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خبراؤكم في الرحالت السیاحیة والتجاریة والسیاحة الطبیة

»إلینور ترافل دوسلدورف« – شركة ألمانية متخصصة في إدارة الوجھات    
الفاخرة وتتخذ من دوسلدورف مقرًا لھا.

نقدم أسعارًا ممیزة وخدمات صممت خصيصًا لتلبیة رغبات الزوار 
الوافدین إلى ألمانیا والمدن األوروبیة الرئیسیة.

لكبار الشخصیات نقدم خدمات من الدرجة األولى 
وإقامة فاخرة وسیارات اللیموزین ورحالت 
بالطائــرات الخاصــة وخدمة اســتقبال 
ومرافقة كبار الشخصیات عبر جمیع
المطارات األوروبیة.

نتشرف بزیارتكم إلى دوسلدورف. اكتشفوا واحدة من أفضل المحطات في
العالم فیما یخص الرعایة الطبیة ذات الجودة العالیة والتكلفة المناسبة.
نتمتع بخبرات وافرة في تقدیم خدمات ممیزة لرحلتكم الطبیة، بدءًا من

الفحص الطبي األساسي،العملیات التجمیلیة، والحمیة الغذائیة.
شراكتنا مع العدید من وكاالت السفر الدولیة والحكومیة والعمالء من كبار

الشخصیات منحتنا مكانة بارزة في مجال السیاحیة الوافدة إلى ألمانيا.
لدینا رصید ممتاز من تقییم العمالء والمسافرین من أفراد ومجموعات

ورجال األعمال والعائالت.
نقدم خیارات جذابة للعائالت التي تصطحب األطفال إلى » فانتازیا الند«

»أوروبا بارك« و »دیزني الند«.

تواصلوا معنا على مدار الساعة
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المحتويــات
مرحبــا بكــم في دوســلدورف

دوســلدورف مريحــة وعالميــة

المدينة العالمية التي تمثل وجهة
مثالية للسفر والصحة.

ثقافتها وفنها ومأكوالتها وعمارتها
 كلها من الطراز العالمي.

عــاج طبــي ممتاز
تتمتع دوسلدورف ببنية تحتية طبية متميزة من 

الطراز األول.

فنــادق فاخرة
نظرة على مشهد الفنادق في المدينة.

دوســلدورف للســياحة الصحيــة
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مرحبًا بكم في
دوسلدورف
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مرحبًا بكم في
السيدات والسادة األعزاء،

تتميز دوسلدورف بأجوائها التي تّتسم بالعالمية وحسن الضيافة. يعود ذلك إلى 
تركيبتها االجتماعية المتناغمة، ودفء العالقات بين قاطنيها الذين يجتمعون تحت 

فضائها من 194 بلدًا، والذين يضفي تنوعهم الثقافي وشغفهم بالحياة طابعًا 
دوليًا يغلف هذه المدينة اآلسرة- حاضرة الراين.

ق الفريدة في شارع  ق حصرية؛ كتجربة التسوُّ تقدم المدينة تجارب تسوُّ
»كونيغسآِله« Königsallee ذائع الصيت، كما تزخر بمطاعم مميزة تقدم أشهى 

المأكوالت من جميع أنحاء العالم، وفنادق رفيعة المستوى متاحة لتناسب كالَّ 
حسب ميزانيته، فضاًل عن المشهد الثقافي المتنوع الذي تعكسه متاحف رائعة؛ 

مثل: »كونستباالتس« Kunstpalast، أو »كونستساملونغ نوردراين- فيستفاِلن« 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen؛ ما سيجعل إقامتكم فيها تجربة استثتائية 

للغاية. وعالوًة على ذلك كله، فإن الوصول إلى دوسلدورف سهل أيضًا بفضل 
موقعها االستراتيجي في قلب أوروبا ومطارها الدولي الرئيسي.

وإذا كانت دوسلدورف تتمتع بجاذبية كبيرة عند من يتوافدون عليها، سّياحًا كانوا 
أو زّوارًا، فإنها أيضًا تحظى بتقدير عاٍل في نفوس المرضى الذين يقصدونها من 

الخارج من أجل صحتهم بفضل التنوع الكبير في مرافقها الطبية المميزة. وال يتحّلى 
العديد من المستشفيات والعيادات المتخصصة واألطباء في العيادات الخاصة 

بسمعة عطرة وحسب، بل إن هذه السمعة تتعزز أيضًا، يومًا بعد يوم، بفضل 
العناية المميزة للضيوف من المرضى الدوليين، إذ ال يّدخر األطباء المشهورون 

والمتخصصون ذوو المؤهالت العالية جهدًا من أجل رفاهية مرضاهم.

في دوسلدورف، وعلى الدوام، يمكن الجمع بين الحاجة إلى العالج الطبي وقضاء 
تجربة ممتعة. ستجدون في الصفحات التالية مجموعة من المعلومات المفيدة 

والنصائح العملية المتعلقة بمدينتنا والخدمات الطبية التي توفرها لكم.

أهاًل وسهاًل بكم في مدينتنا، متمّنيًا لكم قضاء أمتع األوقات في ربوعها!

مع أطيب التحيات،
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مرحبــا بكم 

الدكتور ستيفان كيلر
عمدة مدينة دوسلدورف عاصمة والية 

شمال الراين- وستفاليا
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دوسلدورف مدينة عالمية ودولية. ونظرًا لموقعها على نهر 
الراين، فإن التسامح وحسن الضيافة يميزان أسلوب الحياة فيها، 

حيث يلتقي السكان المحليون وزوار المدينة سويًة في نهاية 
اليوم على مدرجات ساحة »بورغ بالتس«، التي تعتبر أفضل مكان 

لالستمتاع بلحظات غروب الشمس ولمشاهدة منظر نهر الراين 
البانورامي الرائع.

دوســلدورف مريحــة وعالميــة
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شــبكة مثاليــة

دوسلدورف هي مدينة الـ »10 دقائق«، حيث ال يستغرق المشي 
من شارع التسوق »كونيغسآليه« إلى نهر الراين سوى عشر 

دقائق فقط. وكذلك هو األمر بالنسبة لرحالت القطار من محطة 
القطارات المركزية »هاوبتبانهوف« إلى مطار دوسلدورف. ومن 

هناك، يمكن للمرء الوصول إلى كل نقطة في أوروبا تقريبًا 
خالل ساعتين، مما يجعل دوسلدورف نقطة االنطالق المثالية 

الستكشاف أوروبا.

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
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شــبكة مثاليــة
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تعتبر المسافات القصيرة ميزة جلية: الرحلة من دبي إلى دوسلدورف 
مثاًل تستغرق 6 ساعات؛ ومن موسكو إلى دوسلدورف 3 ساعات. 

وفي نفس الوقت، ُيقّدر ضيوف دوسلدورف موقعها الممتاز 
في غرب أوروبا الذي يجعلها نقطة انطالق مثالية لالستكشاف: 
ال تستغرق الرحلة سوى ساعة طيران واحدة للوصول إلى مدن 

شهيرة مثل لندن أو أمستردام أو باريس. وبالنسبة للسفر بالسيارة، 
فال تستغرق الرحلة من دوسلدورف إلى أمستردام، وبروكسل 

ولوكسمبورغ سوى ثالث ساعات.

دوسلدورف بحد ذاتها هي مدينة الـ »10 دقائق« بحق: التنقل بين 
معظم المرافق الصحية ومركز المدينة يستغرق عشر دقائق فقط. 

وتضمن البنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها المدينة بأن تكون 
المسافة من المطار إلى مركز المدينة 10 دقائق أيضًا. وبشكل 

عام تلبي دوسلدورف جميع االحتياجات وذلك بفضل خطوط النقل 
الممتازة ووفرة الخدمات.

سانت بطرسبورغ

موسكو

بلغراد

بودابست

برلينوارسو

سراييفو

أثينا

فيينا
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ليون

برشلونة

هامبورغ

زيورخ
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براغ

روما

أمستردام

فرانكفورت

 دوسلدورف

أوسلو

دبلن

لشبونة

بروكسل

كوبنهاغن

ميونيخ

 المحطة المركزية

 مطار دوسلدورف

دقائق

دقائق
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مدينــة عالميــة 
علــى نهــر الراين
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قبل 200 عام مضت قام فرنسي مشهور بزيارة دوسلدورف. وعند رؤيته لهذه المدينة 

الجميلة، قال نابليون »إنها باريس الصغيرة«. واليوم، تحولت »باريس الصغيرة« إلى عاصمة 

ديناميكية ولكن بنفس الوقت سهلة االستكشاف مع تمتعها بطابع دولي.

موطنًا للعالمات التجارية الدولية والبوتيكات الحصرية وكذلك المعارض 
الفنية والفنادق الشهيرة والمقاهي.

ويلعب الفن والثقافة دورًا خاصًا في دوسلدورف. وفي هذا المجال، 
تبرز أكاديمية الفن »كونست أكاديمي« التي تأسست في عام 1773. 

فقد تعلم ودّرس هنا فنانون مثل »جوزيف بويز« و»غيرهارد ريشتر« 
و»أندرياس غورسكي«. وفي الوقت نفسه، تقدم المجموعة الفنية 
لوالية نوردراين-فستفالن »كونست زاملونغين ن.آر.دبليو« معارض 

من الطراز العالمي بينما يعرض متحف قصر الفن »كونست باالست« 
لوحات لفنانين متنوعين من »روبنز« وحتى »كاندينسكي«. أما دار 
األوبرا األلمانية على نهر الراين فهي تعتبر بمثابة الضمان للتمتع 

بتجربة أوبرا متميزة، في حين تمثل صالة »تونهاله« موطنًا ألوركسترا 
دوسلدورف السيمفونية. وبالنسبة ألولئك الذين يفضلون أجواء 
أكثر هدوًءا، فيمكنهم زيارة قصر »بينرات«، الذي يعد جوهرة لفن 

عمارة الروكوكو مع حديقته الفسيحة. كما يقدم ميناء اإلعالم »ميدين 
هافن« هندسة معمارية عصرية مثيرة، أبرزها المباني المدهشة التي 
صممها »فرانك أو.جيري« الذي كان مسؤواًل أيضًا عن تصميم متحف 

»غوغنهايم« في »بلباو«.

اليوم، تعتبر دوسلدورف، العاصمة موطنًا ألكثر من 600 ألف مواطن 
سعيد، وذلك ألن عاصمة الراين ُتصنف بانتظام من الهيئات الدولية 

ضمن المدن الرائدة في جودة الحياة. إن المزيج بين الخيارات الثقافية 
المتنوعة ووسائل الراحة الممتازة في المنطقة والمأكوالت الدولية 
المذهلة والعديد من الشركات الرائدة وموقعها المركزي في قلب 

أوروبا يحول دوسلدورف إلى المكان المثالي للعيش. وال ينطبق هذا 
األمر على السكان المحليين فقط، بل أيضًا على ضيوفنا الكثيرين.

تتمتع هذه المدينة الواقعة على نهر الراين بمسافات قصيرة، 
ومجموعة ضخمة من المتاجر المختلفة، وفنادق من الطراز الراقي، 

ومطاعم حائزة على جوائز، وجو مضياف وجميع العناصر الساحرة التي 
يمكن للمدينة الكبيرة أن تقدمها دون صخب وضوضاء. عند حاجة المرء 
إلى استراحة قصيرة، فإن التنزه على كورنيش الراين سيكون الطريقة 

المثالية لالسترخاء، أو يمكن للمرء التمتع بمنظر بانورامي للنهر المتعرج 
الرائع مع جسوره الثالثة.أما بالعودة إلى المدينة، القديمة »ألتشتات«، 

فيمكن للمرء الغوص مجددًا في البهجة الحيوية لمتعة الحياة في 
منطقة الراين. وفي السوق الواقع في ساحة »كارل بالتس« يمكن 

للمرء إيجاد كل المأكوالت التي يمكن تخيلها. وعلى مرمى حجر من 
هناك، يقع شارع التسوق الشهير عالميًا »كونيغسآليه«، الذي يمثل 



مدينــة عالميــة علــى نهــر الراين

مدينــة عالميــة 
علــى نهــر الراين

كورنيش الراين هو مكان مذهل
 لالسترخاء والتأمل

نهر الراين يجذب السكان المحليين والسياح 
لمشاهدة غروب الشمس.
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قلــب المدينة
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قلــب المدينة
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لطالما كانت المدينة القديمة )ألت شتادت( قلب دوسلدورف. ففي الممرات الضيقة في 

وسط المدينة هناك شعور نابض بالحياة والسعادة. وتزخر هذه المنطقة بالمقاهي ومتاجر 

األزياء ومتاحف الفن ومطاعم المدينة القديمة المشهورة في دوسلدورف.

