھدة ذلك في 

دقیقة سیرا على االقدام ، حیث تمكنك من 
مشاھدة الشالالت المتدفقة  من اعالي الجبال 

 مترا . 15والتي یبلغ ارتفاعھا 
 

 Obergurgl Hochgurgl :    لمزید من االطالعات عن  
www.obergurgl.com/en 
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 -كیف یمكنك الذھاب إلى وادي اوتز : 
باستخدام القطارات حیث تصل إلى محطة قطار 

 .   Bahnhof  Ötztalاوتز
   
 

من مدینة انسبروك في اغلب االحیان یستغرق 
الوقت من انسبروك إلى  محطة قطار 

 دقیقة . 30، حوالي Bahnhof  Ötztalاوتز
 یورو  10قیمة التذكرة 

 
 -باستخدام الباص :

من محطة قطار اوتز الذھاب إلى جنوب الوادي ، 
ویتوقف في كل ساعة   في كل  

 القري واالماكن الرئیسیة .
 
 

لمزید من االطالعات عن وادي 
 www.oetzal.com -اوتز :
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