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ــا ني لما أ ُصنــع فــي 
ًا  جــد ر  متطــو و ز  ممتــا ن  ســنا أ طــب 

في مركز كو
في المطار

في شتادت تور/ميدين هافن )ميناء اإلعالم(
في شارع غراف-أدولف-شتراسه

4 في دوسلدورف

نحن نتحدث:

في خدمتكم على مدار 365 يومًا في السنة*:ال تترددوا في االتصال بنا

االثنين - الجمعة:              من 7 صباحًا إلى 12 لياًل
السبت:                       من 9 صباحًا إلى  7 مساًء
األحد، العطالت الرسمية*:  من 9 صباحًا إلى 7 مساًء

،SGB V :الرجاء االنتباه إلى ساعات عمل طبيب األسنان. )القانون االجتماعي األلماني
الفصل 76، الفقرة 3، البند 1(

*العالج الطارئ فقط في أيام األحد والعطالت الرسمية
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مرحبــًا بكم

السيدات والسادة،

يسعدني أنكم مهتمون بزيارة دوسلدورف. 
ويعرفكم هذا الكتيب على جميع وجوه 

مدينتنا الواقعة في قلب أوروبا. فهو يحتوي 
على حقائق مفيدة إلقامة ممتعة وجديرة 

بالتجربة، ونصائح للتسوق في الشارع المميز 
»كونيغسآليه«، ونظرة على الحياة الثقافية 

الملهمة في المدينة.

نركز هنا بشكل خاص على التعريف بالبنية 
التحتية الطبية الممتازة والمتنوعة للغاية

في دوسلدورف والمنطقة المحلية. فهنا 
يعمل أساتذة يتمتعون بتقدير دولي

وغيرهم من المهنيين الطبيين المؤهلين 
تأهياًل عاليًا من أجل صحة وعافية مرضاهم 
في 15 مستشفى و80 عيادة متخصصة. 

وتتصف مرافق الرعاية الصحية هذه
بأنها مجهزة خصيصًا لتالئم احتياجات

الضيوف الدوليين.

يسعدني أنكم مهتمون بزيارة دوسلدورف.
دوسلدورف هي مدينة عالمية جذابة تحرز 
باستمرار مراتبًا عالية جدًا في التصنيفات 

الدولية. فهي تعتبر واحدة من أفضل المدن 
المالئمة للعيش في العالم. وبفضل موقعها 

المركزي في أوروبا ومطارها الرئيسي، يمكن 
الوصول إلى دوسلدورف بسرعة وسهولة.

تعالوا لزيارة دوسلدورف وتعرفوا عليها! 
فمدينتنا الجميلة الواقعة على نهر الراين توفر 

أجواًء يشعر فيها المرء وكأنه في موطنه، 
وكذلك الظروف المثالية الستعادة العافية 

بشكل سريع.

أهاًل وسهاًل بكم في دوسلدورف.

توماس غايزل
عمدة مدينة دوسلدورف
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قمة الســياحة 
الصحيــة

البروفسور الدكتور أندرياس ماير-فالكه، مفوض الموارد البشرية 
وتكنولوجيا المعلومات والصحة والخدمة المدنية، وفرانك شرادر، الرئيس 

التنفيذي لهيئة سياحة دوسلدورف، في حوار حول دوسلدورف كوجهة 
للسياحة الصحية.



قمــة الســياحة الصحيــة
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ماير-فالكه: عندما يتطرق المرء إلى المدن 
األلمانية التي قد تكون مالئمة للسياحة 

الصحيــة، باالعتمــاد علــى الحقائــق الصرفة 
فقــط، فــال بــد مــن ذكر دوســلدورف. في 

المقام األول، ألنه يوجد هنا 15 مستشفى 
من الدرجة األولى تتعامل تقريبًا مع كل 
مــرض يمكــن تخيلــه. وبوصفــي مفوض 

الصحة، فإنني على ثقة من أنه ال يكاد يوجد 
مرض ما ال يتوفر له عالج عالي الجودة في 

دوســلدورف.

“لدينا هنا ما ال يقل عن 15 
مستشفى من الدرجة األولى 
تتعامل مع كل األمراض التي 

يمكــن تخيلها.«
البروفسور الدكتور أندرياس ماير-فالكه،

مفوض الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والخدمة
المدنية في مدينة دوسلدورف

»مرافقو المريض، بشكل 
خاص، لديهم الفرصة لتحويل 

إقامتهم إلى تجربة في الثقافة 
والتسوق.«

فرانك شرادر،
الرئيس التنفيذي لهيئة سياحة دوسلدورف

شرادر: بالتأكيد، تحتاج المستشفيات 
والعيادة إلى األطباء المناسبين؛ ليعملوا 

فيها ويقدموا رعاية طبية جيدة. وباإلضافة 
إلى ذلك، تلبي المرافق الصحية المتطلبات 

الخاصة للمجموعة المستهدفة للسياحة 
الصحية - بدءًا من اللغة إلى األمور الثقافية. 

فالمستشفيات واألطباء يجب أن يكونوا 
مستعدين لهذه النواحي.

شرادر: منذ سنتين ونحن نرغب بوضع هذه 
المعلومات المهمة والفوائد على منصة 

إلكترونية وفي كتيب للسياحة الصحية، وها 
نحن نقوم بذلك اآلن. ال نقدم توصيات بأي 

طبيب أو بأية عيادة في هذا الكتيب ولكن 
يمكن لألطراف الفاعلة في السوق تقديم 

أنفسهم إلى المجموعة المستهدفة بطريقة 
تحصل من خاللها األخيرة على صورة شاملة 

عما هو متاح.

شرادر: في القطاع المتميز - على سبيل 
 ،)InterContinental( المثال، إنتركونتيننتال

حياة )Hyatt(، ميديسي )Medici(، شتايغنبيرغر 
 )Breidenbacher( وبرايدنباخر )Steigenberger(

- لدينا بنية تحتية فندقية حديثة وممتازة. 
وهذا مهم، ليس فقط للمرضى بل أيضًا، 

بشكل خاص، لمرافقي المريض الذين لديهم 
الفرصة لتحويل إقامتهم إلى تجربة في 

الثقافة والتسوق. هناك العديد من المدن 
التي يوجد فيها مستشفيات كبيرة ولكن البنية 
التحتية المحيطة بها تكاد تكون ضعيفة. عالوة 

على ذلك، يمكن للمرء في دوسلدورف السفر 
بسرعة من المطار إلى المدينة، وبالعكس، أو 

التوجه بالطائرة الستراحة قصيرة في لندن مثاًل.