كل ما يناسب أذواقهم، من مطبخ الحساء الرينش وحتى المعكرونة 
المصنوعة يدويًا وأطباق شرائح اللحم المميزة والمعجنات الرائعة. 

وبعيدًا عن ذلك، يبيع السوق أيضًا منتجات تقليدية مثل الفرش 
والسالل، كما توجد أكشاك للفاكهة والخضار الرائعة، والزهور الجميلة.

وبالنسبة ألولئك الذين يفضلون التسوق العصري، فسوف يعشقون 
شارع »فلينغر شتراسه« وشارع »ميتل شتراسه«، حيث تصطف 

فيهما متاجر العالمات التجارية الدولية. هنا، سيجد كل شخص شيئًا 
ما يناسبه، سواء األحذية الجلدية أو الحقائب أو األحذية الرياضية أو 
مستحضرات التجميل. أما الجزء الهادئ من المدينة القديمة النابضة 

بالحياة فهو يتمثل في الطرف الشمالي. ففي ساحة »شتيفتس 
بالتس« الواقعة أمام كنيسة »سانت المبرتوس«، يتملك المرء شعور 

بالرجوع بالزمن إلى األيام التي كانت فيها دوسلدورف ال تزال قرية.

يوجد في المدينة القديمة في دوسلدورف أكثر من 260 مطعمًا، 
يتواجدوا في منطقة تبلغ مساحتها أقل من نصف كيلومتر مربع. 

ويجتمع هنا السكان المحليون والسياح القادمون من جميع أنحاء العالم 
للتمتع باألجواء المميزة المدينة القديمة التي ُيحَتَفى بها في العديد 

من األغاني. وكانت المدينة القديمة في دوسلدورف بمثابة بوتقة 
انصهار لجميع الطبقات االجتماعية لعدة قرون. ففي المكان الذي 

مارس الناس فيه قديمًا التجارة وعقدوا الصفقات، يلتقي حاليًا السكان 
المحليون والزوار في أوقات الفراغ من أجل التسوق وتناول الطعام.

ليس هناك من سبب للقلق أبدًا خالل تواجد المرء في المدينة 
القديمة وشعوره بالجوع، حيث تمثل الشوارع الضيقة الكثيرة موطنًا 
للعديد من المطاعم المريحة. ويوجد أكشاك طعام محلية كثيرة في 

ساحة »كارل بالتس« تقدم أنواًعا مختلفة من المأكوالت. وسيجد الزوار 

تقدم ساحة »بورغ بالتس« منظرًا جمياًل لبرج 
القصر »شلوس تورم« وسانت المبرتوس.

مقاهي ومطاعم مريحة تصطف على امتداد 
الشوارع الضيقة.

يعتبر التمثال البرونزي »دي أوس آين أندر 
سيتزونغ« )النزاع( موضوعًا شهيرًا اللتقاط الصور.
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كونيغســآليه 
جنة التســوق   
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جنــة التســوق كونيغســآليه

هناك عدد قليل من شوارع التسوق في ألمانيا ذات األسماء الرنانة والطابع األسطوري 

كشارع »كونيغسآليه«. ففي هذا البوليفارد الكبير المحاط باألشجار المتدلية تصطف 

البوتيكات الفاخرة ومراكز التسوق والفنادق الراقية.

وفي الطرف الشمالي، سوف تجد الساحة الرائعة »كورنيليوس 
بالتس«، ودار األوبرا و»هوفغارتن« التي تعتبر أقدم حديقة عامة 

في ألمانيا. كما يلي هذه المعالم الرائعة قوس كو )كو بوغن( الذي 
يتميز بهندسة معمارية مميزة: هيكل القوس الذي صممه المهندس 
المعماري الشهير »دانيال ليبسكيند« يعتبر جنة تسوق إضافية تضم 
العديد من العالمات التجارية العالمية وأماكن لتناول الطعام الفاخر. 

وفي نفس الوقت، يشكل هذا المجمع نهاية هذا البوليفارد المذهل.

ال يعتبر »كونيغسآليه« مجرد شارع للتجول فقط، بل إنه يتغير باستمرار 
خالل أشهر الصيف. ففي ظل األشجار المتدلية ُيقام هنا معرض 

الكتاب »بوشر بومل« ومهرجان الذواقة وأحداث رياضية مثل )روند 
ُأم دي كو( الذي يمثل سباقًا للدراجات الهوائية أو سباق الماراثون. 

ولدى »كونيغسآليه« الكثير ليقدمه في المجال الثقافي، فهو 
موطن لصاالت عرض فنية راقية، تقدم أعمااًل فنية لفناني العالم 

المشهورين. فهنا يتم عرض عالم الفن بأكمله، من أعمال كبار الفنانين 
القدماء وحتى الفنون الكالسيكية العصرية، ومن التعبيرية التجريدية 

إلى الفن المعاصر.

كان هذا الشارع ُيعرف في وقت من األوقات باسم شارع الكستناء 
»كاستانين آليه« نظرًا لوجود أشجار الكستناء الرائعة فيه. ولكن في 

عام 1848 أعلن ملك بروسيا، فريدريش ويليام الرابع، عن زيارته إلى 
دوسلدورف التي كانت آنذاك مدينة نائمة تمامًا. وبسبب غضب 

السكان المحليين من ما اعتبروه مراسيم بروسية غير عادلة، استقبلوا 
الملك استقبااًل فوضويًا، حيث تم رشقه بروث الخيول. وُيقال إن إحدى 

هذه االمقذوفات أصابت معطفه بالفعل. ومن أجل استعادة نعم 
الملك، تم تسمية الشارع باسم شارع الملك »كونيغسآليه«.

اليوم، يعتبر شارع كو واحدًا من شوارع التسوق الفاخرة الرائدة في 
أوروبا. كما ُيعد أوسع شوارع ألمانيا حيث يبلغ عرضه 87 مترًا. يوجد 

هنا العديد من بيوت األزياء الفرنسية واإليطالية، خاصًة في الطرف 
العلوي من شارع كو. وسوف يجد عشاق األزياء كل العالمات التجارية 
الفاخرة التي تميل إليها قلوبهم. ويمكن للمرء أيضًا االستمتاع بسحر 

كو المميز من خالل جلوسه في أحد المقاهي العديدة المنتشرة على 
األرصفة. فما عليك ببساطة سوى الجلوس في أحد مقاهي األرصفة 

وطلب قهوة التيه أو مثلجة ومشاهدة الناس وهم يتجولون أمامك. 

دوسلدورف هي عاصمة الموضة في ألمانيا، 
ولذلك فإن مركز المدينة يمكن أن يتحول بسرعة 
إلى منصة لعرض األزياء.

بفضل صفوف األشجار الوارفة، يعتبر شارع كو 
)كونيغسآليه( مكانًا جمياًل وأخضَرً للتنزه.
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تمثل عملية تطوير الميناء القديم واحدًا من أروع مشاريع مدينة دوسلدورف. فعلى مدار 

الثاثين عامًا الماضية، خّلد مهندسون معماريون مشهورون مثل »رينزو بيانو« و»هيلموت 

جاهن« و»ديفيد شيبرفيلد« و»فرانك جيري« المنطقة بعمارة المباني الحديثة

بشكل عام موطنًا لوكاالت اإلعالنات ومكاتب المحامين والمهندسين 
المعماريين، باسم »نوير تسولهوف«. ويقع مرسى دوسلدورف 

فــي مقدمــة حــوض المينــاء. وكمــا هو الحال فــي كل مكان في 
دوســلدورف، فــإن الفــن هنــا ليــس بعيــدًا أيضًا، حيث تقدم مؤسســة 

»آرتهينــا« فــي المســتودع الســابق فــي »كاي 10« برنامجــًا طموحــًا 
يعــرض فن الشــباب الدولي.

أما أفضل منظر لمدينة دوسلدورف والمناطق المحيطة بها فيمكنك 
التمتع به من برج الراين »راين تورم« )Rheinturm(. يقع هذا المبنى 

الذي يعتبر األعلى في دوسلدورف )240.5 متر( عند مدخل ميناء 
اإلعالم. وباإلضافة إلى منصة المشاهدة فيه، يضم أيضًا مطعمًا، 

حيث يمكن التمتع بالمنظر من كل زاوية نظرًا لكون المطعم يدور
360 درجة كل 72 دقيقة. وهناك أيضًا العديد من المطاعم والبارات 

الموجودة في األســفل عند حوض الميناء والتي تقدم مأكوالت 
متنوعــة تمتــد مــن األطبــاق النباتيــة والمطبــخ الفرنســي وحتــى 

المأكــوالت الســريعة. ومــن أبرزهــا هنــاك مطعمــان »ليــدو« 
Restaurant Lido( الــذي يوجــد فــي مكعــب زجاجــي فــي منتصــف  (

Berens am Kai( الحاصــل  حــوض المينــاء، و»بيرنــس آم كاي« )
علــى نجمــة ميشــالن.

إن مــا يجعــل مينــاء اإلعــالم »ميديــن هافــن« مميزًا هــو تنوعه
المعمــاري الــذي ينتــج اتصــااًل خالقــًا بالنهر والشــحن. ولــدى المباني

أســماء مميــزة مثــل »فولكــن بوغــل«  الســحابة الحديدية و«ســاين!«
)إشــارة( أو »ذا ليفينــغ بريــدج« )الجســر الحي(.

تعتبر شرفة ببلز )Pebble’s Terrace( واحدة من أجمل نقاط
المشاهدة في دوسلدورف، حيث يمكن خلفها رؤية فندق حياة الفاخر 
)Hyatt Hotel(. يمكنك الجلوس هنا بجانب الجناح المكسو باأللمنيوم 

الشبيه بالمركبات الفضائية وتناول مشروب متأماًل منظر غروب 
الشمس. فهو من األماكن المتميزة التي يمكنك فيها االستمتاع 

بمنظر رائع للمدينة والنهر. وتحظى مباني جيري بشعبية كبيرة جدًا لدى 
مستخدمي انستغرام والمصورين ودورات التصوير الفوتوغرافي. 
في الواقع، هناك دومًا شخص ما يقوم بالتقاط صورة هنا. وتعد 

األبراج الثالثة المائلة ذات األلوان األبيض والفضي واألحمر أكثر ما 
يأسر نظر المشاهد في ميناء اإلعالم. فكل تفصيل يستحق صورة، 

بدءًا من الجدران المائلة واألبراج الملتوية وحتى النوافذ المحاطة داخل 
الجدران. لقد قام المهندس المعماري القادم من كاليفورنيا »فرانك أو. 
جيري«، الذي صمم سابقًا متحف »غوغنهايم« المذهل في »بيلباو«، 

بمنح دوسلدورف هذه الهدية البديعة. وُيعرف المجمع، الذي يعتبر 



مينــاء اإلعــام العصري

نوير تسولهوف
الذي صممه المهندس المعماري الشهير

فرانك أو. جيري هو موقع يتم تصويره كثيرًا.

