
  
ھي قریة زراعیة قدیمة ، واصبحت االن منتجعاً 

ً في تیرول و یبلغ سكانھا حوالي  ً كبیرا  3500سیاحیا
كیلومتر ، من مدینة  25نسمة ، وھي تقع على بعد 

 انسبروك .
 

 ما یقارب ملیون مسافر یقصدون مدینة سیفیلد كل عام ، وتعتبر واحدة من الوجھات السیاحیة االكثر شعبیة .
 
 

قریة سیفیلد وتیرول على حد سواء لقضاء عطالت ممیزة خاصة في الصیف ، ولعشاق التزلج على الجلید ، 
 وكذلك لعشاق السیر على االقدام .
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 -تحتوي سیفیلد على منطقتین جبلیتین  :

 
1– Rosshutte 
2– Gschwandtkopt 
 
 

ھاتین المنطقتین على حد سواء للتنزه والتزلج والتسلیة ، 
باالضافة لھذه المعالم السیاحیة التي تحتویھا مدینة سیفیلد 

، فھي تحتضن سلسلة من البحیرات الصغیرة باالضافة 
لسكة الحدید المعلقة ، والتلفریك ، ومتعة التنزة مع الجبال 

 في الشتاء والصیف .
 
 
 

لیس ھذا كل ما یحیط بھذه المدینة الجمیلة رغم صغر 
حجمھا ، بل ھناك االبداع الطبیعي من االزھار التي تحیط 
بالحدیقة من كل جھة ، فازھار الزنبق والنرجس وكذلك 

زھور الثالوث ، كل ھذه االزھار واكثر فقط لالستمتاع 
 بالمناظر الخالبة .
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 Rosshutte 

 



  
من المؤكد بان مدینة سیفیلد من المدن الرائعة للعائالت 

في العطالت ، فھي مناسبة جدا للجو العائلي ، ان 
الموسم الذروة لھذه المدینة في الشتاء ، فغالبا ما تكون 

 االسعار في فصل الصیف مقبولة نوعا ما .
 
 

اذا كنت من محبي التزلج وتود ان تستمتع بذلك حقا في 
 سیفیلد !

 
 یتوجب علیك كاقتراح شراء بطاقة

 Happy Ski Card  -  www.skiseefeld.com 
      
 
 

ھذه البطاقة او الكارت یخولك من الحصول على خصم 
في اماكن التزلج ، وشراء ھذه البطاقة حتما من االفكار 

 الصائبة جدا .
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www.skiseefeld.com


  
یتوفر في المدینة مكتب للمعلومات السیاحیة ، وھو یقدم لك الكثیر من المعلومات المطلوبة حول اماكن التزلج 

 في مدینة سیفیلد .
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Olympia Sports  



  
ان صغر مدینة سیفیلد یجعل من السھل 
السیر حولھا كاملة ، باالضافة لوجود 
خدمة الحافالت المجانیة ، والتي تعمل 
كخط دائري ، وتتمثل حركة الحافلة كل 

 دقیقة . 30
 
 

اذا كنت من عشاق السونا او المساج ، 
فان ھذا المكان ھو مقصدك دون شك ، 

 وھو مناسب للعائالت .
 

Olympia Sports & Congress 
لمزید من االطالعات عن المكان 

 -المذكور :
www.seefeld-sports.at/en 

 
 

 www.seefeld.com -لمزید من االطالعات عن قریة سیفیلد :
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 محطة القطار سیفیلد 

 

 

www.seefeld.com
www.seefeld-sports.at/en