ماير-فالكه: هناك مدن أخرى لديها 
مستشفيات جيدة أيضًا. ولكن ما لدينا أيضًا 

لنقدمه في دوسلدورف كنقطة بيع فريدة 
من نوعها هو أكبر كثافة من الفنادق ذات 

الخمس نجوم في منطقة صغيرة كهذه. ومن 
ثم هناك أيضًا جاذبية المدينة كوجهة للتسوق 

الفاخر مع سهولة الوصول إلى جميع األماكن. 
هذه الصورة تؤثر أيضًا على المستشفيات. 

وبالطبع، العكس صحيح - فجاذبية البنية 
التحتيــة الطبيــة تنعكــس بشــكل جيــد على

صورة دوسلدورف.

ماير-فالكه: هذه هي النقطة بالضبط. 
عندما أزور زوج ابنتي في الواليات المتحدة 

األمريكية، أقضي ثالث ساعات ونصف في 
السفر فقط عبر لوس أنجلوس من المطار. 

بينما يمكنني هنا، في نفس الوقت، السفر 
من مكتبي إلى برلين تقريبًا.

ماير-فالكه: أعتقد أنه من الجيد أن هيئة 
سياحة دوسلدورف منخرطة في هذا 

الموضوع. فالمؤسسات الفندقية تنظر 
دومًا إلى هذه المسألة من وجهة نظر إدارة 

الفندق. وبالطبع فإن األمر يرتبط أيضًا بإدارات 
المستشفيات التي تتولى الجانب الطبي

في هذا الموضوع. ومع ذلك، فمن وجهة 
نظر أولئك الذين يأتون هنا  بوصفهم 

مرضى، ينبغي الجمع بين الطرفين.
وال يمكن القيام بهذا إال من خالل طرف 

خارجي مثل هيئة سياحة دوسلدورف.

شرادر: ونحن نقوم بذلك بشغف ألنه، 
بطبيعة الحال، يمكننا أن نرى النمو المحتمل 

في هذا القطاع المتميز. فنحن نتعامل مع 
مجموعة مستهدفة ُمقتدرة، ومن المهم 
بالنسبة لهؤالء المرضى أن يتمكنوا من 

مناقشة المسائل الطبية بلغتهم األصلية.
كما أن التجربة بأكملها من رحلة الطيران إلى 

النقل إلى الفندق إلى اإلقامة الفندقية 
والعالج الطبي يجب أن تكون على نحو

سلس ومريح تمامًا.

فرانك شرادر 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة سياحة 

دوسلدورف وهيئة تسويق دوسلدورف
منذ عام 2016.

البروفسور الدكتور أندرياس ماير-فالكه
يشغل منصب مفوض الموارد البشرية وتكنولوجيا 

المعلومات والصحة والخدمة المدنية في مدينة 
دوسلدورف  منذ عام 2012.
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تعتبر المسافات القصيرة ميزة جلية: على سبيل المثال، تستغرق 
الرحلة من دبي إلى دوسلدورف 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: فالرحلة ال تستغرق سوى ساعة طيران 
واحدة للوصول إلى مدن شهيرة مثل لندن أو أمستردام أو باريس. 
وبالنسبة للسفر بالسيارة، فال تستغرق الرحلة من دوسلدورف إلى 

أمستردام، بروكسل ولوكسمبورغ سوى ثالث ساعات.

سانت بطرسبورغ

موسكو

بلغراد

بودابست

وارسو

سراييفو

أثينا

فيينا

لندن

مدريد

لوكسمبورغ

باريس

ليون

برشلونة

هامبورغ

زيورخ

ميالن

براغ

روما

هامبورغ

فرانكفورت

 دوسلدورف

أوسلو

دبلن

لشبونة

بروكسل

كوبنهاغن

ميونيخ



شــبكة مثاليــة
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ما الذي يجعل دوسلدورف جذابة إلى هذا الحد؟ إنه موقعها المثالي في 
قلب غرب أوروبا والذي يحولها أيضًا إلى نقطة انطالق رائعة الستكشاف 

العواصم األوروبية البارزة. كما يشمل ذلك غناها بالفنادق الفاخرة 
والخدمات الطبية واحتواءها على واحد من أكبر المطارات في ألمانيا، 

مما يجعلها الموقع الرئيسي في منطقة »شمال الراين-وستفاليا«.

دقائق

دقائق

وتعتبر دوسلدورف بحد ذاتها مدينة الـ »10 دقائق« بحق: فالتنقل 
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.

 المحطة المركزية

 مطار دوسلدورف

دقائق

دقائق

10

3

3

10
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ُ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.

مع أكثر من 5 آالف عارض 
و127 ألف زائر، يعتبر 

»ميديكا« MEDICA أكبر 
معرض تجاري طبي في 

العالم. حيث ينصب
 تركيزه على المنتجات 

والتكنولوجيا الطبية.



معــارض صحية 
رائــدة عالميًا
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المعارض التجارية الطبية هي في قلب برنامج األحداث 
العالمية لمركز معارض دوسلدورف »ميسه دوسلدورف« 

)Messe Düsseldorf(. فالمدينة تستضيف أحداثًا مثل 
»ميديكا« )MEDICA(، أكبر معرض تجاري طبي في العالم، 

»ريهاكير« )REHACARE(، المعرض التجاري األكثر أهمية 
في العالم إلعادة التأهيل والوقاية والتكامل والرعاية، 

و »كومباميد« )COMPAMED(، المعرض الدولي الرائد 
لموردي المنتجات والخدمات الطبية.

،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.

يعتبر »ريهاكير إنترناشونال«
  REHACARE INTERNATIONAL 

 المعرض الرائد أوروبيًا للعناية 
وإعادة التأهيل

 )حوالي 800 عارض/39 ألف زائر(.



عــالج طبي  
ز ممتا
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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.