يتميز ميناء اإلعالم »ميدين هافن« بالهندسة 
المعمارية العصرية والمستودعات القديمة.
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قاعة القبة »كوبل سال« البديعة تحتوي على ثريات
 ضخمة وأرضيات رخامية متقنة.

هذه التماثيل هي من طراز روكوكو حقيقي.



طــراز الروكوكــو فــي بينرات
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قصر بينرات )Schloss Benrath( هو جوهرة حقيقية، حيث يمثل هذا القصر الغني بطراز 

الروكوكو الساحر مجمعًا يتألف من قصر وبحيرات وحديقة جميلة. وُينصح الزوار بشدة

بالتنزه في الحديقة واالستمتاع بروعة نمط الروكوكو.

كان مشهورًا بشكل خاص في الهندسة المعمارية وفن الحدائق في 
ذلك الوقت، حيث كانت الفكرة أن يالحظ الزوار عند دخولهم الرحابة 

 corps de( والعظمة فقط. تتوفر جوالت إرشادية في المبنى المركزي
logis( إال أنه ال ُيسمح للضيوف بالدخول إال بأنعل مطاطية وذلك من 
أجل حماية األرضيات القّيمة للغاية التي يعتبر التزلج عليها أمرًا ممتعًا.

يقــع متحــف فــن الحدائــق األول فــي العالــم فــي الجنــاح الشــرقي 
2002. وفــي الصيــف، ُتعــد الباحــة الداخليــة مــع مجموعــة  منــذ عــام 

أشــجار الحمضيــات القديمــة مكانــًا جميــاًل لالســترخاء لبعــض الوقــت. 
وتعتبــر حديقــة القصــر الرائعــة جديــرة بالزيــارة فــي أي وقــت مــن 

الســنة. وبعــد نزهــة طويلــة وممتعــة، يمكــن االســتراحة فــي 
مقهــى القصــر )Schloss-Café(. كمــا ُيعــد وســط مدينــة بينــرات 

أيضــًا موطنــًا لمطاعــم ومقاهــي جذابــة، مثــل »بيســترو كومبــو« 
Bistro Kombu(، الــذي ربمــا يكــون أفضــل مطعــم يابانــي للوجبــات  (

الخفيفــة فــي المدينــة.

لقد قام األمير المنتخب كارل تيودور )Karl Theodor( ببناء قصر الصيد 
والحديقة في بينرات بين عامي 1755 و1773. إن عملية إنشاء 

تركيبة شاملة من الهندسة المعمارية وفن الحدائق والنحت هي ميزة 
نموذجية لفترة الروكوكو قبل االنتقال إلى العصر الكالسيكي الجديد. 

ويعتبر القصر فريدًا من نوعه في منطقة راينالند حيث تم بناء عدد 
قليل جدًا من قصور الباروك والروكوكو في المنطقة. أما المهندس 

المعماري فكان نيكوالس دي بيجاج )Nicolas de Pigage( »متعهد 
الحدائق واألشغال المائية« في البالط الملكي في مانهايم. ويمكن 

مشاهدة منظر القصر الخارجي الرائع بشكل أفضل من أطراف المدينة.

كان المبنى المركزي - )corps de logis( - الجانب المفعم بالحياة الذي 
يعيش فيه األمير المنتخب وزوجته. وعلى الرغم من أن الهكيل المكّون 

من طابق واحد يبدو متواضعًا إلى حد ما من الخارج، إال أن المرء سوف 
يكتشف خلف الواجهات نظامًا رائعًا وذكيًا مؤلفًا من 80 غرفة،

قاعتين و7 ساللم موزعة على أربعة طوابق. وُينتج ذلك تأثيرًا مفاجئًا 



في دوسلدورف يشعر متذوقو وعشاق الطعام بأنهم في منزلهم تمامًا حيث تقدم المدينة 

مجموعة كبيرة من األطباق التقليدية الطازجة، بدءًا من المأكوالت اليابانية وحتى المخبوزات 

المميزة الحقيقية والحلويات التي تخفق لها القلوب.

تعتبــر القريــة اليابانيــة )Japanese town( مــن أبــرز العناويــن في 
مشــهد الطهــي. فهنــاك نجــو 8 آالف يابانــي يعيشــون في 

دوســلدورف، مــا يعنــي أنــك ســتجد جميــع األطعمــة اليابانية؛ من 
الوجبــات الخفيفــة البســيطة حتــى األطبــاق الرئيســية التــي تقدمهــا 

 Soba( »المطاعــم الحاصلــة علــى جوائــز. ومــن أبرزهــا مطعم »ســوبا آن
An( الــذي يقــّدم المعكرونــة المصنوعــة مــن الحنطــة الســوداء الطازجة 

يوميــًا؛ وهــو تقليــد مهــّدد باالختفــاء حتــى في اليابان نفســها.

يتميز مشهد الطهي في دوسلدورف بوجود كثافة عالية من المطاعم 
الحائزة على جوائز وتشكيلة كبيرة من المأكوالت العالمية والمقاهي 

الرائعة. ولكن طيف المطاعم المثير لإلعجاب هذا، الذي يضم 9 مطاعم 
للذواقة حائزة على نجوم ميشالن، ليس كل ما يمكن للمدينة أن تقدمه. 

فصانع الحلويات الدوسلدورفي »هاينيمان« )Heinemann( هو واحد 
من الشركات الرائدة في أوروبا في مجال صناعة الشوكوالتة. وتحظى 
شوكوالتة هاينيمان بشهرة عالمية، حيث يعمل هاينيمان على صناعة 

أحالم جميلة من الشوكوالتة والعجين والمسكرات بأسلوب يدوي 
وباستخدام أفضل المكّونات - ويتم إعداد هذه اإلبداعات من قبل كبير 
الطهاة »هاينز-ريتشارد هاينيمان« )Heinz-Richard Heinemann( بحيث 
تخفق لها القلوب. إن زيارة أحد فروعه الثالثة في دوسلدورف هو بحد  

ذاته أمر يستحق القيام به وذلك لما تتميز به معروضاتها من فخامة 
وروعة في التصميم.

كما يتمتع مخبز عائلة هينكل )Hinkel( بمكانة مماثلة. فكبير الخبازين 
»جوزيف هينكل« )Josef Hinkel( فاز بكل جائزة تقريبًا بأسلوب خبزه 

التقليدي، وتم اختياره كخباز العام. وهو ال يزال يبيع خبزًا تقليديًا 
مصنوًعا بدون خميرة أو إضافات أخرى، بل ُيصنع باليد وبمحبة كبيرة،

حيث يتم استخدام التخمير البطيء والوصفات القديمة.

ستجد أرقى سوشي 
وساشيمي في 

دوسلدورف، ُمعدة من 
معلمي الحرفة اليابانيين.
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هنــاك مجموعــة هائلــة مــن خيــارات المطاعــم والمقاهي وبارات 
الوجبــات الخفيفــة فــي دوســلدورف. فعلــى ســبيل المثــال، يحظى 
المطعــم اللبنانــي »بيبلــوس« )Byblos( بشــعبية كبيــرة بيــن الســكان 

المحلييــن بفضــل طعامــه اللذيــذ. وباإلضافــة إلــى المطاعــم اللبنانيــة، 
يوجــد فــي المدينــة أيضــًا مطاعــم هنديــة ومغربية وإيرانية وشــرق 

آســيوية تقـــدم مأكــوالت حــالل. أمــا المنطقــة المحيطة بســاحة 
»فورينغــر بالتــس« )Worringer Platz( فهــي شــهيرة بمطاعــم 

المشــاوي التركيــة والكبــاب التركــي. هنــا، مــن الجدير بشــكل خاص 
 .)Izmir kebab( »زيــارة مؤسســة دوســلدورف الحقيقيــة »أزميــر كباب

وليــس بعيــدًا عنــه وتحديدًا في شــارع
،)Graf-Adolf-Straße( »غراف-أدولف«

ســوف تجــد المقاهــي التركيــة التي تقدم 
البقــالوة والكنافــة الطازجــة. عــالوة على ذلك، 

تقــدم جميــع فنــادق الخمس نجــوم ومعظم 
فنــادق األربــع نجوم أطبــاق طعام حالل.

بفضل العديد من السكان القادمين من 

منطقة الشرق األوسط، تمتلك دوسلدورف 

مجموعة كبيرة من مطاعم و مقاهي 

الحال. كما تقدم معظم الفنادق أيضًا 

مأكوالت حال.

يشتهر المطبخ اللبناني بأطباقه 
الصغيرة العديدة.

حــرف يدويــة لذيذة
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)Esther Schipper(، برلين 

الصورة © استوديو توماس ساراسينو
)Studio Tomás Saraceno(

فن وثقافة
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فــن وثقافة

دوســلدورف ليســت عاصمــة المقاطعة فحســب، بــل عاصمة الثقافة أيضــًا لكونها 
موطنــًا للمتاحــف والمعــارض واألوبــرا والمســرح ذات الطراز العالمــي. فالمدينة 

تمتلــك تراثــًا فنيــًا منذ زمن طويل

القديم وحتى القرن الحادي والعشرين. ولدى الزوار فرصة تقييم 
الفن المعاصر في الجولة السنوية ألكاديمية الفن الشهيرة »كونست 

أكاديمي« )Kunstakademie(. فهنا يتم عرض نجوم مستقبل المشهد 
الفني.

ويعتبر تصميم »إن أوربيت« )in orbit( للفنان »توماس ساراسينو« 
)Tomás Saraceno( في متحف )K21 Ständehaus( مثيرًا لالهتمام 

جدًا، وخاصة بالنسبة للشباب، حيث يمتد 2500 متر مربع من الشبكات 
الفوالذية الشفافة فوق الساحة. في دوسلدورف ال يقتصر األمر 
على عرض الفنون المرئية فقط، بل أيضًا الفنون المسرحية. ففي 

قاعة »تون هاله« )Tonhalle( الجميلة هناك حفالت موسيقية منتظمة 
لمقطوعات موسيقيين تمتد من باخ وحتى بيتهوفن، ومن برامز 

 Deutsche( وحتى بروكنر. وتشتهر دار األوبرا األلمانية على نهر الراين
Oper am Rhein( بعروض األوبرا التي تقدمها وكذلك بشركة الباليه 

 Tanzhaus( المتميزة عالميًا. وفي دار رقص والية نوردراين-فستفالن
NRW( يمكن للمرء مشاهدة رقصات على أعلى المستويات. عالوة 

على ذلك، ُيعتبر »شاوشبيلهاوس« )Schauspielhaus( واحدًا من 
المسارح الرائدة باللغة األلمانية. ومع خط السكك الحديدية »فيهرهان« 

)Wehrhahn( الجديد، تكون دوسلدورف قد حولت محطات قطارات 
األنفاق إلى أعمال فنية.

يمكن مشاهدة الفن والثقافة في كل مكان في مدينة
 دوسلدورف - فهما جزء أساسي من الشخصية المميزة للمدينة. 

وتعود جذور دوسلدورف كمدينة فنية إلى عام 1960 واألمير المنتخب 
»يوهان فيلهلم« )Johann Wilhelm(، المعروف باسم »يان فيليم« 

)Jan Wellem(. فقد حولها هذا الحاكم المستنير وزوجته »آنا ماريا لويزا 
دي ميديشي« )Anna Maria Luisa de’ Medici( من مدينة نائمة على 

نهر الراين إلى مركز للفن والثقافة. وإلى اليوم ال تزال دوسلدورف 
تحتل مكانة خاصة مع ما تقدمه من العديد من المتاحف والمعارض 

الفنية في األماكن العامة، بحيث ال يوجد مكان آخر يتجذر فيه االرتباط 
بالفن بعمق كما هو الحال هنا.

