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جمعية السياحة يف موندزي الند، موندزي-إيريس

Dr.-Franz-Müller-Straße 3 · 5310 Mondsee

الهاتف: 43+ )0( 6232 2270 الفاكس: 43+ )0( 6232 2270 22

info@mondsee.at · www.mondsee.at :الربيد اإللكرتوين

نتمنى لك إقامة طيبة

مرحًبا بك يف موندزي

إيريس

موندزي

سالزبورغ 30 كم
 ميونيخ 167 كم

لينز 107 كم
فيينا 270 كم

ماكينة رصاف آيلسوبر ماركت
رصاف آيل

موقفاالستعالم
حافالت

موقف
سيارات

مرحاض مرفأ
للسفن

الطريق اإلرشادي للحضارة باسيليكا سانت مايكل
موقف

حافالت

AR
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 "FreeWifiMondsee" املجاين: االتصال بـ Wifi خدمة
وتصفح اإلنرتنت مجانًا

كنيسة حج مريم املترضعة - كنيسة هيلفبريغ:
تم بناء الكنيسة يف األساس عىل روح القديس أولريش. سمح أبت أماند جوبل 

بتحويل كنيسة أولريش إىل كنيسة ماريا هيلف تعبريًا عن امتنانه عن إعفاء إقليم 

موندزي من حرب الخالفة اإلسبانية. قام صاحب املنحوتة مايرناد جوجنبيشلر 

بإنشاء املذبح وحجرة االعرتاف يف الثاين من يوليو عام 1706 وتم نقل لوحة مريم 

املترضعة وسط احتفال باألنشودة إىل منتصف املذبح.

منا الحج عند ماريا هيلفبريغ يف موندزي برسعة، وقام الحجاج بغناء ترانيم مريم، 

والتي تحيك عن كنيسة مريم املترضعة. تقع الكنيسة عىل تل يسمى هيلفبريغ 

ويحيط بها حائط. خالل الجولة حول الكنيسة ال يزال بإمكانك العثور اليوم عىل 

مأوى الحفظة لغرفة املقدسات وغريها.  

 Hilfberg, neben dem Bauernmuseum, 5310 Mondsee :العنوان

 الهاتف: 43+ 6232 4166

متحف السكة الحديدية املحلية يف سالزكامرجوت:
يوجد متحف السكة الحديدية املحلية بسالزكامرجوت داخل مدفئة تحتفظ بشكلها 

األصيل. ويعرض الصور والخطط واألشياء من رشكة السكك الحديدية السابقة )حتى 

عام 1957(. 

من خالل ترميم القاطرات والسيارات تجد أنها 

تعود إىل الحياة مرة أخرى. بلسان العامة، متيزت السكك الحديدية املحلية يف 

ن . رمبا كان هذا أحد  سالزكامرجوت بالجملة التالية: “إنها تأيت ببطء شديد ومتعُّ

األسباب التي أدت إىل توقف القطار. 

Seebadstraße 2, 5310 Mondsee :العنوان

مواعيد العمل: مايو – يونيو )السبت واألحد والعطالت الرسمية( 

يوليو – أغسطس )الجمعة والسبت واألحد والجمعة(

حديقة الضيافة:
يكون األمر ممتًعا بشكل خاص عند الجلوس يف حديقة الضيافة يف منطقة موندزي 

يف أمسيات الصيف الحارة، ومراقبة الصخب والتمتع باملأكوالت الشهية يف العديد 

من املطاعم واملقاهي. يتوفر يف شهري يوليو وأغسطس حفالت موسيقية منتظمة 

من الفرق املحلية وعروض فرقة الرقص التقليدية D’Stoawandla، والتي توفر 

الرتفيه للضيوف يف حديقة الضيافة.

رحلة بالقارب يف هميتسربجر: 
يرسو القارب مبارشًة عىل كورنيش البحرية 

مع قارب النزهة الحديث “Duke Odilo” أو سفينة البلوط التاريخية مبوندزي 

والتي ترجعك بشوق إىل املايض، ميكنك اكتشاف منطقة موندزي. تتم رحالت 

الذهاب والعودة عدة مرات يف اليوم من أبريل إىل أكتوبر. ميكن حجز رحالت 

خاصة عىل مدار السنة. واستئجار قارب كهربايئ. 

رحلة القارب يف ميندل: 
يرسو القارب عند مطعم موندزي البحري

رحالت مغامرة يومية مع “رواد-منطقة موندزي” يتسع القارب إىل قرابة 150 

شخًصا. تُتاح الجوالت طوال العام. 

الطريق اإلرشادي للحضارة: 
للغوص بشكل أعمق يف تاريخ موندزي، قام املجتمع بتحديد طريق إرشادي 

للحضارة. يقود هذا الطريق إىل جميع املعامل الحضارية والسياحية ويتم رشح تاريخ 

اإلقليم باللغة األملانية واإلنجليزية.