عــالج طبــي ممتاز
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مستشــفى دوســلدورف الجامعــي

المعرفة تصنع جودة الحياة 

 ،)Universitätsklinikum Düsseldorf( يمثل مستشفى دوسلدورف الجامعي
أو اختصارًا )UKD(، التميز الدولي في مجال الرعاية الصحية والبحوث 
والتعليم، حيث يضمن خبراء وطنيون ومشهورون عالميًا عالجًا طبيًا 

حديثًا على أعلى مســتوى. ولدى المستشــفى قوة خاصة تكمن
في العالج متعدد التخصصات للمرضى والتشابك الوثيق للممارسة 

السريرية والبحوث.

يعتبر مستشــفى )UKD(، الذي يوفر جميع التخصصات، مستشــفى 
للرعاية القصوى. فهو يتألف من 28 عيادة و32 منشــأة. ويعالج ســنويًا 
أكثــر مــن 50 ألــف مريــض داخلي و280 ألــف مريض خارجي. ويعمل لدى 

مستشــفى )UKD( حوالي 6 آالف شــخص مما يجعله واحدًا من أهم 
المراكز الطبية في والية »شــمال الراين-وســتفاليا« وأكبر مزود لخدمات 
المرضــى الداخلييــن والخارجيين في دوســلدورف. وتضــم 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 الســريرية.

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

على ضمان جودة الطب الجامعي على المدى الطويل.
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إعــالن تحريري

Moorenstraße 5             . 
40225                      . 

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

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

 ✓
 

 ✓

 ✓
 ✓
 ✓

 ✓  

العنوان

لمحة عامة

مكتب دولي

مستشفى دوسلدورف الجامعي 
 UKD

شارع:

هـ

دوسلدورف

فـ

عدد األسّرة                      حوالي 1,200

عدد المرضى سنويًا               330,000 

أجنحة خاصة   
احتياجات غذائية خاصة

مجاالت خاصة
علم األورام متعدد التخصصات

مــع أمراض الدم 

أمراض الكبد والعدوى العدوى  
عالية الخطورة و الطب المداري

الطب الجراحي
طب زرع األعضاء 

أمراض النساء والمسالك البولية

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

الجراحة

الطب النفسي/العقلي

األوردة

أمراض النساء و
الطب التناسلي

الطب األيضي والغدد
الصماء

األقسام الطبية

األمراض الجلدية
أمراض الجهاز الهضمي

طب األوعية الدموية

األنف واألذن والحنجرة
الطب الباطني
أمراض القلب

طب الجهاز التنفسي 
جراحة األعصاب

طب األمراض العصبية

طب األورام
طب العيون 

جراحة العظام
طب األطفال
علم األمراض

الجراحة التجميلية

طب األمراض التناسلية

طب األسنان التجميلي

طب األشعة
طب الروماتيزم

جراحة زرع األعضاء
طب أمراض المسالك البولية

طب األسنان العام

طب تقويم األسنان المعوجة 
جراحة الفم



عــالج طبــي ممتاز
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 ✓
 ✓

 

طب األمراض العصبية

األقسام الطبية
الجراحة

طب األمراض الجلدية
أمراض الجهاز الهضمي

طب األوعية الدموية

الطب الباطني
طب القلب

طب الجهاز التنفسي
جراحة األعصاب

األنف واألذن والحنجرة

أمراض النساء و 
الطب التناسلي

طب األورام
طب العيون
طب العظام

طب األطفال

طب األشعة
طب الروماتيزم

علم األمراض
األوردة

الجراحة التجميلية

الطب األيضي
والغدد الصماء

جراحة زراعة األعضاء
طب أمراض المسالك البولية

طب األمراض التناسلية
طب األسنان العام

طب األسنان التجميلي
طب تقويم األسنان المعوجة

جراحة الفم

الطب النفسي/العقلي

 
 

 

Bergische Landstraße 2            . 
40629                     .

+49 211 922-0        . 
+49 211 922-10 10        . 

klinikum-duesseldorf@lvr.de .  
www.klinikum-duesseldorf.lvr.de .

  

 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

أجنحة خاصة

مستشفى 
مستشفيات هاينريش-هاينه-

جامعة دوسلدورف
شارع:

دوسلدورف

مجاالت خاصة

العنوان

هـ
فـ

LVR-Klinikum Düsseldorf 

لمحة عامة
عدد األسّرة                        حوالي 707

عدد المرضى سنويًا                23,280 

احتياجات غذائية خاصة

مكتب دولي

االضطرابات العاطفية
االضطرابات الذهانية

اضطرابات اإلدمان
اضطرابات الشخصية

اضطرابات األكل

دوســلدورف كلينيكــوم 

يضم مستشفى »إل في آر كلينيكوم دوسلدورف«
 )LVR-Klinikum Düsseldorf(، وهو مستشفى جامعي تابع لجامعة 
»هاينريش هاينه« )Heinrich-Heine-University( في دوسلدورف، 

األقسام األكاديمية للطب النفسي والعالج النفسي )الرئيس:
إيفا مايسنتسال-ليشنر، دكتورة، بروفسورة في الطب والعالج
النفسي( والطب النفسي والعقلي )الرئيس: هانز-كريستوف 

فريدريش، دكتور، بروفسور في الطب النفسي والعالج النفسي(. 
يتمتع مستشفى )LVR-Klinikum Düsseldorf( - التابع لمستشفى 

جامعة »هاينريش هاينه« )Heinrich-Heine(، بوظيفة مزدوجة فريدة من 
نوعها، حيث يعمل كمستشفى جامعي بالتزامات في مجال البحوث 

والتعليم، وكمستشفى وطني كبير للطب النفسي بما يحتويه من
أكثر من 700 مكان لعالج المرضى الداخليين وعالج العيادة اليومية

وكذلك أقسام خارجية عديدة.

يحتوي المستشفى على أقسام عديدة منها قسم غير أكاديمي
للطب النفسي لألطفال والمراهقين يعمل بشكل وثيق مع قسم 

الطــب النفســي والعــالج النفســي فــي مجــال البحوث والطب
السريري على حد سواء.

