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ربما من االشیاء التي تسرك في رحلتك ھي انتشار المقاھي ، خاص 
وان كنت من عشاق تناول القھوة ، یردد االغلبیة بان فیینا ھي 

، منذ ذلك   1685مدینة المقاھي فمنذ افتتاح اول مقھى في عام 
الوقت وھي  لم تتوقف عن افتتاح العدید من المقاھي ، ذات الثقافة 

 البارزة .
 

 مقھى تقریبا .  100وتحتوي المدینة القدیمة في فیینا على 
 

ویمكنك مشاھدة ذلك واضحا جلیا عند سیرك على االقدام في 
 المدینة ، البعض من ھذه المقاھي مشھور وذو تاریخ سیاسي وثقافي .

 
  -والدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیك ببعض منھا:

 من المقاھي المشھورة تلك .

 
 

 in Vienna  Cafesمقاھي في فیینا             
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كما ان القھوة 

والشاي في النمسا 
یمتاز بالتنوع فھي 

تحتوي انواع  
مختلفة وممیزة 

 منھا .
 
 

Sacher 
 

ھذا المقاھي یحتوي 
على اشھر انواع 

 وھذا الكیك یمتاز بخلطة  سریة ، جعلت من  ھذا المقھى ممیز عن غیره .  Sacherالكیك في العالم وھو كیك 
 

 یورو   5.50سعر الكیكة الواحدة 
 یوجد لھذا المقھى فروع في مدن النمسا 

 یفتح یومیا 
 

 انظر خریطة  .
 

 

Sacher 
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 Café Central 
 

وھو یقع في قصر   1876كذلك من المقاھي المعروفة والمشھورة القدیمة في النمسا ،وقد تم افتتاحة في عام 
Ferstel  . ویعتبر واحد من اشھر المقاھي في اوروبا  ، ویقوم بزیارتھ العدید من الشخصیات ، 

 
 یشتھر بتقدیم االطعمة اللذیذة باالضافة لطبق السالطة اللذیذ .

 
 اذا قمت بزیارة ھذا المقاھي فال تنسى كامیراتك .

 انظر خریطة  .
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 Haas&Haas 
 

یعتبر ھذا المقھى من 
اھم المقاھي على 

االطالق لتناول الشاي ، 
فھو یحتوي على العدید 

من انواع الشاي 
المختلفة من جمیع 

 انحاء العالم ،
 
 

یقع بالقرب من میدان 
Stephansplatz 

 
 یوم االحد مغلق 

 
 انظر خریطة  

 
 
 

Demel 
 

یعتبر من المقاھي القدیمة في النمسا وفیینا ، فقد كان المقاھي الخاص بالقصر حیث یطلب منھ الحلویات 
 والكعك للقصر ، 

 
افتتح في عام 

ال یزال  1786
یحتوي على افضل 

انواع الكعك في 
النمسا باالضافة 
 للخبز الممیز ، 

 
یقع بالقرب من 

 قصر الھومبروغ .
 
 

 یفتح یومیا
 
 

 انظر خریطة  

 

 