يعرض معرض مجموعة فنون والية نوردراين-فستفالن 
)Kunstsammlung NRW( فن القرن العشرين والواحد والعشرين، 

وتتميز معارض قاعة الفن »كونست هاله« )Kunsthalle( بكونها حديثة 
للغاية ودائمًا تنبض بما هو عصري، ويتخصص منتدى 

والية نوردراين-فستفالن )NRW-Forum( بالتصوير المعاصر، بينما 
يعتبر قصر الفن »كونست باالست« )Kunstpalast( مكانًا يستحق 

الزيارة لمشاهدة المعارض المؤقتة ومجموعة روبنز )Rubens ( التي 
تم إنشاؤها من قبل »يان فيليم«. وتمتد اللوحات والفن التصويري 
والمنحوتات والمعروضات الزجاجية في مجموعة المتحف من العالم 

هناك أكثر من 450 حفاًل موسيقيًا سنويًا 
يحضرها أكثر من 300 ألف شخص يحولون قاعة 
»تون هاله« إلى منتدى ثقافي رائع ومكان 
يجمع الناس.

من األفضل مشاهدة عمل الفيديو الفني 
»السمك يطير في السماء« للفنان »نام جون 

بايك« وأنت مستلقيًا على ظهرك.
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عائلي مرح 
يعيش في »أكوازو« 
أكثر من 560 نوعًا من 

الحيوانات بما في 
ذلك هذه األسماك 

المضيئة

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
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هل ترغب في قضاء وقت ممتع مع أطفالك؟ هذا ليس بمشكلة في دوسلدورف. فهنالك 

خيارات كثيرة من الرحات الصديقة لألطفال وبعض الوجهات تتميز بكونها فريدة من نوعها 

كذلك. كما يوجد أيضًا عدد من الحدائق الترفيهية في المنطقة المجاورة.

يمكن للزوار االستمتاع بالنباتات والحيوانات البحرية في حديقة الحيوانات 
المائية  »أكوازو« )Aquazoo(، حيث يتم عرض حوالي 560 نوعًا في 

أحواض سمك ومزارع حيوانات وقاعة استوائية في منطقة مساحتها 
6800 متر مربع. وُيقام أكبر مهرجان مالهي على نهر الراين في شهر 
يوليو من كل عام. ومن المؤكد أن توفر العديد من مرافق الركوب سوف 
يجلب ابتسامة على وجوه األطفال. وبالنسبة لبقية العام، فإن المتنزهات 
ومدن المالهي القريبة »فانتازيا الند« )Phantasialand( و«موفي بارك« 
)Moviepark( وقاعة التزلج في »نوّيس« )Neuss Ski Hall( تكون مفتوحة.

ســوف تجــد فــي حديقــة »فيلد بــارك غرافنبيرغ«
)Wildpark Grafenberg( محمية ألعاب في الغابة فوق المدينة. 
فعلى مساحة 40 هكتارًا من األراضي في وسط غابة من أشجار 

الزان عمرها 200 عام، هناك أكثر من مائة حيوان يعيشون في حظائر 
واسعة. ويشمل هذا أنواعًا مثل الغزالن الحمراء والثعالب والقطط 

البرية وخراف األروية. بعضها يتجول في المحمية بحرية، بحيث يتمكن 
األطفال من إطعام الغزالن وربما حتى لمسها. وبالمناسبة، دخول 

محمية األلعاب الخالبة هذه مجاني.

أسماك القرش وسمك الراي وثعابين 
موراي تعيش سوية في حوض 

السمك الضخم.

في محمية األلعاب في حديقة 
»فيلد بارك غرافنبيرغ« يمكن 
لألطفال االقتراب جدًا من الغزالن، 
بينما بقليل من الحظ قد يكونوا 
قادرين على لمسها.

مــرح عائلي

23



دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا

24



أطباء ألمان، ومرافق صحية ألمانية: تمتلك دوسلدورف بنية 
تحتية طبية متطورة تحظى بتقدير دولي، حيث تزخر المدينة 
والمنطقة المحيطة بعدد كبير جدًا من المرافق الممتازة: 15 

مستشفى وأكثر من 80 عيادة متخصصة، وأكثر من 2000 
طبيب ممارس و11 عيادة خاصة لجراحة التجميل.

عــاج طبــي ممتاز
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قمة الســياحة 
  الصحيــة
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ص في مرض  البروفيسور الدكتور ستيفان مارتن، المتخصِّ
السكري، وأوله فريدريش، مدير عام هيئة السياحة في 
دوسلدورف، في حوار حول دوسلدورف كوجهة مثالية 

للمرضى الدوليين.



قمــة الســياحة الصحيــة

أوله فريدريش: ُتَعدُّ دوسلدورف وجهًة مثالية 
للسياحة العالجية في أوروبا؛ حيث تضم 15 
مستشفى يمكن عالج جميع األمراض فيها 

تقريبًا. فضاًل عن احتضانها معالم ثقافية 
ق فخمة، والعديد من  غنية، ومراكز تسوُّ

المطاعم والفنادق الفاخرة. كما تتعانق فيها 
الهندسة المعمارية الحديثة مع سحر المدينة 

القديمة، والعديد من الحدائق الوارفة، مضافًا 
إليها المشهد البانورامي البديع لنهر الراين؛ 

لتكتمل التجربة االستثنائية الرائعة التي تقدمها 
المدينة.

»دوسلدورف وجهة مثالية 
للسياحة العالجية في أوروبا؛ 
حيث تحتضن 15 مستشفى 

يمكن عالج جميع األمراض فيها 
تقريبًا«.

أوله فريدريش

»يقّدر المرضى حقًا الفرص 
العديدة التي توفرها لهم 
دوسلدورف، حيث يمّددون 

فترات مكوثهم في المدينة أكثر 
مما كان مخططًا لها«.

البروفسور الدكتور ستيفان مارتن

البروفيسور الدكتور ستيفان مارتن: بفضل 
المستشفى الجامعي، لدينا مركز للتدريب 

والبحوث في دوسلدورف له تأثير إيجابي على 
مجمل الخدمات الطبية المتوافرة في المدينة. 
وهو ما يجعل أفضل الخريجين يستقرون في 

هذا المستشفى، أو يتجهون إلى العمل 
في العديد من عيادات المدينة؛ وهي عيادات 

صة رفيعة المستوى. فعلى سبيل  متخصِّ
المثال، هناك مراكز مشهورة ألمراض القلب 

وجراحة العظام وجراحة القلب ومرض السكري 
بأنواعه.

أوله فريدريش: لذلك يمكننا أن نوّفر مزيجًا 
متكاماًل من المزايا التي تجمع ما بين الرعاية 

ق والمسافات القصيرة والفرص  الطبية والتسوُّ
الترفيهية، والتي ال يمكن أن تقدمها أي مدينة 

أخرى في أوروبا. وبفضل التنوع الثقافي 
لسكانها ونمط الحياة الممّيز لمنطقة الراين، 

تخلق المدينة جوًا ودودًا يمنح الزوار شعورًا بألفة 
المكان. ووفق الدراسات التي تجريها »ميرسر« 

أوله فريدريش: إلى جانب الرعاية الطبية 
الممتازة، توّفر دوسلدورف أيضًا مجموعة 

متميزة من أفخم الفنادق، وهذا أمر مهم أيضًا 
لمرضانا الدوليين. إضافة إلى ذلك، تحتضن 

المدينة طيفًا واسعًا من المطاعم الرائعة، 
ق العالمية الفاخرة، فضاًل عن  وأماكن التسوُّ

البروفيسور الدكتور ستيفان مارتن: 
كثيرًا ما نسمع من مرضانا أنهم يقّدرون حقًا 
فائدة المسافات القصيرة للتنّقل في أرجاء 
دوسلدورف. وهذه ميزة مهمة توازي في 

ق التي توفرها  أهميتها العديد من فرص التسوُّ
المدينة. أسمع على الدوام من زمالئي في 
ألمانيا أن مرضاهم وعائالتهم يقطعون أيضًا 

مسافات طويلة للوصول إلى دوسلدورف من 
ق. من هنا، فإن المرضى يقّدرون  أجل التسوُّ
الفرص العديدة التي تقّدمها دوسلدورف، إذ 
غالبًا ما يمّددون فترات مكوثهم في المدينة 

أكثر مما كان مخططًا لها.

البروفيسور الدكتور ستيفان مارتن: إن 
جودة الحياة هذه في دوسلدورف تحديدًا 

هي التي يشير إليها مرضانا في الكثير 
من المناسبات. فعندما أخبر أحد المرضى 
أنه في حاجة إلى البقاء لفترة أطول في 
المدينة الستكمال العالج، غالبًا ما تكون 

اإلجابة: »ال يهم، نشعر براحة  شديدة هنا«. 
ومما يتكرر على مسامعنا أيضًا هو أن 

مرضانا يقّدرون كثيرًا متنّزه الراين بإطاللته 
على نهر الراين المهيب، والتنّزه المريح في 

أرجاء حديقة »هوفغارتن« Hofgarten. إن 
األجواء وطريقة الحياة التي نرسّخها في 

المدينة سرعان ما تبعث في نفوس الزوار 
شعورًا بأنهم في وطنهم األم.

أوله فريدريش: عالوًة على ذلك، نحن 
موجودون في وسط منطقة حيوية؛ لذا 
فمن البديهي أيضًا وجود خدمات طبية 

رنا  مهمة خارج حدود المدينة. ويتلخص تصوُّ
العام في أن نؤّمن أفضل ُسبل الراحة 

لمرضانا، ونمنحهم أجود رعاية طبية ممكنة. 
وهذا، بالطبع، ينطبق أيضًا على المناطق 

المحيطة بمدينة دوسلدورف. من هنا، فإننا 
نضع عملية الشفاء على سّلم أولوياتنا 

دومًا.

أوله فريدريش
مدير عام هيئة السياحة في دوسلدورف منذ عام 

.2017

البروفسور الدكتور ستيفان مارتن
كبير أطباء أمراض السكري في رابطة المستشفيات 
الكاثوليكية في دوسلدورف )VKKD(، ومدير المركز 

األلماني الغربي للسكري والصحة في دوسلدورف.
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Mercer لتصنيف المدن، تأتي دوسلدورف 
باستمرار ضمن أفضل 10 مدن في العالم 

مالئمة للعيش فيها. وقد جاءت المدينة وفق 
آخر دراسة في المرتبة السادسة عالميًا.

التجارب الثقافية الفريدة التي تتيحها المتاحف 
ودار األوبرا والمسارح المشهورة على النطاق 

العالمي. في الواقع، يأتي العديد من 
المرضى إلى دوسلدورف مع أفراد عائالتهم 

الذين يستمتعون بهذه الفرص الترفيهية 
االستثنائية. ويشكل مطار دوسلدورف ميزة 

إضافية أخرى، إذ ال يستغرق االنتقال منه إلى 
مركز المدينة أو إلى عياداتها سوى 15 دقيقة 

فقط؛ وهي ميزة ال تتوافر في أي مدينة 
أوروبية مماثلة.



مستشفى دوسلدورف الجامعي

المعرفة تصنع جودة الحياة 

 Universitätsklinikum( يمثل مستشفى دوسلدورف الجامعي
Düsseldorf(، أو اختصارًا )UKD(، التميز الدولي في مجال الرعاية 

الصحية والبحوث والتعليم، حيث يضمن خبراء وطنيون ومشهورون 
عالميًا عالجًا طبيًا حديثًا على أعلى مستوى. ولدى المستشفى قوة 

خاصة تكمن في العالج متعدد التخصصات للمرضى والتشابك 
الوثيق للممارسة الطبية والبحوث.

يعتبر مستشــفى )UKD(، الذي يوفر جميع التخصصات، مستشــفى 
للرعايــة المتكاملــة. فهــو يتألــف من 28 عيادة و32 منشــأة. ويعالج 

ســنويًا أكثــر مــن 50 ألــف مريــض داخلي و280 ألف مريض خارجي. 
ويعمل لدى مستشــفى )UKD( حوالي 6 آالف شــخص مما 

يجعلــه واحــدًا مــن أهــم المراكز الطبية في مقاطعة »شــمال الراين-
وســتفاليا« وأكبــر مــزود لخدمات المرضــى الداخليين والخارجيين في 

دوســلدورف. وتضم البحوث الطبية الجامعية في مستشــفى 
)UKD( بحوثًا أساســية لألمراض المتعلقة بالمرضى. وما ينشــأ عن 
ذلك من طرق مبتكرة للتشــخيص والعالج ســرعان ما يجري تطبيقها 

في الممارســة الطبية.

