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الرحلة مع العائلة اروع واحلى ، فھي تجعل من ذكریاتك اكثر جمال 

وخلود ، ولكن اذا كان لدیك اطفال فھم حتما یودون ان تكون 
رحلتھم سعیدة وخالدة في اذھانھم ، بالنسبة لك الذكریات السعیدة 

السفر معھم ، بالنسبة لھم الذكریات السعیدة قضاء اوقات من المرح 
والفرح واللعب لتتحقق لھم الذكرى الرائعة والخالدة في ھذه 

 الرحلة .
 
 

فیینا ، وبالذات حدیقة المالھي براتر ھي قصة اخرى من التسلیة 
 الطفالك اذا كان لدیك اطفال ، اوقات من المتعة واالسترخاء لك .

 
 

 Praterحدیقة المالھي براتر                  
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تعتبر ھذه الحدیقة من الحدائق الكبرى في فیینا ،  وتقع في قلب المدینة وھي دون شك في منتھى الروعة   
 والجمال ، فكل االشیاء مع الطبیعة الخالبة یكون لھ قیمة ومقدار .

ھي من االفكار الصائبة جدا اذا اردت قضاء اوقات ممتعة مع عائلتك في اوقات المساء ، حیث توجد العدید من 
 العاب التسلیة المختلفة والمتنوعة .

باالضافة لاللعاب الرائعة التي تحملك من عالمك إلى عالم ملئ بالفرح والمرح ، فان الحدیقة تتمیز بوجود العجلة 
،   1897)، والتي تعد رمز ومعلم من معالم مدینة فیینا ، فقد تم  انشائھا في عام Riesenradالدوارة القدیمة (

متر ، اما المنظر من اعلى العجلة فال داعي لذكر روعتھ فانت    65طن ، وترتفع على ارتفاع   430وھي تزن 
 سوف تحكم على ذلك نبفسك ، فاحبس انفاسك من روعتھ التي ال توصف .

 
 دقیقة .   20الدورة الكاملة في ھذه العجلة تستغرق 

 یورو .   9سعر التذكرة للبالغین 
 یورو .  4سنھ ،       14سنوات  إلى   3لالطفال من سن 

، والتي تتمیز بوجود االشجار الخضراء بھ   یمكنك باالضافة للتسلیة االسترخاء في ارجاء منطقة براتر الخضراء
وانتشر الزھور العطریة ، فقد كانت تابعة للسالطین  كمنطقة للصید ، وھي من االماكن الرائعة للھواة السیر على 

 االقدام .
 بقي ان تعرف بان الدخول لھذه الحدیقة مجاني .

 ولكن یتوجب علیك الدفع لاللعاب التي تود استخدامھا .
 

 نتمنى للجمیع اوقت رائعة ومسلیة في حدیقة براتر .

 