لقد تم اختيار مستشفى ) LVR-Klinikum Düsseldorf( كمركز من
مراكز منظمة الصحة العالمية لضمان الجودة والتمكن في مجال

الصحة العقلية. فالمؤسسات ذات السمعة العلمية الكبيرة التي 
اكتسبت بالفعل اعترافًا دوليًا هي فقط المؤهلة لتحمل اسم مراكز 

متعاونة مع منظمة الصحة العالمية. ووفقًا لذلك، تمثل هذه
التسمية اعترافًا رسميًا بالمكانة الوطنية والدولية والجودة المتميزة 

لمستشفى )LVR-Klinikum Düsseldorf( في مجاالت الطب
النفسي والعالج النفسي.

LVR



مستشــفيات ســانا فــي دوســلدورف

يقوم أطباء مشهورون عالميًا في مستشفى سانا غيريسهايم »سانا 
كرانكنهاوس غيريسهايم« )Sana Krankenhaus Gerresheim( بالعناية 

بالمرضى القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر مستشفى سانا 
غيريسهايم للمرضى من جميع أنحاء العالم أعلى مستوى من الرعاية 

الطبية ويضع بشكل خاص معايير جديدة مع مراكزه الطبية. ولقد تم بناء 
هذا المستشفى، الذي يتمتع بموقع مركزي في منطقة خضراء، في
عام 2012 وهو يحتوي على أكثر من 357 سريرًا في غرف حديثة جدًا 
ومريحة، وسبع غرف عمليات جديدة، ووحدة للعناية المركزة تم بناؤها
حديثًا. كما يقوم المستشفى كل عام بعالج 11,500 مريض داخلي 

و37,600 مريض خارجي.

لقــد اكتســبت أقســام الجراحــة التجميليــة والجماليــة، وجراحــة العظــام
والرضوض )مع استبدال المفاصل(، والطب الباطني )مع أمراض الجهاز 
الهضمي وأمراض القلب(، وطب األوعية الدموية وطب األعصاب لدى 

األطفال سمعة ممتازة على الصعيدين الوطني والدولي في السنوات 
 )Focus( األخيرة. وتلقى العديد من االستشاريين ختم الجودة الشهيرة

في الكثير من المناسبات، مما يجعلهم أفضل األطباء في تخصصاتهم، 
بحسب تصويت األطباء والمرضى.

كما حصل مستشفى سانا غيريسهايم مرة أخرى على شهادة األيزو 
)DIN EN ISO 9000:2008( هذا العام، حيث يؤكد الختم على إدارة الجودة 
المتميزة للمستشفى والمستوى العالي جدًا لتطبيق الجودة للمرة الثالثة 

على التوالي. وبالتالي، فهو قادر على ضمان درجة عالية من رضا المرضى 
وتوفير راحة بال حقيقة عندما يتعلق األمر باختيار النوع المناسب من العالج.

  ✓

 ✓
 ✓

 ✓

 ✓
 ✓
 ✓

 ✓

 ✓

 ✓
 ✓

الجراحة
األقسام الطبية

أمراض النساء و
الطب التناسلي

أمراض الجهاز الهضمي
طب األوعية الدموية

الطب الباطني
أمراض القلب

طب الجهاز التنفسي 

طب األمراض الجلدية

جراحة األعصاب

األنف واألذن والحنجرة

طب األمراض العصبية
الطب النفسي/العقلي

طب األورام
طب العيون

طب األطفال
علم األمراض

األوردة

طب الروماتيزم
الطب األيضي
والغدد الصماء

جراحة زراعة األعضاء
طب أمراض المسالك البولية

طب األمراض التناسلية
طب األسنان العام

طب األسنان التجميلي
طب تقويم األسنان المعوجة

جراحة الفم

جراحة العظام

الجراحة التجميلية
طب األشعة
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                Sana Kliniken Düsseldorf 

Gräulinger Straße 120            . 
40625                     .

+49 211 28 00-35 25       .            
+49 211 28 00-996       . 

cindya.heykamps@sana.de . 
www.sana-duesseldorf.de .  

 

 ✓
 ✓
 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓
 ✓

العنوان

مستشفيات  

هـ
فـ

لمحة عامة
عدد األسّرة                        حوالي 258

عدد المرضى سنويًا                50,400   

أجنحة خاصة
احتياجات غذائية خاصة

مكتب دولي

مجاالت خاصة
الجراحة التجميلية

جراحة األوعية الدموية 
طب األعصاب لدى األطفال 

جراحة العظام والرضوض
وتقويم المفاصل

الطب الباطني مع الجهاز
الهضمي وأمراض القلب 

دوسلدورف
شارع:



Sana Kliniken

مكتــب ســانا للمرضــى الدولييــن 
مكــّرس لتقديــم مــا هــو أكثــر مــن 

مجــرد الحفــاظ علــى الصحــة.

مستشــفى ســانا
يم يســها غير

للمزيــد مــن
ــوا  المعلومــات، اتصل

بالخــط الســاخن لمكتــب 
المرضــى الدولييــن 

لدينــا:

مستشــفيات ســانا
دوسلدورف

0211 / 28 00 36 69

  

Gräulinger Straße 120        . 
40625                   .

+49 211 28 00-1     . 
foreigndesk@sana.de

www.sana-gerresheim.de

هـ
دوسلدورف

شارع

مستشفيات سانا في دوسلدورف  



معهــد رادبراكــس للطــب الوقائــي

 )radprax Institute for preventive medicine( يقع معهد رادبراكس للطب الوقائي
قبالة مطار دوسلدورف الدولي مباشرة، حيث يوفر لألشخاص القادمين 

مــن داخــل وخــارج البــالد فحوصــًا طبيــة كاملة للجســم على أعلى مســتوى 
طبي وتقني، ويتم إجراؤها في أجواء لطيفة. وتأسس المعهد في عام 
2007 وهو يتبع مجموعة رادبراكس، التي تمثل جمعية متوسطة الحجم 
تضم العديد من مراكز وعيادات الرعاية الطبية في والية »شمال الراين 

وستفاليا«. ويعتبر  معهد رادبراكس واحدًا من أحدث مراكز الرعاية الطبية 
في ألمانيا، حيث يعمل لديه 65 متخصصًا )أخصائيو األشعة، الطب 

النــووي، القلــب والعــالج اإلشــعاعي( و380 موظفــًا مؤهليــن تأهيــاًل عاليًا 
يهتمون حاليًا بـ 12 موقعًا في والية »شمال الراين وستفاليا«.