وباإلضافة إلى أعلى مستويات الرعاية الطبية والبحوث، يعتبر 
 ،)UKD( التعليم األكاديمي حجر الزاوية الثالث لكفاءة مستشفى

حيث يساعد على ضمان جودة الطب الجامعي على المدى الطويل.

Universitätsklinkum Düsseldorf (UKD)

أمراض الجهاز الهضمي  

األقسام الطبية
أمراض القلب 

األمراض الجلدية 
األنف واألذن والحنجرة 

طب األسنان العام  

أمراض النســاء و
الطب التناســلي 

جراحة اليد 
الطب الباطني 

طب األورام  

الطب األيضي
والغــدد الصماء

جراحة المخ واألعصاب  
طب األعصاب 

طب العيون 

طب األطفال  
جراحة العظام  

علم األمراض 
األوردة

الجراحة التجميلية 
الطب النفسي/

الطب النفســي الجسدي

األشعة
طب الجهاز التنفسي 

أمراض الروماتيزم 
الجراحة

جراحة زرع األعضاء

طب األوعية الدموية  

جراحة المسالك البولية 

طب األمراض التناسلية 

لمحة عامة

UKD مستشفى دوسلدورف الجامعي
  Universitätsklinikum Düsseldorf

عدد األسّرة                      حوالي 1,200

عدد المرضى سنويًا               330,000 

العنوان

مكتب دولي 
أجنحة خاصة

احتياجات غذائية خاصة

أمراض النساء والمسالك البولية 

مجاالت خاصة
علم األورام متعدد التخصصات

مــع أمراض الدم 
الطب الجراحي 

طب زرع األعضاء 

أمراض الكبد والعدوى
العدوى عالية الخطورة و الطب 

المداري  

           

                          Moorenstraße 5    
                                40225 

+49 211 81 16 132 
+49 211 81 19 631 

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

COIP@med.uni-duesseldorf.de 
www.uniklinik-duesseldorf.de

الجائزة الطبية األلمانية
في دوسلدورف

حفل دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
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die verleihung

GERMAN MEDICAL AWARD
in düsseldorf

AusGEzEIChNEtE
MEDIzIN
Der GERMAN MEDICAL AWARD zeichnet 
Kliniken und niedergelassene Ärzte, Mediziner, 
sowie innovative Unter nehmen der Gesund-
heitsbranche im Bereich der Forschung aus. Im 
Vordergrund stehen besonderes Engagement 
und fortschrittliche Patientenversorgung.

Dabei geht es um die Weiterentwicklung und 
Optimierung ambulanter und stationärer Ver-
sorgung in sich wandelnden Zeiten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für die zu künftige 
Verleihung des GERMAN MEDICAL AWARD 
mit der Stadt Düsseldorf einen festen Standort 
gewinnen konnten“ .

Yvonne Esser.

Yvonne Esser ist die Initiatorin des German Medical Award
Pro Cura Medici Management Medical GmbH · Bleibtreustraße 45 · 10623 Berlin · Tel. 030 54718038 
Mobil 0178 8823580 · kontakt@germanmedicalaward.com · www.germanmedicalaward.com

Preisträger GERMAN MEDICAL AWARD 2019 
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Matthias Keidel,  
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie

Preisträger GERMAN MEDICAL AWARD 2019 
Dr. med. Dilek Gürsoy, Oberärztin der Klinik für  
Herz- und Thoraxchirurgie, Helios Klinikum, Siegburg
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GERMAN MEDICAL AWARD

Yvonne Esser is the initiator of the German Medical Award
Pro Cura Medici Management Medical GmbH · Bleibtreustraße 45           · 10623           ·              030 54718038 

Mobil 0178 8823580 · kontakt@germanmedicalaward.com · www.germanmedicalaward.com

خدمة صحية متميزة
 )GERMAN MEDICAL AWARD( ُتكــرم الجائــزة الطبيــة األلمانيــة
الممارســين  واألطبــاء  المســجلين  واألطبــاء  العيــادات 
وكذلــك الشــركات المبتكــرة فــي قطــاع الصحــة فــي مجــال 
ــزام الخــاص ورعايــة  ــز علــى االلت البحــوث. وينصــب التركي

المرضــى المتطــورة.

يتعلــق األمــر بتعزيــز وتحســين رعايــة المرضــى الخارجييــن 
والداخلييــن فــي هــذه األوقــات المتغيــرة.

»نحــن ســعداء للغايــة بأننــا تمكنــا مــع مدينــة دوســلدورف 
للجائــزة  المســتقبلي  للحفــل  دائــم  موقــع  تأميــن  مــن 

الطبيــة األلمانيــة.«
                                                                 إيفون إيسر  

الجائزة الطبية األلمانية
في دوسلدورف

حفل

الفائز بالجائزة الطبية األلمانية لعام 2019
البروفسور الدكتور ماتياس كايدل,

استشاري الطب النفسي والعصبي

الفائزة بالجائزة الطبية األلمانية لعام 2019
الدكتورة ديليك غورسوي، 

استشاري أول في قسم جراحة القلب والصدر، مستشفى 
»هيليوس كلينيكوم، سيغبورغ

إيفون إيسر هي المبادرة بالجائزة الطبية األلمانية 
شارع  برلين  موبايل 



المستشفيات البلدية 
في مونشنغادباخ

المستشفى التعليمي األكاديمي لجامعة
»هاينريش هاينه« في دوسلدورف

)Heinrich Heine University Düsseldorf(

انتقل المستشفى األكثر حداثة في ألمانيا إلى مدينة 
»مونشنغالدباخ« )Mönchengladbach( في عام 1967، وبذلك فإن 

 Städtischen Kliniken( المستشفيات البلدية في مونشنغالدباخ
Mönchengladbach( تضمن لك الرعاية الطبية بناًء على أحدث 

النتائج العلمية. نحن نمارس الطب عالي الجودة في جو شخصي، 
حيث نضمن حصولك على عالج من الدرجة األولى ونجمع بين الخبرة 
الطبية وااللتزام الشخصي. مع أكثر من 1300 موظف و554 سريًرا، 

نقدم الرعاية الصحية ألكثر من 29 ألف مريض داخلي و50 ألف 
مريض خارجي سنويًا. يبلغ عدد سكان مدينة مونشنغالدباخ 280 ألف 

نسمة وتقع على بعد 25 كم من دوسلدورف و55 كم من كولونيا. 
وال تبعد عن مدينة »رورموند« )Roermond(، التي تضم أكبر مركز  

تسوق في أوروبا، سوى 30 كم.

W3 جناح اختياري للمرضى المتحملين نفقتهم كاملة
يحتوي المستشفى على جناح خاص فاخر للمرضى الذين يتحّملون 

نفقات العالج  بأنفســهم. ففي هذا الجناح يتم اســتيعاب 17 مريضًا 
خاصــًا بشــكل فــردي فــي أجنحة ذات ســرير واحد. تضــم األجنحة غرفة 

ــص للجلــوس مع أريكة  ــز مخصَّ كبيــرة للمرضــى تشــتمل علــى حيِّ
وحمــام واســع مــع أعلــى مســتويات الراحــة. يمكن لمرافــق المريض 

المبيــت فــي جنــاح المرضــى الخــاص لقاء رســوم إضافية.

Städtische Kliniken Mönchengladbach

أمراض الجهاز الهضمي  

األقسام الطبية
أمراض القلب 

طب األمراض الجلدية 
األنف واألذن والحنجرة 

طب األسنان العام  

أمراض النســاء و
الطب التناســلي 

جراحة اليد 
الطب الباطني 

طب األورام  

الطــب األيضي
والغــدد الصماء

جراحة المخ واألعصاب  
علم األعصاب

طب العيون 

طب األطفال  
جراحة العظام  

علم األمراض 
األوردة

الجراحة التجميلية 

الطب النفسي/
الطب النفســي الجسدي

األشعة
طب الجهاز التنفسي 

أمراض الروماتيزم 
الجراحة

جراحة زرع األعضاء

طب األوعية الدموية  

جراحة المسالك البولية 

طب األمراض التناسلية 

لمحة عامة

 Städtische Kliniken مستشفيات 
Mönchengladbach GmbH 

 Elisabeth-Krankenhaus Rheydt

عدد األسّرة                                  547

عدد المرضى سنويًا                79,000 

العنوان

مكتب دولي 
أجنحة خاصة

احتياجات غذائية خاصة

طب األطفال  

مجاالت خاصة
أمراض القلب / األوعية الدموية 

الجهاز الهضمي  
التوليد 

جراحة اإلصابات

           

                Hubertusstraße 100    
                         40225  

+49 2166 394-0 
+49 2166 394-27 01 

هـ
فـ

مونشنغالدباخ
شارع:

sk-mg@sk-mg.de  
www.sk-mg.de

جراحة المسالك البولية / جراحة 
المسالك البولية عند األطفال   

جراحة األحشاء 
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صيدليــة فــي محطــة القطــارات 
المركزيــة فــي دوســلدورف 

مارغريتــه فريــده
ــد كيرســتينغ د. مانفري

البريــد اإللكترونــي: 

8 مســاًء 7 صباحــًا -  اإلثنيــن إلــى الجمعــة: 
8 مســاًء 8 صباحــًا -  الســبت: 
6 مســاًء 10 صباحــًا -  األحــد: 

الهاتــف: 

أوقــات العمل:
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مستشفيات سانا في دوسلدورف
مجموعة مستشفيات سانا )Sana Hospital Group( هي مجموعة 

تضم مستشفيات عالمية خاصة حائزة على جوائز ومراكز عيادات 
خارجية وتشخيصية منتشرة في أنحاء ألمانيا. وتعود ملكية سانا 

إلى 25 شركة ألمانية رائدة في مجال التأمين الصحي، من ضمنها 
»مجموعة أليانس للتأمين« )Alliance Insurance Group(، و»دي كيه 

في« )DKV( و«سيغنال إدونا« )Signal Iduna(. وتعتبر سانا، التي 
تم تأسيسها في عام 1976، واحدة من الشركات الرائدة في مجال 
تقديم خدمات الرعاية الصحية الحديثة في العالم، وتركز على توفير 

التميز الطبي والنتائج العالجية الممتازة للمرضى. وهي تعتبر بمثابة 
نظام متكامل لتقديم الرعاية الصحية من خالل 56 مستشفى وأكثر 

من 34,300 موظف يخدمون أكثر من 2.2 مليون مريض سنويًا.

 Sana Hospitals( تتمتع مستشفيات سانا في دوسلدورف
Düsseldorf( بموقع مركزي بالقرب من مطار دوسلدورف الدولي. 

وقد اكتسبت هذه المستشفيات سمعة و تقديًرا ممتازين مع 
مرضاها، حيث تخدم حوالي 25,300 مريض داخلي وأكثر من 65,000 

مريض خارجي سنويًا. عالوة على ذلك، توفر مستشفيات سانا 
في دوسلدورف 490 سريرًا، من ضمنها أجنحة مريحة عند الطلب. 
ويمكننا في سانا مساعدة المرضى الدوليين فيما يتعلق بتنظيم 
المواعيد الطبية والدخول إلى جميع مستشفياتنا ومراكزنا الطبية. 

