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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

العملة في النمسا  ھي الیورو ، كما یفضل 
یورو نقدي كحد ادني ، اما اذا  200اخذ 

كانت لدیك عملة اخرى فیمكنك تغیرھا في 
البنك او الصرفات المنتشرة في االماكن 

 السیاحیة . 
اذا لم یكن لدیك یورو ، علیك بتغییر 

عملتك في المطار ، حتى لو كان مبلغ 
 صغیر ، حتى وصولك للمدینة . 

دائما حاول االحتفاظ بالعمالت الصغیرة 
 النھا ضروریة .
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4 – ATM 
 الصراف االلى 

في النمسا اسم   ATMیطلق على الصراف االلى او جھاز 
Bankomaten  ویمكنك مشاھدتھ في العدید من مدن النمسا ،
 وحتى في القرى .

 
في اغلب االجھزة للصراف 

  400االلي ال یسمح باكثر من 
 یورو یومیا للسحب .

ویمكنك االستدال على مكان 
وجود الصراف االلى ، 

بمشاھدة العالمة وھي عبارة 
عن خطین احدھا اخضر 

والثاني ازرق ، فھي تدل على تواجد للجھاز الصراف االلي 
ATM . 

 

 



المفتاح الدولي في النمسا   - 5    
 

+43اذا  المفتاح الدولى  :        

1المفتاح المحلى لمدینة فیینا  :      

      512        43+ Innsbruck 

  +43        662      Salzburg 

  +43     5356      Kitzbuhel 

  Vienna Card   - 8 

اذا كنت من محبي مشاھدة العدید من المتاحف واالماكن االثریة 
والتاریخیة السیاحیة والقصور  في فینا ، فان من االفكار الصائبة ھو 

 شراء كارت فینا ، وھو كارت خاص بھیئة السیاحة في فینا 

 

(تابع للقطاع العام  ) ولیس للقطاع الخاص  ، ویمكنك استخدام ھذا 
الكارت في العدید من االغراض  باالضافة للمواصالت ، وتعطى خصم 

یورو من سعر التذكرة    1في المتاحف والمراكز السیاحیة بقیمة 
 االصلي .

 ویمكنك شراء ھذا الكارت من الفندق المقیم بھ او المكاتب السیاحیة .

 سعر الكارت حسب الوقت 

یورو    19ساعة   سعر الكارت   24  

یورو     22ساعة  سعر الكارت   72      

 یبدا تفعیل الكارت مع اول مكان تقوم بزیارتھ

عدد السكان  - 6   

نسمة  18.5یبلغ عدد السكان في النمسا حوالي   

 

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي االلمانیة 
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Santa Lucia 

 

 



الموبایل (الھاتف النقال ) - 9   

 

یمكن الحصو على بطاقة الموبایل في النمسا بكل سھولة ویسر ، حیث 
 تتوفر في السوبر ماركت ومحالت التدخین وبعض المحالت االخرى .

یورو ن كما تتوفر   15اما االسعار لبطاقة الجوال فھي الغالب ال تتراوح 
بطاقة تحتوي على 

  

   

یورون حیث تمكنك االخرى من استخدام    20~  10وسعرھا تقریبا     
 خدمات االنترنت نت المتعددة .

ھناك العدید من الشركات لبطاقات الھواتف النقالة من اشھرھا على 
 االطالق :

 A1 - 1 

 ثم تلیھا 

 Yesss - 2 

 Nimm3 -  3 

 

یمكن لجمیع الدول العربیة استخدام بطاقة الجوال 
الخاصة ببلدھم ، اال ان استخدامھا في النمسا اواي 
بلد اخر ممتوجة الیھ یعد ضربا من الجنون ، حیث 

ستصبح المكالمات غالیة جدا ، فاالفضل شراء بطاقة 
من الدولة المتوجة الیھا لالستخدام في الھاتف النقال 

 الخاص بك ، دائما نوصى بھذا فال تنسى .

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في النمسا بیدا ان التكلفة للمكالمات سوف 

تكون غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
 لجوالك من الدولة المتجھة الیھا  .
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Data 

 



 
اوقات مناسبة   - 10  

افضل االوقات للذھاب إلى النمسا ھو من 
شھر مایو إلى شھر اكتوبر ، حیث یتمیز 

الجوى فیھا باالعتدال حتى في اوجھة فصل 
 الصیف .

 

اما اذا كنت من عشاق الثلوج والتزلج علیھا 
فانسب االوقات للذھاب الیھا من شھر ینایر 

 إلى مارس .

البقشیش (االكرامیة ) - 11   

% من السعر االصلي خاصة بالنسبة للسیارات االجرة 10متداول في النمسا بان البقشیش ھو  
 والمطاعم .

یورو    2او    1اما في الفنادق فان شئت اعطاء الموظف حمل الحقائب فیمكنك اعطائھ   

االفضل وھذه من الوصایا التى یوصى بھا الدلیل السیاحي شوف الدنیا باستمرار وھو االحتفاظ 
 بالعمالت الصغیرة  ن فھى تغنیك دائما عن الكثیر من المضایقات في السفر .

 ونود ان نوضح بطریقة مبسطة ن بالنسبة للبقشیش في المطاعم 

یورو ن وثمن    50فان لم یكن لدیك عملة صغیرة ، فیجب علیك توضیح ذلك للنادل ، فان كنت تملك 
یورو ففي ھذه الحالة عند اعطاء النادل یجب علیك التلفظ لھ بان تقول باللغة   20فاتورتك فقط 

فانھ سوف یتفھم بان علیھ اعادة الباقي ، في حالة عدم التوضیح فان النادل لن یقوم    22االنجلیزیة 
 باعادة الباقي فعلیك االنتباه لھذه النقطة .  
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علم النمسا : - 12  

 

 -ابیض  -مستطیالت افقیة ، احمر    3یتكون علم النمسا من 
 احمر . 
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 الماء   – 13
 
 

یعد الماء في النمسا واحد من افضل المیاه في العالم واكثرھا جودة 
، فیمكنك تناولة للشرب من الصنبور (الحنفیة ) دون اي قلق ، كما 
یتوفر في بعض المناطق السیاحیة صھاریج كبیرة للشرب للسیاح 

 وھي مجانیة .
 
 
  

 
  

 

 
  19اكثر المناطق واالماكن في فیینا للفئة العمریة اقل من 

سنھ الدخول مجاني ، لذلك ذكرنا في الدلیل السیاحي الشامل 
شوف الدنیا سعر تذكرة الدخول للبالغین ، نكرر في اغلب 

 االماكن .

 