أساليب تشخيصية على أعلى مستوى.

تجهيزاتنــا - مزاياك
إن الميزة الخاصة لمعهد رادبراكس للطب الوقائي هي التشخيص الكامل 

للجســم )األعضــاء، األوعيــة الدمويــة، العمــود الفقري( مع واحد من أحدث 
أجهزة تســال3- للتصوير بالرنين المغناطيســي )ســيمنز ماغنيتوم فيدا(، 
مقترنــًا بخدمــات واســعة فــي الطب الباطني وأمــراض القلب، حيث يتيح 

هــذا نظــرة شــاملة علــى الحالــة الصحية وكشــفًا مبكرًا عن نقاط الضعف 
المحتملــة متبوعــًا بتوصيــات يمكــن فهمهــا بســهولة للقيــام

بالعمــل المطلوب.

لن تكون بحاجة إلى وكالة أو وسيط. فنحن نتحدث األلمانية، واإلنكليزية، 
والروسية. ومن خالل مكتب المرضى الدوليين لدينا، نقوم بتنظيم الشؤون 
المتعلقة بالفنادق، والنقل، وطلبات الحصول على التأشيرة، كما يتم توفير 

مترجمين عند الطلب!
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radprax MVZ GmbH .

Peter-Müller-Straße 20           . 
40468                    .

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

akobrya@radprax.de. 
www.radprax-germany.com. 

 ✓
 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

لمحة عامة
عدد األسّرة                                 - 

عدد المرضى سنويًا              400,000   

العنوان

معهد 

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

أجنحة خاصة

مكتب دولي

احتياجات غذائية خاصة

مجاالت خاصة
الطب الوقائي

الفحوص اإلشعاعية

تشخيص
األمراض السرطانية 

تشخيص أمراض
القلب واألوعية الدموية

✓

 

 

األقسام الطبية
الجراحة

طب األمراض الجلدية
أمراض الجهاز الهضمي

طب األوعية الدموية

طب الجهاز التنفسي
جراحة األعصاب

األنف واألذن والحنجرة

أمراض النساء و 
الطب التناسلي

طب العيون
طب العظام

طب األطفال

طب الروماتيزم

علم األمراض
األوردة

الجراحة التجميلية

الطب األيضي
والغدد الصماء

جراحة زراعة األعضاء
طب أمراض المسالك البولية

طب األمراض التناسلية
طب األسنان العام

طب األسنان التجميلي
طب تقويم األسنان المعوجة

جراحة الفم

الطب الباطني

أمراض القلب
✓
✓

✓طب األورام

طب األمراض العصبية 
الطب النفسي/العقلي 

✓طب األشعة



باراسيلســوس-كلينيك غولتســهايم

يعتبر مستشفى باراسيلسوس غولتسهايم »باراسيلسوس-كلينيك 
غولتسهايم« )Paracelsus-Klinik Golzheim( أكبر مستشفى متخصص 

في المسالك البولية في ألمانيا وواحدًا من أكبرها في أوروبا. ويمثل 
عالج سرطان جهاز المسالك البولية )سرطان البروستاتا، سرطان المثانة، 
سرطان الكلى، وسرطان الخصية( العنصر األساسي لمجموعة الخدمات 

الطبية للمستشفى الذي يميز نفسه باستخدام أعلى مستوى من 
المهارة الطبية وخبرة الجراحين التي تمتد لسنوات عديدة. ومن المجاالت 
األخرى التي يركز عليها المستشفى، هناك: المسالك البولية لألطفال، 
والتشوهات مثل اإلحليل التحتي، الخصية المعلقة، واالرتجاع المثاني 

الحالبي لدى األطفال التي يتم عالجها إلى جانب طب الذكورة. وتشتمل 
مجموعة الخدمات على استقامة القضيب، إعادة اإلخصاب، والرغبة غير 

المحققة إلنجاب األطفال.

يتمتع مستشفى باراسيلسوس غولتسهايم بسمعة ممتازة على 
الصعيدين الوطني والدولي. فمن خالل أساليب تشخيصية وعالجية 

حديثة، وأخصائيين مؤهلين تأهياًل عاليًا ومعدات تقنية متطورة 
جدًا يضمن المستشفى أجود مستويات العالج. وفي مجاالت 

التشخيص والعالج والرعاية الصحية، يمكن بوضوح مالحظة مزايا 
هذا المستشفى المتخصص: جميع العاملين في قسم المسالك 

البولية على درجة عالية من التخصص وملمون تمامًا بالمعدات التقنية. 
بالنسبة لمستشفى باراسيلسوس غولتسهايم، فإن المسالك 

البولية ليست مجرد تخصص آخر، بل هي في مقدمة نشاطه المهني 
اليومي، حيث يتم بشكل منتظم إدراج مستشفى باراسيلسوس 

غولتسهايم ضمن أفضل المستشفيات في ألمانيا، كما
يتلقى المتخصصون العاملون لدينا باستمرار جوائزًا لعالج أورام 

البوليــة. المســالك 

عــالج طبــي ممتاز
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األقسام الطبية
الجراحة

طب األمراض الجلدية
أمراض الجهاز الهضمي

طب األوعية الدموية

الطب الباطني
طب القلب

طب الجهاز التنفسي
جراحة األعصاب

األنف واألذن والحنجرة

أمراض النساء و 
الطب التناسلي

طب األورام
طب العيون
طب العظام

طب األطفال

طب األشعة
طب الروماتيزم

علم األمراض
األوردة

الجراحة التجميلية

الطب األيضي
والغدد الصماء

طب األمراض التناسلية
طب األسنان العام

طب األسنان التجميلي
طب تقويم األسنان المعوجة

جراحة الفم

✓طب أمراض المسالك البولية
جراحة زراعة األعضاء

طب األمراض العصبية 
الطب النفسي/العقلي 

 ✓
 

 ✓

 ✓
 ✓

 ✓

 ✓
 ✓
 ✓

أمراض الكلى، 
سرطان الكلى

لمحة عامة
عدد األسّرة                                    84

عدد المرضى سنويًا               14,000 

Paracelsus-Klinik Golzheim .

Friedrich-Lau-Straße 11            . 
40474                     . 