وتتوفر نقطة اتصال أولي تتمثل في موظفين مدربين تدريبًا ثقافيًا 
ومتعددي اللغات يعملون على اإلجابة عن جميع األسئلة المتعلقة 

بالعالج الطبي في ألمانيا. وبالنظر إلى النهج الموجه نحو المريض، 
يمكن لمنسقي المرضى ومديري الحاالت ضمان ما يلي:

- إرسال تقديرات التكلفة في غضون 48 ساعة
- تقرير شفاف لتكاليف اإلجراءات الطبية

ُيرجى االتصال بنا للمعلومات واستفسارات العالج.

Sana Hospitals Düsseldorf

األقسام الطبية
أمراض القلب  

طب األمراض الجلدية 
األنف واألذن والحنجرة 

طب األسنان العام  

أمراض النســاء و
الطب التناســلي 

جراحة اليد 
الطب الباطني 

طب األورام  

الطــب األيضي
والغــدد الصماء

جراحة األعصاب  
علم األعصاب

طب العيون

طب األطفال  
جراحة العظام  

علم األمراض 
األوردة

الجراحة التجميلية 

الطب النفسي/
الطب النفســي الجسدي

الطب اإلشعاعي
الطب التنفسي 
أمراض الروماتيزم 

الجراحة
جراحة زراعة األعضاء

طب األوعية الدموية
أمراض المسالك البولية

طب األمراض التناسلية

لمحة عامة

 مجموعة مستشفيات سانا 
Sana Hospital Group

 مستشفيات 
Sana Hospitals Düsseldorf

عدد األسّرة                        حوالي 490

عدد المرضى سنويًا                90,300 

العنوان

مكتب دولي 
أجنحة خاصة

احتياجات غذائية خاصة

جراحة السمنة

مجاالت خاصة
الجراحة التجميلية والجمالية /

جراحة اليد
جراحة العظام و اإلصابات 

أمراض الرئة

           

             Urdenbacher Allee 83    
                             40593  

             Gräulinger Straße 120    
                             40625  

+49 30 62 90 110-232/-231 
+49 30 62 90 110-199 

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

international@sana.de  
www.sana.de

طب األعصاب لدى األطفال

الجهاز الهضمي 

دوسلدورف
شارع:

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
إعــالن تحريري
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عــاج طبــي ممتاز
إعــالن تحريري

ويتم التركيز بشــكل خاص في الممارســة الطبية 
علــى طــب الليــزر الحديــث، والذي يمكن من خالله 

ازالة البثور والوشــم والندبات والبقع واألوردة 
برفــق وفعاليــة. ومــع جراحات األمراض الجلدية 

والحساســية والعالجــات الجماليــة مع البوتولينوم 
والحشــو تكتمــل المجموعــة العالجية. جميع األطباء 
تدربــوا فــي مستشــفيات الجامعة األلمانية. ونظرًا 

للتخصصــات المختلفــة ألطبــاء األمراض الجلدية 
والتجهيــزات الفنيــة الحديثــة، يمكننــا أن نضمن لك 

أفضــل رعاية ممكنة.

مركــز األمــراض الجلدية في لوغبالتس 
)Dermatologie am Luegplatz( هــو واحد 

مــن أكبــر وأحــدث مراكــز أمــراض الجلــد والليــزر 
فــي المنطقــة. تحــت إشــراف البروفيســور د. 
غيربر )Gerber( يقدم فريق من االستشــاريين 

المتخصصيــن للغايــة أكثر الطــرق فعالية وابتكارًا 
للتشــخيص والعالج والوقاية الشــاملة لجميع 

األمــراض الجلديــة على أعلى المســتويات وفي 
بيئــة متطــورة، من حب الشــباب والوردية إلى 

األكزيمــا والصدفيــة، إلى ســرطان الجلد وعالماته. 

مركز اختصاصّي األمراض الجلدية في لوغباتس -
البرفيسور د. غيربر وزماؤه

»الصحة ليست كل شيء، ولكن بدون الصحة 
يصبح كل شيء ال شيء«!

)A. Schopenhauer( أرتور شوبنهاور

يتم تقديم الطب الشخصي في المركز األوروبي 
للوقاية )EPC( وعيادة »نيكسدورف« الخاصة 
 Nixdorff Cardiology Private( ألمراض القلب

Practice(. باستخدام التصوير المقطعي الحديث 
والتشخيص الوظيفي )بما في ذلك التصوير 
الكامل للجسم بالرنين المغناطيسي، تصوير 

القلب باألشعة المقطعية، صدى اإلجهاد، قياس 
التنفس( يتم إجراء التشخيص والكشف المبكر مع 
تقسيم طبقي شامل للمخاطر دون تدخل جراحي. 

وبناء على ذلك يجري العالج المتمايز والتشاور 
)طب قائم على الحوار(.

أنا أضمن هذا بسمعتي.

البروفيسور د. أوفه نيكسدورف
)Prof. Dr. med. Uwe Nixdorff(

المركز األوروبي للوقاية في المركز الطبي في دوسلدورف

 

Luegplatz 3         . 
40545                   .

 +49 211 57 67 87    . 
 info@dermatologie-am-luegplatz.de 

www.dermatologie-am-luegplatz.de

العنوان

هـ

دوسلدورف
شارع:

Dermatologie am Luegplatz
Prof. Dr. Gerber & Kollegen

العنوان

 EPC GmbH in the Medical  
Center Düsseldorf

Luise-Rainer-Straße 6–10         . 
40235                   .

 +49 211 44 77-37 50    . 
 +49 211 44 77-37 99    . 

info@epccheckup.de 
www.epccheckup.de

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

البروفيسور د. أوفه نيكسدورف
المدير الطبي 

Dermatologie am Luegplatz – Prof. Dr. Gerber & Kollegen

EPC GmbH - European Prevention Center 

mailto:info%40dr-hilton.de?subject=
http://www.dr-hilton.de
mailto:info%40dr-hilton.de?subject=
http://www.dr-hilton.de


معهــد رادبراكــس للطــب الوقائــي

يوفــر معهــد رادبراكــس للطــب الوقائــي
 ،)radprax Institute for preventive medicine(

الذي يقع قبالة مطار دوسلدورف الدولي مباشرة، 
فحوصًا طبية كاملة للجسم على أعلى مستوى 

طبي وتقني، يتم إجراؤها في أجواء لطيفة.

يتمتع معهد رادبراكس للطب الوقائي بميزة خاصة 
تتمثل في التشخيص الكامل للجسم )األعضاء، 
األوعية الدموية، العمود الفقري( مع واحد من 

أحدث أجهزة تسال-3 للتصوير بالرنين المغناطيسي 
 Siemens MAGNETOM( »سيمنز ماغنيتوم فيدا«
Vida(، مقترنًا بخدمات واسعة في الطب الباطني 
وأمراض القلب، حيث يتيح ذلك نظرة شاملة على 

الحالة الصحية وكشفًا مبكرًا عن نقاط الضعف 
المحتملة متبوعًا بتوصيات يمكن فهمها بسهولة 

التخاذ إجراءات في غضون يوم واحد.
في مايو 2019، حصل معهد رادبراكس للطب 

الوقائي على جائزة في أفضل مجموعة »مراكز 
الفحوصات« في تصنيف صحيفة »هاندلسبالت« لـ 

»أفضل مقدم للرعاية الصحية في ألمانيا«.

عيادة YUVEO - جراحة تجميلية  
نقدم استشارات فردية لمرضانا القادمين من 

جميع أنحاء العالم في ظل أجواء ممتازة. ستحصل 
على المشورة من فريق خبرائنا في قلب 

دوسلدورف. وبفضل خبرتنا الغنية، يمكننا تزوديك 
بمجموعة واسعة من العالجات والعمليات الجراحية. 
تعتبر عيادة )YUVEO(، التي أسسها األطباء شومان 

)Schumann(، نقطة االتصال بالنسبة للمرضى 
ذوي المتطلبات الخاصة. فمن خالل أحدث المعدات 

وبموقعها المركزي، يرحب الفريق المتخصص 
بالمرضى الدوليين ويعد بتواصل سلس بفضل 

مترجمنا العربي.

ينصب تركيزنا األساسي على الجراحة التجميلية 
والجمالية: عمليات شد الوجه والصدر وغيرها من 

عمليات الشد، شفط الدهون، تصحيح األنف 
واألرداف، جراحة المناطق الحميمة، عالج التجاعيد، 

جراحة اليد.

نظرًا لكون المريض بالنسبة لنا هو قلب عيادتنا، فإنه 
يسعدنا تلبية االحتياجات الخاصة عند الطلب.

radprax Institute for  
preventive medicine

Peter-Müller-Straße 20           . 
40468                    .

 +49 211 22 97 32 02      . 
 +49 211 22 97 32 29      . 

info@radprax-germany.de 
www.radprax-germany.de

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

معهد رادبراكس للطب الوقائي

 
Kaiserswerther Straße 119           . 

40474                     .

 +49 211 24 79 09 40      . 
 +49 211 24 79 09 49      . 

info@yuveo.de 
www.yuveo.de

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

YUVEO Klinik Dr. Schumann

YUVEO Klinik Dr. Schumann

radprax Vorsorgeinstitut
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أطلــق العنان!

الرحالت البحريــة البانورامية

رحــات KD البحرية في دوســلدورف

تعتبر المناظر البانورامية لمدينة دوسلدورف وكورنيش الراين الجميل وميناء اإلعالم الساحر خلفية رائعة للحظات ال 
ُتنسى من على متن سفن مشغل الرحالت النهرية »كولن-دوسلدورفر« )KD(. تمتع بأفضل المناظر والمشروبات 

اللذيذة بينما تستمع إلى معلومات مثيرة حول المعالم السياحية التي تمر بها. نصيحة: تمتع برحالتنا النهرية 
الحصرية الجديدة مع عشاء يعده طهاة ذواقة رائعون. للتمتع برومانسية خالصة، ينبغي عليك اكتشاف وادي لوريلي 

)Loreley Valley( مع أكثر من 20 قلعة ومناظر خالبة. للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة:

المعلومات والتذاكر:

KD - خيــارك األول علــى نهــر الراين

Panorama Cruises

KD – your No. 1 on the Rhine River
The panorama of Düsseldorf with its elegant Rhine promenade and the charming media harbour is 
a fantastic backdrop for unforgettable moments on board KD. Enjoy the best view and nice drinks 
while listening to exciting information about the sights passing by. TIP: Enjoy our new exclusive 
Dinner Cruises with fantastic gourmet chefs. For pure romanticism you should discover the Loreley 
Valley with its over 20 castles and picturesque scenery. More information: www.k-d.com.

Information and tickets:
KD | phone +49(0)2 21. 20 88 - 318 | info@k-d.com | www.k-d.com

Amazing 
views!

Welcome to the Romantic Rhine.

Be inspired!

Exciting offers at 

www.k-d.com
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مذهل!

:2020 جديــد فــي 

خــرة ليــات فا ســفينة فعا

يــن غاالكســي« ا ر س 
»إم أ

MS RheinGalaxie



لمحة عامة

مكتب دولي

أجنحة خاصة
احتياجات غذائية خاصة

األقسام الطبية

أمراض القلب 
األمراض الجلدية 

األنف واألذن والحنجرة 
أمراض الجهاز الهضمي 

طب األسنان العام 

أمراض النساء والطب التناسلي 
جراحة اليد  

الطب الباطني  
الطب األيضي والغدد الصماء  

طب األعصاب   

جراحة األعصاب    
طب األورام 
طب العيون

جراحة العظام    
طب األطفال

علم األمراض
األوردة

الجراحة التجميلية   

الطب النفسي/الطب النفسي الجسدي
طب األشعة 

الطب التنفسي 

أمراض الروماتيزم     
الجراحة

جراحة زرع األعضاء

جراحة المسالك البولية
طب األوعية الدموية 

علم األمراض التناسلية 

عاج طبي ممتاز - نظرة عامة
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نبــض ســّباق دومًا!

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
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www.medica.de
www.medica.de
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نبــض ســّباق دومًا!

كن جزءًا من الحدث األبرز!

