
 
من االشیاء المثیرة جدا في المانیا 

وخاصة ان كان لدیك اطفال ھي زیارة 
اوروبا بارك ، وتعد ھذه الحدیقة ھي اكبر 

 مدینة مالھي ومنتجع ترفیھي  .
 

في  Freiburgكم من مدینة فرایبورغ  35تقریبا على بعد  Rustتقع ھذه الحدیقة بالقرب من قریة رست 
 جنوب غرب المانیا ( الغابة السوداء ) .
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 اوروبا بارك 
 

Europa Park 

 



 
 

تحت عنوان اساسا حول البلدان االوروبیة 
من الجذب السیاحي   54ھناك اكثر من 

من االلعاب االفعوانیة والعجلة  11ویتفرع منھ 
الدوارة والعدید من البرامج لذلك یجب علیك 

 التاكید واالستمتاع بالنظر لمناظر الحدیقة 
 

الجذابة ، وعلى الرغم من انھا حدیقة كبیرة 
جدا یمكنك اجتیازھا عن طریق السیر على 

 االقدام واالستمتاع بمناظرھا الخالبة .
 
 
 
 

 Ep-Expressیتوفر ھناك القطار االلكتروني 
 محطات . 4مع 
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فنادق  5اوروبا بارك لھا 
نجوم  4ومنتجع من فئة 

وینبغي الحجز المسبق 
 خاصة في فصل الصیف .

 
 

كما یتوفر العدید من 
المطاعم والعدید من 

مراكز التسوق ومحالت 
 الھدایا التذكاریة .

 
 
 
 

ھناك ایضا العدید من االلعاب مثل ركوب السیارات وركوب الظالم والغابات االفریقیة ، ولالطفال االعزاء قسم 
 عرض من العروض المختلفة . 16خاص وھو الطفل العالمي وھو متعة خاصة للنزالء الصغار مع 

 
 

تتمیز اوروبا بارك بانھا لدیھا العدید من عوامل الجذب تتناسب تقریبا مع جمیع االعمار ، ویعد قطار الموت من 
 االلعاب المثیرة ولعشاق المغامرة .
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 -كیف یمكنك الذھاب إلى ھناك :

بعض المطارات قریبة من اوروبا بارك 
وتقدم خدمات نقل بالباص إلى الحدیقة 

ساعة قبال  72لخدمة النقل البد من الحجز 
 على االقل .

 

 
 

 Ringsheinالمحطة المعنیة باوروبا بارك ھي 
 

كیلو متر عن حدیقة اوروبا بارك ، وتتوفر حافالت بصورة منتظمة تنقل ما بین  4تبعد المحطة المذكورة حوالي 
 الحدیقة ومحطة القطار المذكورة .

 
 إلى حدیقة اوروبا بارك . Freiburgكما تتوفر حافالت بصورة منتظمة من محطة القطار 
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 لمزید من االطالعات 

http://www.europapark.de/sites/default/files/Anreise/Europa-Park_Airport_Shuttle_Flyer.pdf


 
اذا كنت قادما من مدن اخرى من 
المانیا علیك النزول عند محطة  

وبعدھا تغییر  Freiburgالقطار 
القطار لحدیقة اوروبا بارك وھي 

 . Ringsheinمحطة 
 
 

 دقیقة بالقطار للوصول للحدیقة . 90من مدینة بادن بادن یستغرق الوصول حوالي ساعة بالسیارة و
 

 -اوقات العمل لدي الحدیقة باختالف الفصول :
ً  7صباحاً إلى  11في فصل الشتاء تفتح من الساعة   مساء
ً  8صباحاً إلى  9 في فصل الصیف تفتح من الساعة   مساء

 
 سنوات مجاني لیوم واحد . 4االطفال اقل من 

 یورو  34عام  11إلى   4االطفال من عمر 
 یورو  42بالغین قیمة التذكرة 

 
 كما تتوفر تذكرة لیومین ولك حریة االختیار واالستمتاع بذلك .

 
 www.europapark.de -لمزید من االطالعات عن اوروبا بارك :
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www.europapark.de

