
 
 

) Bernھي مدینة صغیرة سیاحیة تقع بالقرب من برن (
كیلو متر ، كما  33عاصمة سویسرا ، وتبعد عنھا بحوالي 

كیلو متر ، یمیز ھذه   151تبعد عن مدینة زیورخ حوالي 
و بحیرة    )Brienzالمدینة وقوعھا بین بحیرتین ، برینز  (

، اما على اطرافھا فتوجد ثالثة جبال كبیرة     )Thunثون (
، مما اعطي ھذه المدینة منظر رائع وجذاب ، اما الجبال 

 -الثالثة فھي :
 
 ) Jungfrauیونعقراو ( -1
 )Mönchمونتش ( -2
 ) Eigerایجر ( -3
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وتقدم المدینة نشاطات متعددة للفصول السنة ، 
مثل التزلج والقفز بالمظالت وتسلق الصخور 
 باالضافة لریاضة القوارب النھریة وغیرھا .

 
 

كما توجد قریة رائعة بالقرب من إنترالكن 
باالضافة للجوالت المائیة للبحیرات باستخدام 

 السفن البخاریة التاریخیة .
 
 

ویوجد العدید من سكك الحدید الخاصة 
بالقطارات باالضافة للعربات المعلقة 

 ( التلفریك ) واما اطرافھا فھي تحملك إلى مناظر في منتھى الروعة والجمال .
 
 

) (شارع ھو ھیفیج)، حیث تتجمع الفنادق Hohewegان القلب النابض  لمدینة إنترالكن الجمیلة ھو شارع (
الكبرى في ھذا الشارع باالضافة للمقاھي والمطاعم والعدید من مراكز التسوق وكذلك الحدائق ، من دون شك 

 ننصحك بمشاھدة القلب النابض لمدینة  إنترالكن الجمیلة .
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ویقع المكتب السیاحي لمدینة إنترالكن 
في ھذا الشارع ، في فندق متروبول ، 

المكتب من دون شك جید جدا فھو 
یقدم لك اطالعات مفیدة حول الفنادق 

واالماكن السیاحیة وغیرھا ، في حالة 
بادرت بالسؤال للحصول على 

معلومات معینة او كتیبات معینة ، 
 حول مدینة إنترالكن .

 
 
 

 -اوقات عمل المكتب السیاحي كتالي :
شھري یولیو واغسطس یفتح یومیاً ، 

 اما باقي االشھر یفتح یومیاً عدا یوم االثنین مغلق .
 

 من الروائع في ھذه المدینة تعدد الجبال التي اضفت رونقاًعلى المدینة .
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باالضافة للجبال الثالثة التي سبق وذكرناھا ، فانھا تحتوي على قمم عالیة للجبال وھي واقعة بالقرب من مدینة  
 إنترالكن ، وھن 

 
 )Schilthornقمة شیلتورن (  -1
 ) Jungfraujochقمة یونغفرایوخ ( -2
 

 في حالة اردت الذھاب مع جوالت سیاحیة 
اما اذا كنت من عشاق التزلج على الواح الجلید ، فتاكد بان إنترالكن ھي مكانك المناسب لذلك ، فھى تحتوي على 

 الكثیر من المنحدارات السھل منھا والصعب كذلك ، باالضافة لوجود مصعد وتجھیزات مختلفة .
 

 -اما افضل المناطق للعائالت للمارسة التزلج بكل راحة ھي :
 
1– Habkern 
2– Beatenberg-Niederhorn 

 -االسعار كتالي :
 لیوم واحد 
 35CHFللبالغین : 
 17CHFلالطفال : 
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اما ان كنت من عشاق المرتفعات ، وتود المشي إلى االعلى فربما كان جبل 

 )  ، ھو االفضل لھذا الغرض . Harder kulmھاردركولم (
 
 

ھذه المدینة تعتبر قمة في الھدوء و تعطیك  شعور باالسترخاء ، ولكن بالطبع 
 تذكر بانك في سویسرا ، وان االسعار حتما مرتفعة . 

 
 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
 

www.interlaken.ch 
 

www.jungfrauregcon.ch 
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