باسيليكا سانت مايكل:
أسس الدوق البافاري أوديلو الثاين يف عام 748 دير موندزي عىل بقايا مستوطنة 

رومانية موجودة. بعد سقوط الدوق تاسيلو الثالث عىل يد اإلمرباطور كارل، أصبح 

موندزي الدير اإلمرباطوري. ففي القرن الخامس عرش، أعيد بناء جميع الكنائس 

املوجودة يف موندزي الند ويف عام 1444 تم إنشاء بيت الفصل وأعقبه إنشاء 

الدير يف عام 1448. يف عام 1514 تأسست أول مدرسة رهبانية يف النمسا العليا يف 

موندزي، والتي ظلت يف عملها حتى تم حل الدير. 

عمل واحد من أعظم النحاتني يف الباروك، ميرناد غوغنبيشلر، ملدة 44 عاًما حتى 

وفاته يف موندزي. قام بتصنيع بعض املذابح واملنابر ومجموعات األرغن للكنيسة 

التابعة للدير. تم حل دير موندزي يف عام 1791 وهو الدير األقدم املوجود عىل 

األرايض النمساوية. 

يف عام 2005، ارتقت منزلة كنيسة الدير السابقة يف عهد البابا يوحنا بولس الثاين 

لتصبح باسيليكا الصغرى، كام بدأ يف هذا العام أعامل تجديد الكنيسة والتي 

استمرت ملدة ثالثة أعوام. 

وكانت باسيليكا سانت مايكل موقع التصوير ملشهد الزفاف يف فيلم “صوت 

املوسيقى” والذي يحظى بشعبية كبرية وخاصة يف الدول الناطقة باإلنجليزية 

والدول اآلسيوية. 

 Kirchengasse 1, 5310 Mondsee :االعنوان

 الهاتف:43+ 62324166

مواعيد العمل: طوال العام 

متحف مساكن البحريات واألديرة:
يف منطقة العرض التي تزيد مساحتها عن 1400 مرت مربع، يُعرض التاريخ الحضاري 

للمساكن عىل البحريات، وثقافة منطقة موندزي، كام تجد التاريخ الثقايف لدير 

موندزي وبيئته املحيطة. 

يف عام 2011، أدرجت مساكن البحريات يف منطقة جبال األلب ضمن الرتاث العاملي 

لليونسكو. يتوقع الزوار من الجنسني حدوث اكتشافات ونتائج بحثية موسعة عن 

“ثقافة موندزي” واسعة االنتشار، وهي إحدى سامت العرص الحجري الحديث، 

والتي اكتسبت صفة املواقع الهامة يف موندزي.

يرجع تاريخ تأسيس الدير إىل عام 748 وتم حله يف عام 1791. تعرِض غرف دير 

موندزي السابق تاريًخا زاخرًا بالحضارة املتمثلة يف الدير واملناطق املحيطة به وعلم 

اآلثار والتاريخ املعامري والفن املقدس واإلضاءة والثقافة الشعبية. وتجدر اإلشارة 

إىل أن بنديكت )غرفة الدفن للرهبان( يستحق املشاهدة بشكل خاص مع اللوحات 

الجدارية من نهاية القرن الثالث عرش. باإلضافة إىل قاعة الخطابة ومكتبة الدير 

القوطية العتيقة.

 Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee :العنوان

الهاتف: 43+ 6232 2895

مواعيد العمل:  مايو - سبتمرب:  الثالثاء - األحد 

أكتوبر: السبت واألحد والعطالت الرسمية

متحف موندزي الزراعي يف الهواء الطلق:
تم بناء متحف منطقة موندزي الزراعي يف عام 2007 كملحق ملبنى زراعي بُنى 

حديثًا، وهو مبثابة مدخل بارز لهوة املدخنة. 

يقدم املعرض الدائم للزائرين رحلة عرب العمل الزراعي يف منطقة موندزي. 

يعرِض متحف الهواء الطلق شكل املأوى الذي كان منترًشا عىل نطاق واسع يف 

موندزي مع املباين امللحقة به والتي يعود تاريخها إىل عام 1416. تم تجهيز هوة 

املدخنة يف األساس لتخلق رؤية فريدة لعامل مزارعي موندزي.

 Hilfberg 6, 5310 Mondsee :العنوان

الهاتف: 43+ 664 3406020 

مواعيد العمل: مايو - سبتمرب:  الثالثاء - األحد 

أكتوبر: السبت واألحد والعطالت الرسمية

مساكن الربجوالت عىل البحريات: 
تم إنشاء هذه الربجوالت يف موندزي وزيفالشن وأترزي لتعكس تلك الحضارة 

القدمية البالغة من العمر 6000 عام. عند مشاهدتك ألرصف املوانئ يف موندزي 

ستخترب الكثري عن البحث يف مساكن البحريات واإلملام مبعارفهم. تنتمي مساكن 

البحريات يف موندزي منذ عام 2011 إىل الرتاث العاملي لليونسكو. ميكن حجز 

الجوالت السياحية من خالل جمعية السياحة أيام السبت. 