 +49 211 43 86 700       . 
 +49 211 43 86 600       . 

english.info@paracelsus-kliniken.de  . 
www.paracelsus-kliniken.de/  . 

duesseldorf/englishinfo  .

باراسيلسوس-كلينيك غولتسهايم

شارع:
دوسلدورف

هـ
فـ

مكتب دولي

احتياجات غذائية خاصة
أجنحة خاصة   

مجاالت خاصة
سرطان البروستاتا 

سرطان المثانة

طب وجراحة الذكورة )طب الذكور( 
فحص المسالك البولية

طب المسالك البولية لدى األطفال 

العنوان



Pluszahnärzte®
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وسواء تعلق األمر بطب األسنان العام أو طب األسنان التجميلي، 
تقويم األسنان، جراحة الفم، حشو األسنان، أو اللثة، فإن جميع 

عيادات »بلوس تسان إيرتسته« )®Pluszahnärzte( المتخصصة تقدم 
رعاية مصممة بأسلوب فردي على أعلى مستوى طبي وتقني. وحتى 
تنظيف األسنان في »بلوس تسان إيرتسته« )®Pluszahnärzte( فهو 

ال يتصف باالحترافية فقط، بل أيضًا بكونه طبيًا وفرديًا وبيئيًا.

ومن خالل المجموعة الواسعة من العروض، يتمّكن األطباء من 
ضمان تلبية كل عالج معاييرهم الخاصة العالية. وحتى أطقم األسنان 

المصنوعة يدويًا تحمل عالمة »ُصنع في ألمانيا« وتم صنعها داخل 
 Düsseldorf( »مختبر األسنان الفني التخصصي لـ »دوسلدورف بلوس

Plus(. ُيضاف إلى ذلك، تولي عيادات »بلوس تسان إيرتسته« 
)®Pluszahnärzte( اهتمامًا خاصًا بالمرضى الذين يعانون من القلق. 

ومن الجدير بالذكر أن كافة العيادات توفر مداخاًل مهيئة الستقبال 
األشخاص الذين يستخدمون كراسي متحركة. وهناك إيجابية إضافية 

تتمثل في إمكانية االتصال بنا يوميًا بواسطة الهاتف، حيث يمكن 
للمرضى االتصال بعيادات )®Pluszahnärzte(        يومًا في السنة – 
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 لياًل، وفي أيام 
السبت واألحد والعطالت الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساًء 

– وذلك على رقم الهاتف:                                      .

إن اإليجابيات اإلضافية في الخدمة واالبتكار والمشورة هي موضع 
ترحيب كبير: فوفقًا ألكبر موقع للتوصية باألطباء في ألمانيا

)jameda.de(، ينصح %98 بزيارة عيادات )®Pluszahnärzte( في 
دوسلدورف. وبشكل عام، حصل أطباء األسنان على أكثر من ألف 

تقييم مع متوسط درجات يبلغ 1.1.

ُصنع في ألمانيا: طب أسنان على أعلى مستوى 

تأسست عيادات أطباء األسنان »بلوس تسان إيرتسته« 
)®Pluszahnärzte( في عام 1993 وتطورت مع رؤيتها المتمثلة 

بوضع المريض في مركز االهتمام والعمل، موفرًة للمرضى منذ 
بداياتها خدمة ومشورة متكاملة تركز على صحتهم.

ومن خالل االبتكار المتواصل، تم تطوير شبكة ناجحة من العيادات 
على مدار السنوات الـ 25 الماضية مع أكثر من 40 طبيب

أسنان يعالجون أكثر من 450 مريضًا كل يوم من دوسلدورف 
والمناطق المحيطة.

ال تقتصر المسألة على المرضى القادمين من ألمانيا فحسب. 
 )Pluszahnärzte®( »فاليوم، تحظى عيادات »بلوس تسان إيرتسته

بثقة المرضى األجانب القادمين من البلدان العربية وروسيا 
والواليات المتحدة األمريكية الذين يأتون إلى دوسلدورف بشكل 

منتظم لتلقي العالج.

تقع عيادات »بلوس تسان إيرتسته« )®Pluszahnärzte( الحديثة 
في أربعة مواقع في دوسلدورف، منها اثنتان في مواقع مركزية 

بالقرب من شارع التسوق الشهير »كونيغسآليه«، وواحدة في
حي ميناء اإلعالم العصري »ميدين هافن« وأخرى في مبنى 

المسافرين »B« في مطار دوسلدورف الدولي. وتوجد على مقربة 
من جميع العيادات فنادق فاخرة لجميع أولئك الذين يأتون إلى 

دوسلدورف  بشكل خاص للعالج، وكذلك أيضًا العديد من
المطاعم ومرافق التسوق.
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Focus on patients

years
25

األقسام المتخصصة لعيادات »بلوس تسان إيرتسته« 

طب األسنان 
العام
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طب األسنان 
التجميلي

تنظيف األسنان 
جراحة الفماالحترافي

طب اللثة
طب تقويم 

األسنان المعوجة

حشو األسنان
طب أسنان 

األطفال

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

األقسام الطبية
الجراحة

طب األمراض الجلدية
أمراض الجهاز الهضمي

طب األوعية الدموية

الطب الباطني
طب القلب

طب الجهاز التنفسي
جراحة األعصاب

األنف واألذن والحنجرة

أمراض النساء و 
الطب التناسلي

طب األورام
طب العيون
طب العظام

طب األطفال

طب األشعة
طب الروماتيزم

علم األمراض
األوردة

الجراحة التجميلية

الطب األيضي
والغدد الصماء

جراحة زراعة األعضاء

طب األمراض العصبية 
الطب النفسي/العقلي 

طب أمراض المسالك البولية
طب األمراض التناسلية

طب األسنان العام
طب األسنان التجميلي

طب تقويم األسنان المعوجة
جراحة الفم

Pluszahnärzte®   .

                          
40474                      .

Blumenstraße 15            .     
40212                      .

Graf-Adolf-Straße 24            . 
40212                      .

Stadttor 1             . 
40219                      .

 +49 211 86 20 70 21 88        . 
info@diepluszahnaerzte.com  . 
www.diepluszahnaerzte.com  .   