عضو في 

لمــي لعا ا الطبــي  لمنتــدى  ا

www.medica.de
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ــد ئ ا لر ا لدولــي  ا ري  لتجــا ا المعــرض 

نيــا لما أ دوســلدورف، 
عــام فــي نوفمبــر كل 



دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا

معــارض صحية
رائــدة عالميًا   

38

مع أكثر من 5 آالف عارض 
و127 ألف زائر، يعتبر 

»ميديكا« )MEDICA( أكبر 
معرض تجاري طبي في 

العالم. ينصب تركيزه على 
المنتجات والتكنولوجيا 

الطبية.

ُيقام »كومباميد« 
)COMPAMED( سنويًا 

بالتوازي مع معرض 
»ميديكا«، ومع أكثر من 750 

عارضًا، يعتبر أبرز معرض 
تجاري على الصعيد العالمي 
لموردي المنتجات والخدمات 

التكنولوجية الطبية.



المعارض التجارية الطبية هي في قلب برنامج 
األحداث العالمية لمركز معارض دوسلدورف »ميسه 

دوسلدورف« )Messe Düsseldorf(. فالمدينة 
 ،)MEDICA( »تستضيف أحداثًا مثل »ميديكا

أكبر معرض تجاري طبي في العالم، »ريهاكير« 
)REHACARE(، والمعرض التجاري األكثر أهمية في 

العالم إلعادة التأهيل والوقاية والتكامل والرعاية، 
و»كومباميد« )COMPAMED(، والمعرض الدولي 

الرائد لموردي المنتجات والخدمات الطبية.

معــارض صحيــة رائــدة عالميًا

يعتبر »ريهاكير إنترناشونال« 
  REHACARE(

 )INTERNATIONAL
المعرض الرائد أوروبيًا للعناية 

وإعادة التأهيل )حوالي 800 
عارض/39 ألف زائر(.

 ،)A+A( يتمحور معرض
الذي ُيقام كل عامين، حول 

الصحة والسالمة في 
العمل. ومع 1,900 عارض 

وأكثر من 65 ألف زائر، 
يعتبر معرضًا رائدًا عالميًا.
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فنادق  
فاخرة
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فنــادق فاخرة

باعتبارها موقعًا للمعارض التجارية الدولية الكبرى ومدينة تسوق 
للبضائع الشهيرة واألزياء الراقية، تمتلك دوسلدورف أيضًا عددًا كبيرًا 

من الفنادق الفاخرة. وباإلجمال، لدى دوسلدورف ستة فنادق من فئة 5 
نجوم وخمسين فندقًا من فئة 4 نجوم من ضمنها مرافق إقامة رفيعة 

مثل »شتايغنبيرغر بارك هوتيل« )Steigenberger Parkhotel( أو 
.)Breidenbacher Hof( »برايدنباخر هوف«
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برايدنباخر هوف

بموقعه في قلب دوسلدورف، وتحديدًا في شارع »كونيغسآليه، يجذب هذا الفندق الفاخر 
الذي يحتوي على 85 غرفة فسيحة و21 جناحًا فخمًا، ضيوفه من خالل الخدمة المتفانية 

واللطيفة التي يقدمها فريقه المتخصص. كما تضفي األجواء األنيقة في غرفة المعيشة 
»ليفينغ روم«، مترافقة مع خدمات برايدنباخر هوف الخاصة المتمثلة في »المساعدين 

الشخصيين«، مزيد من الراحة على إقامة النزالء.

وسائل راحة تكميلية:
-  مساعدون شخصيون

-  إمكانية الدخول إلى غرفة المعيشة »ليفينغ روم«
   والتمتع بمشروبات ساخنة وباردة وفاكهة وحلويات

-  أوقات مرنة لتسجيل الدخول والمغادرة
-  مركز مرطبات في الغرفة يحتوي على مشروبات ساخنة

   وباردة وحلويات ووجبات خفيفة
-  واي فاي في جميع أنحاء الفندق

-  إمكانية الدخول إلى السبا ومنطقة اللياقة البدنية

ال يستفيد الضيوف فقط من منطقة سبا جذابة مع حوض سباحة داخلي و2 ساونا فنلندية 
وغرفة بخار ومنطقة للياقة البدنية، بل أيضًا من العالقة الفريدة بين الفندق والعيادة الخاصة 

»بريفنتيكوم« )Preventicum(. فمن خالل توفر إمكانية الدخول المباشر، يتم نقل الضيوف 
إلى غرف العالج في العيادة، التي ُيشرف عليها البروفيسور الدكتور باومغارت، والتي تقدم 

فحوص القلب وكذلك األوعية الدموية والفحوص الطبية العامة.

Breidenbacher Hof

Breidenbacher Hof............

Königsallee 11       ....... 
40212  .....................

 +49 211 160 900   ..... 
 +49 211 160 90 111  ...... 

info@breidenbacherhof.com 
www.breidenbacherhof.com

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

العنوان

هـ

فندق

فـ

مسبح

عناية بالصحة 

احتياجات غذائية خاصة

لمحة عامة
األجنحة                                        21  

الغرف                                         85       
المطاعم                                        2     

مرافق ووسائل الراحة

مركز للياقة البدنية 

صالة للمدخنين

عيادة
تلفزيون بقنوات فضائية

خدمة البتلر 
خدمة ركن السيارات

دوسلدورف
شارع:

Superior

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
إعــالن تحريري
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»اتبع أحالمك وجرب فندق 
»شتايغنبيرغر بارك هوتيل« 

الفريد والذي يعتبر الصرح 
الفندقي الوحيد في المدينة. 

مع إطاللته الساحرة على حديقة 
المدينة »هوفغارتن« وشرفته 

الصيفية الجميلة وموقعه 
المتميز في الجزء العلوي من 
شارع »كونيغسآليه« الشهير، 

فإنه يمثل عنوان الضيافة 
األفضل في دوسلدورف. أنا 

وفريقي بأكمله سنبذل قصارى 
جهودنا لتحويل زيارتك إلى إقامة 

ال ُتنسى.«
كارستن فريتز، المدير العام

Superior

خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة

األجنحة                                        11 
الغرف                                       130

المطاعم                                       2     

مسبح
عناية بالصحة

مركز للياقة البدنية

خدمة ركن السيارات
صالة للمدخنين

احتياجات غذائية خاصة
عيادة  

تلفزيون بقنوات فضائية

العنوان
       Steigenberger Parkhotel    

                          Königsallee 1 a 
                               40212 

   +49 211 13 81-0 
+49 211 13 81-570 

هـ
فـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

duesseldorf@steigenberger.de 
www.duesseldorf.steigenberger.de

شتايغنبيرغر بارك هوتيل دوسلدورف

عنوان الضيافة

يمثل فندق »شتايغنبيرغر بارك هوتيل دوسلدورف« 
)Steigenberger Parkhotel Düsseldorf(، الذي يقع في أرقى شارع 

تسوق في دوسلدورف »كونيغسآليه«، العنوان األبرز للرفاهية 
والضيافة. تتميز غرفه التي يبلغ عددها 130 غرفة وأجنحته بالفخامة 
واألجواء الممتازة المفعمة بالراحة، بحيث تضمن لك معيارًا إضافيًا 

من التميز في كل لحظة من لحظات إقامتك فيه.

يقدم الفندق صالة  »شتايغنبيرغر إيك«، التي هي عبارة عن 
مطعم عصري، وشرفة صيفية جميلة مع مدخل منفصل من 

شارع »كونيغسآليه«. أما مطعم »أرتيست« الفاخر، الذي يضّم 
حديقة شتوية جميلة، فهو يوفر أعلى مستويات الجودة في كافة 

المجاالت. فتمتع بفنون الطهي المذهلة مع خدمة من الدرجة 
األولى وإطاللة فريدة على حديقة »هوفغارتن« وقوس كو الجديد 

»كو-بوغن«.

ومع إطاللته الشهيرة على حديقة المدينة »هوفغارتن« ومكانه 
المميز في الجزء العلوي من الشارع الشهير »كونيغسآليه«، ال يزال 

يتفرد بأفضل موقع لفندق في دوسلدورف.

يقع فندق »بارك هوتيل«، وهو الفندق الوحيد في المدينة الذي 
يمثل معلمًا رئيسيًا معروفًا، في مركز مدينة دوسلدورف، بجوار دار 
األوبرا األلمانية الشهيرة. وانطالقًا منه، يمكن الوصول إلى المطار 

الدولي، الذي يستقبل رحالت طيران يومية مباشرة من الشرق 
األوسط، في غضون 15 دقيقة بواسطة سيارة األجرة.

Steigenberger Parkhotel Düsseldorf

فنــادق فاخرة
إعــالن تحريري



دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
إعــالن تحريري

حياة ريجنسي دوسلدورف

يعتبــر فنــدق حيــاة ريجنســي دوســلدورف
)Hyatt Regency Dusseldorf(، الذي يقع في حي 
ميناء اإلعالم العصري »ميدين هافن«،  فندًقا ذا 

ب. ويتميز بإطاللته على نهر الراين  نمط عصري محبَّ
وأفق المدينة. وبموقعه على شبه جزيرة، يقدم هذا 

الفندق مناظر مذهلة مع طعام ذي جودة وتجارب 
صحية. ويضم الفندق مرافق إقامة فسيحة: 303 

غرف حديثة جدًا من ضمنها 13 جناحًا فاخرًا مع نوافذ 
تمتد من األرض إلى السقف وإطالالت خالبة؛ صالة 
نادي ريجنسي )Regency Club Lounge( في الطابق 
18. وفيما يتعلق بتجارب الطعام، فهناك: مأكوالت 

إقليمية وعالمية وأطباق سوشي أصيلة في مطعم 
»دوكس«، كوكتيالت ووجبات خفيفة مع إطالالت 

على أفق المدينة في بار »دوكس«، وفي الصيف 
يدعو تراس »بيبل« الضيوف لتناول المشروبات 

المتنوعة في محيط مذهل.
موقع مثالي: يقع على طرف شبه الجزيرة مطاًل 

على نهر الراين، بالقرب من البلدة القديمة 
»ألتشتادت« وشارع »كونيغسآليه«. أما سبا ريف 

للصحة واللياقة البدنية، فهو: منطقة صحية هادئة 
مع دوامة مائية، مرافق تدريب حديثة، عالجات 

صحية، وجلسات تدليك مهدئة.

خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة

األجنحة                                         13  
الغرف                                      290   

المطاعم                                         2        

مسبح
عناية بالصحة

مركز للياقة البدنية

خدمة ركن السيارات
صالة للمدخنين

احتياجات غذائية خاصة
عيادة  

تلفزيون بقنوات فضائية

العنوان

فـ

Hyatt Regency Düsseldorf

dusseldorf.regency@hyatt.com 
www.hyattregencydusseldorf.com 

www.dox-restaurant.de

Speditionstraße 19
40221

 +49 211 91 34 12 34 
+49 211 91 34 12 35

هـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

فندق بوتيك دوسلدورف بيريال

مرحبــًا بكــم فــي منزلكــم - فنــدق بوتيــك بيريــال

من خالل التركيز على الخدمة الشخصية والفردية، 
فإننا نعيش فكرة فندق البوتيك، حيث نحقق رغباتك 

بما يتخطى اإلقامة الصرفة.

تمتع بالراحة واالسترخاء والهدوء، وقضاء وقت 
ممتع أو ربما العمل أيضًا، حيث يعتبر فندق بوتيك 

 Boutique Hotel Düsseldorf( دوسلدورف بيريال
Berial( القاعدة المثالية إلقامتك في دوسلدورف 

ويوفر كافة وسائل الرفاهية العصرية ليضمن راحتك. 
جميع غرفنا مجهزة بإنترنت فائق السرعة ومجاني، 

وأثاث بديع، وأجهزة تلفاز بشاشات مسطحة 
وملحقات مختارة لتجعلك تشعر بأنك في منزلك. 
وكل ذلك يتواجد في موقع رئيسي: فندقنا يقع 

على بعد مسافة قريبًا مشيًا على األقدام من 
المدينة القديمة »ألتشتادت«، مركز المدينة، شارع 

»كونيغسآليه، ومحطة القطارات المركزية. كما يمكن 
أيضًا الوصول بسرعة وسهولة إلى ميناء اإلعالم 

»ميدين هافن« والمعرض التجاري والمطار.
خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة

األجنحة                                         -  
الغرف                                        40   

المطاعم                                      -        

مسبح
عناية بالصحة

مركز للياقة البدنية

خدمة ركن السيارات
صالة للمدخنين

احتياجات غذائية خاصة
عيادة  

تلفزيون بقنوات فضائية

العنوان

فـ

Boutique Hotel
Düsseldorf Berial

  info@berial.de 
www.berial.de

Gartenstraße 30 
40479

+49 211 49 00 49-0 
+49 211 49 00 49-49

هـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

Boutique Hotel Düsseldorf Berial

Hyatt Regency Düsseldorf
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صمة عا
الفن

تمثل دوسلدورف مركزًا نابضًا لهواة جمع األعمال الفنية وأولئك الذين يرغبون في البدء 
بالجمع. ونظرًا لحجم المدينة، تعتبر كثافة المعارض والمتاحف والمجموعات الفنية الخاصة 

فريدة من نوعها على صعيد العالم. فالفن هو جزء ال يتجزأ من الشخصية المميزة للمدينة، 
حيث يعرض أكثر من 100 معرض ودور المزادات كل ما تعشقه قلوب جامعي األعمال الفنية، 
بدءًا من الفن المعاصر ومرورًا بالفن الكالسيكي الحديث وحتى األعمال الفنية القديمة. كما 
تقدم المعارض المحلية أفضل الخدمات والخبرات، وتضم أعمااًل من كل حقبة يمكن تصورها 

من تاريخ الفن. وهو ما يعني أن كل جامع أعمال فنية سيجد شيئًا مناسبًا هنا.

دوسلدورف
كــن علــى مقربــة وتمّتــع بالحياة
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فندق ليوناردو رويال دوسلدورف كونيغسآليه
حصــري، مركــزي، ملكــي.

يستقبلك »ليوناردو رويال دوسلدورف كونيغسآليه« 
)Leonardo Royal Düsseldorf Königsallee( في 

موقع مميز في قلب مدينة األزياء والثقافة 
دوسلدورف وبجوار شارع »كونيغسآليه« الفخم 

تمامًا. وما عليك سوى االختيار بين 253 غرفة وأربعة 
أجنحة، وتتميز جميعها بتصاميم ذات ألوان متناغمة 

وأثاث رفيع يمنحك إحساسًا هائاًل بالرفاهية. ويمكنك 
تذوق أطباق عالمية شهية ومأكوالت محلية من 

منطقة الراينالند  في مطعم الفندق »فيتروف« 
)Vitruv(، ودعنا نفاجئك في بار »ليو« )Leo( مع 

التراكيب الضوئية الخاصة بينما تستمتع بمشروب 
منعش ووجبة خفيفة. ويوفر فندق »ليوناردو رويال 
دوسلدورف كونيغسآليه« ساونا فنلندية ومنطقة 

للياقة البدنية مع معدات حديثة. كما تكتمل المرافق 
الفندقية مع وجود سبع قاعات للمؤتمرات ومركز 

للياقة البدنية وساونا والتي تضمن لك قضاء إقامة 
ممتعة وفريدة. نحن نتطلع للترحيب بكم.

إعــالن تحريري

فـ

خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة

األجنحة                                          4  
الغرف                                       253

المطاعم                                       1     

مسبح
عناية بالصحة

مركز للياقة البدنية

خدمة ركن السيارات
صالة للمدخنين

احتياجات غذائية خاصة
عيادة  

تلفزيون بقنوات فضائية

العنوان

  www.leonardo-hotels.com

Graf-Adolf-Platz 8–10
40213

+49 211 38 480 
+49 211 38 483 90

هـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

Superior

فندق ليفينغ دوسلدورف | فندق ليفينغ دي ميديسي

تمتع باألجواء الشبيهة بالمتاحف في فندق ليفينغ 
دي ميديسي )Living Hotel De Medici( واستكشف 

ماذا يحدث عندما يلتقي الفن الراقي مع فنادق 
من الطراز الرفيع. تجول في ممراتنا واكتشف مزيجًا 

متقنًا لمجموعات فنية خاصة، أو خذ استراحة في 
 .)Brasserie( »صالة المدخنين أو المطعم »براسيري
وبينما تدعوك الباحة الداخلية البديعة إلى أخذ قسط 

من الراحة، يمكنك أن تدع سيارة الرولزرويس توصلك 
حتى باب فندقنا تمامًا. وتوفر الغرف والشقق 

واألجنحة المجهزة مرافق فردية وتفاصيل حصرية.

تتمتع فنادقنا بمواقع مركزية. فبمجرد وصولك إلى 
 )Living Hotel Düsseldorf( فندق ليفينغ دوسلدورف

سوف تالحظ سهولة الوصول إلى مراكز النقل 
الرئيسية وأبرز المعالم السياحية في دوسلدورف: 

المطار، شارع »كونيغسآليه« ونهر الراين هي 
أماكن ليست بعيدة عن الفندق. يوفر الفندق الراحة 

والضيافة بفضل غرف وشقق مجهزة لتتناسب 
بشكل مثالي مع حياتك اليومية. وفي مطعمنا الحائز 

على نجمة ميشالن »أغاتاس« )Agata’s( سوف 
تحظى بعشاء لذيذ.

خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة

األجنحة                                      6 | -  
الغرف                               170 | 160

المطاعم                                    1 | 1     

مسبح
عناية بالصحة

مركز للياقة البدنية

خدمة ركن السيارات
صالة للمدخنين

احتياجات غذائية خاصة
عيادة  

تلفزيون بقنوات فضائية

العنوان
Living Hotel De Medici

www.living-hotels.com/en/ 
hotels/duesseldorf

Mühlenstraße 31 
40213 دوسلدورف

فندق
شارع:

Living Hotel Düsseldorf
Kirchfeldstraße 59–61 

40217 دوسلدورف

فندق
شارع:

(De Medici)

Leonardo Royal Düsseldorf Königsallee

Living Hotel Düsseldorf | Living Hotel De Medici

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
إعــالن تحريري
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فنــادق فاخرة
إإعــالن تحريري

فندق نيكو دوسلدورف

 Hotel Nikko( يقدم فندق نيكو دوسلدورف
Düsseldorf(، الذي يقع على بعد مسافة قصيرة 

سيرًا على األقدام من شارع التسوق الشهير 
»كونيغسآليه«، ضيافة ممتازة في قلب مدينة 

دوسلدورف. ويضمن هذا الفندق الفاخر ذو الطراز 
الرفيع أفضل بنية تحتية، وذلك نظرًا لموقعه الممتاز 

الذي يتيح الوصول بسهولة إلى أي مؤسسة طبية 
أو وجهة لمشاهدة المعالم السياحية، سواء بواسطة 

السيارة أو القطار.

وتوفــر غــرف النزالء راحة عصرية، وأجنحة واســعة، 
وغرفــًا متصلــة تلبي االحتياجــات العائلية والفردية.
وفي الطابق الحادي عشــر، يقدم منتجع »ســكاي 

ســبا« الجميل مع حوض ســباحة على الســطح 
جلســات تدليــك وعالجــات للعناية بالجمال، وناديًا 

للياقــة البدنية، وســاونا، وحمــام بخار َتِعد الضيوف 
بالراحــة والصحــة. أمــا فريق المطبــخ الممتاز فهو يدلل 

الضيــوف مــع مجموعــة متنوعة من عروض الطهي 
وتفضيــالت الطعــام. كمــا يضمن الموظفون الذين 
يتحدثــون لغــات متعددة تقديم مســاعدة من الدرجة 

األولــى خالل إقامتك.

ــا دوســلدورف ميلي

خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة
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info@nikko-hotel.de 
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 Hotel Meliá( ستجد فندق ميليا دوسلدورف
Düsseldorf( ذو األربع نجوم سوبريور في موقع ممتاز 

في دوسلدورف وعلى بعد 5 دقائق فقط سيرًا 
على األقدام من البلدة القديمة التاريخية ومن شارع 
التسوق الشهير »كونيغسآليه« والعديد من البارات 

والمطاعم ونهر الراين.

بجوار الفندق مباشرة، توجد حديقة »هوفغارتن« 
التي تعتبر أقدم حديقة عامة في ألمانيا، مما يضمن 
أجواًء من الهدوء خالل إقامتك. ويحظى فندق ميليا 

في دوسلدورف بشهرة لدى السياح والمسافرين 
بهدف العمل على حد سواء، وذلك بفضل مرافقه 

الواسعة والمريحة والجودة العالية للخدمة، إلى جانب 
خطوط النقل الممتازة إلى محطة القطارات الرئيسية 

والمطار الدولي.

ويضم هذا الفندق الراقي واألنيق 201 غرفة 
مجهزة تجهيزًا جيدًا، غرف وأجنحة متميزة مع حمامات 
فسيحة. كما يحتوي أيضًا على مطعم وبار ومنطقة 

كبيرة للعناية بالصحة مع غرف ساونا، منطقة 
لالستراحة وصالة رياضية مجهزة تجهيزًا كاماًل بأحدث 

معدات اللياقة البدنية.

Superior

خدمة البتلر

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة
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Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf
Germany
info@visitduesseldorf.de
www.visitduesseldorf.de

لناشر: ا

قــد يحتــوي هــذا المطبــوع علــى أخطــاء وســهو. نحــن ال نضمــن اكتمــال المعلومــات الــواردة فيــه. هيئــة ســياحة 
Düsseldorf Tourismus( ال توصــي وال تعمــل كوكيــل للمستشــفيات واألطبــاء والفنــادق... إلــخ،  دوســلدورف )
الــواردة فــي هــذا المطبــوع. وال تتحمــل هيئــة ســياحة دوســلدورف المســؤولية عــن أي خــرق لاللتزامــات مــن جانــب 

مقدمــي الخدمــات المذكوريــن أعــاله الســيما أي خــرق لاللتــزام الناجــم عــن عقــود اإلقامــة والعــالج.   

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
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دوسلدورف
كــن علــى مقربــة وتمّتــع بالحياة

mailto:info@visitduesseldorf.de
www.visitduesseldorf.de


اهبط مباشرة في 
قلب المدينة.

dus.com

من المطار إلى مركز مدينة دوسلدورف النابض بالحياة 
في غضون 10 دقائق فقط. وقت أقل للتنقل، وقت 

أطول للترفيه أو العمل.

ر مطا
دوسلدورف



مرحبًا بكم في عالم العالمات التجارية الرائدة في مجال األزياء 
الفاخرة وأسلوب الحياة. تمتعوا بخدماتنا الممتازة: تسوق معفى من 
الضرائب، وتسوق شخصي، وخدمة حافلة مكوكية، وخياطة حسب 

الطلب، وغرف للتجميل. تجدون المزيد من المعلومات على:

المتجر الكبير ذو األقسام المتنوعة في دوسلدورف

e-breuninger.de/en

التسوق الفاخر
منذ عام 1881

 أهًل بكم في عالم ماركات الموضة وأساليب الحياة األكثر رقًيا في العالم. 
 استمتعوا بخدماتنا المميزة: تسوق بدون ضرائب ومساعدة من مختصين أثناء التسوق، 

وخدمات الليموزين وتفصيل المالبس حسب الطلب وصالونات التجميل.

e-breuninger.de/ae لمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع

Breuninger Düsseldorf 
Kö-Bogen, Königsallee 2, 40212 Düsseldorf 

أوقات العمل: من اإلثنين إلى السبت من 10 صباًحا إلى 8 مساًء

عربي
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