 

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

لمحة عامة
عدد األسّرة                                  - 

عدد المرضى سنويًا              200,000 

شارع:

المطار )مبنى المسافرين 1(
مواقع العيادات:

دوسلدورف

هـ

العنوان

دوسلدورف

دوسلدورف

دوسلدورف

شارع:

شارع:

طب اللثة 
طب أسنان األطفال 

التركيبات السنية/طب األسنان
التشخيص الوظيفي

طب دواعم األسنان 
المرضى الذين يعانون من القلق

تنظيف األسنان االحترافي 

أجنحة خاصة   

مجاالت خاصة

مكتب دولي

احتياجات غذائية خاصة
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دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا
إعــالن تحريري

ــرك ــي ميدفي ــز الصح المرك

حديثة للسيقان المتورمة، فهي منتجات ذات جودة 
عالية من ألمانيا من أجل إقامتك في دوسلدورف 

ولرحالتك الطويلة وعند مكوثك في المنزل. كما 
تتوفر إمكانية االستئجار عند الطلب، حيث يوجد لدينا 

أيضًا مركبات كهربائية، وكراٍس متحركة فضاًل عن 
العديد من المنتجات األخرى التي يمكن إيصالها إلى 
فندقك مباشرة. ميدفيرك )Medwerk( هو شريكك 
المتخصص لكل ما يتعلق بالطب الوقائي واللياقة 

البدنية والصحة مع مشورة من الدرجة األولى 
ومنتجات مبتكرة. نحن نتطلع لزيارتكم لنا!

يعمل المركز الصحي والمورد الطبي ميدفيرك 
)Medwerk(، الذي يقع في المركز الطبي 

العصري برادوس )PRADUS(، بالقرب من شارع 
»كونيغسآليه«، على منح جسدك القدرة على 

الحركة مجددًا. فنحن نوفر توريدًا فوريًا للمنتجات 
الطبية التي تعالج األمراض المزمنة أو الحادة 

بشكل فعال. وسواء أكانت ضمادات ذات تصاميم 
فردية مالئمة آلالم الظهر وآالم المفاصل، 

أو دعامات أحذية عظمية للرياضة، أو األعمال 
التجارية وكذلك جوارب ضاغطة ذات تصاميم 

 |  VKKD  رابطة المستشفيات الكاثوليكية في دوسلدورف

الصحة من مصدر واحد
تقدم رابطة المستشفيات الكاثوليكية في 

دوسلدورف »فيربوند كاتوليشر كلينيكن دوسلدورف« 
)VKKD( عالجًا طبيًا في سبعة مواقع مع 33 عيادة 

متخصصة تستقبل 150 ألف مريض سنويًا، وتعتبر 
واحدًا من أكثر مقدمي الرعاية الصحية كفاءة في 

منطقة دوسلدورف.

ويتمثل الدور الريادي تجاه المرضى الدوليين في 
 .)WDGZ( المركز األلماني الغربي للسكري والصحة
فهذا المركز، الذي يترأسه األستاذ الدكتور »ستيفان 
مارتن« )Stephan Martin( وهو واحد من كبار خبراء 
الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية وعالج 

مرض السكري، وباعتباره نقطة االتصال المركزية 
للمرضى الدوليين، يقدم خدمات تشخيص شاملة 
وبرامجًا للرعاية الوقائية مع ولوج مباشر إلى جميع 
العيادات المتخصصة في رابطة )VKKD(. وعالوة 
على ذلك، فهو متخصص في استخدام اإلعالم 

اإللكتروني للعناية بمرضى السكري عن بعد والرعاية 
طويلة األجل.

 
Hohensandweg 37           . 

40591                     .

 +49 211 56 60-360-70      . 
 +49 211 56 60-360-72      . 

wdgz@vkkd-kliniken.de 
www.vkkd-kliniken.de

Gesundheitszentrum und  
Sanitätshaus medwerk GmbH

Reichsstraße 59           . 
Ecke Elisabethstraße 39–41. 

40217                    .

 +49 211 17 12 95 65      . 
 +49 211 17 12 95 66      . 

info@med-werk.de 
www.med-werk.de

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف

شارع:

مركز الصحة والتوريد

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

  »WDGZ« المكتب الدولي | VKKD
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إعــالن تحريري

يعالج القسم الجمالي مجموعة من األمراض 
مثل البقع، توسع الشعيرات الدموية والتجاعيد 
باستخدام توكسين البوتولينوم )BTX(، الحشو، 

والليزر المتطور جدًا.

ويركز قسم التجميل الكبير على طرق التجميل 
الطبية والعناية بالقدمين.

ويعمل فريق شامل من المتخصصين على خدمة 
العمالء الدوليين من جميع أنحاء العالم بما في 

ذلك اليابان وروسيا والشرق األوسط.

تعتبر عيادة »د. هيلتون اند بارتنر«
)Dr. Hilton & Partner( أكبر عيادة خاصة لعالج 

األمراض الجلدية والحساسية في والية »شمال 
الراين وستفاليا«.

توفر هذه المنشأة الواسعة، التي تقع في قلب 
مدينة دوسلدورف، عالجات طبية شاملة لألمراض 

الجلدية مثل حب الشباب، التهاب الجلد التأتبي، 
اضطرابات الجلد التناسلي، فقدان الشعر، سرطان 

الجلد، والثآليل. ومن خالل معهد باثولوجي 
متكامل يتم توفير تشخيص سريع ودقيق.

أخصائي األمراض الجلدية - د. هيلتون اند بارتنر

 Dr. Hilton & Partner

Grünstraße 4–6/Königsallee         . 
40212                   .

 +49 211 86 29 28 0    . 
 +49 211 86 29 28 28    . 

info@dr-hilton.de 
www.dr-hilton.de

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف
شارع:

عيادة األمراض الجلدية  
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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

KD_Anz_A4_Düsseldorf_engl_2018.indd   1 03.11.17   11:30
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عالج طبي ممتاز - نظرة عامة
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لمحة عامة

مكتب دولي
أجنحة خاصة

احتياجات غذائية خاصة

األقسام الطبية

الجراحة 
األمراض الجلدية 

أمراض الجهاز الهضمي 
طب األوعية الدموية 
أمراض النساء والطب التناسلي  

األنف واألذن والحنجرة  
الطب الباطني  

أمراض القلب  
طب الجهاز التنفسي   
جراحة األعصاب   

طب األمراض العصبية   
الطب النفسي/العقلي  
طب األورام   

طب العيون   
جراحة العظام 

طب األطفال    
علم األمراض

األوردة   

طب األشعة
طب الروماتيزم    
الطب األيضي والغدد الصماء 

جراحة زرع األعضاء     
علم األمراض

طب أمراض المسالك البولية    

طب األمراض التناسلية   
طب األسنان العام 
طب األسنان التجميلي
طب تقويم األسنان المعوجة

جراحة الفم

إعــالن تحريري
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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

KD_Anz_A4_Düsseldorf_engl_2018.indd   1 03.11.17   11:30

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

مناظــر مذهلة!
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تف ها

الرحالت البحريــة البانورامية

مرحبــًا بكــم فــي نهر الراين الرومانســي

اإللهام! عش 

عــروض مثيــرة علــى

www.k-d.com
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دوســلدورف للســياحة الصحيــة

فنادق  
فاخرة

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

من الفنادق الفاخرة، التي تشتمل في أغلبها بالفعل على خدمات 
طبية. وباإلجمال، لدى دوسلدورف خمسة فنادق من فئة الخمس 

نجوم وخمسين فندقًا من فئة األربع نجوم من ضمنها مرافق إقامة 
 )Steigenberger Parkhotel( »رفيعة مثل »شتايغنبيرغر بارك هوتيل

.)Breidenbacher Hof( »أو »برايدنباخر هوف



بــارك هوتيــل دوســلدورف شــتايغنبيرغر 

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 لديه 
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.

يوفر فندق »شتايغنبيرغر بارك 
هوتيل دوسلدورف« فخامة 

مستوحاة محليًا في شارع 
التسوق الحيوي »كونيغسآليه«. 

ونظرًا لموقعه بجوار حديقة 
»هوفغارتن« فإنه يدعو الضيوف 

إلى التنزه بروية حول البحيرة. 
ويوفر هذا الفندق ذو الخمس 

نجوم مرافق إقامة أنيقة وتجارب 
طعام راقية ومعدة بإتقان، حيث 

يستقبل الضيوف بمزيج من 
التاريخ والمستقبل بالقرب من 

الهندسة المعمارية البديعة 
لقوس كو العصري، والمتاحف، 

وأماكن التسوق الفاخرة، 
والمعالم التاريخية المعروفة.
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Superior

Steigenberger Parkhotel              .

Königsallee 1 a            . 
40212                     .

 +49 211 13 81-0       . 
 +49 211 13 81-592       . 

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

 ✓
 ✓

 ✓

العنوان

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

األجنحة                                         11 
الغرف                                       130     
المطاعم                                       2     

هـ
فـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

عيادة
تلفزيون بقنوات فضائية

احتياجات غذائية خاصة

عناية بالصحة  
خدمة البتلر  

خدمة ركن السيارات  
صالة للمدخنين

إعــالن تحريري



عــالج طبــي ممتاز
إعــالن تحريري
فنــادق فاخرة

دوســلدورف إنتركونتيننتــال 

إنتركونتيننتال دوسلدورف - منزلك الحصري في دوسلدورف

يمكن لك ولعائلتك التمتع بخدمة ممتازة مع ميزة إضافية تتمثل في 
التواجد في أكبر شارع تسوق في ألمانيا، »كونيغسآليه«.

يضم الفندق 253 غرفة بتصميم عصري، 32 جناحًا تنفيذيًا فسيحًا، 
وجناحي سيغنتشر يمتلك كل منهما تراسه السطحي الخاص. 

وســتجد بانتظارك اهتمامًا شــخصياًّ وخدمة ممتازة، ســواء أكان ذلك 
في »نادي إنتركونتيننتال« ذي العمارة المثيرة لالهتمام أم مطعم 
»بيغا« أم المطعم األنيق »فيفتي ناين« أو من فريق الكونسيرج 

لدينا ذي الخدمة الطويلة.

اشعر وكأنك في بيتك معنا، وتمتع بالوسائل والمرافق
الترفيهية المتنوعة التي تقدمها مدينة دوسلدورف لجميع األعمار. 

فهذا هو المكان الذي يمكنك فيه االسترخاء والتعافي بعد تلقي 
العالج الطبي بينما تقوم عائلتك باستكشاف مدينتنا الجميلة 

على نهر الراين.

تعتبر الرعاية الطبية واحدة من الخدمات الحصرية والفريدة التي 
نقدمها لضيوفنا، وذلك إلى جانب خبرتنا الطويلة في القطاع 

الطبي - وبشكل خاص من خالل مبادرتنا »خبراء طبيون في 
دوسلدورف« )MEDICAL EXPERTS DÜSSELDORF(. إنها خدمة 

أمينة، وسريعة، وبالطبع مجانية.

“رفاهية ضيوفنا على رأس 
أولوياتنا، حيث نسعى أنا 

وفريقي قلبًا وقالبًا إلى ضمان 
أن يتمتع ضيوفنا بإقامة ال 

ُتنسى وأن يتم تلبية رغباتهم 
الفردية. ويمكنك أن تتطلع 
لزيارة واحدة من أجمل مدن 

ألمانيا وأكثرها حيوية، والمكوث 
في فندق يوفر وسائل راحة 

وخدمة وموقع ممتاز في شارع 
»كونيغسآليه«ستحظى برضاك 

التام بكل تأكيد.«
بريتا كوتز، المدير العام

InterContinental             .

Königsallee 59            . 
40215                     .

 +49 211 82 85 0       . 
 +49 211 82 85 11 11       . 

duesseldorf@ihg.com . 
www.intercontinental.com/  . 

dusseldorf  .

 ✓
 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

العنوان

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

األجنحة                                         34 
الغرف                                       287     
المطاعم                                        4      

هـ
فـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

عيادة
تلفزيون بقنوات فضائية

عناية بالصحة  
خدمة البتلر  

خدمة ركن السيارات  
خدمة ركن السيارات  صالة للمدخنين

احتياجات غذائية خاصة
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„One of the most  beautiful
Variety Theatres in Europe!“

TICKETS, INFORMATION AND BOOKING  
0211 / 828 90 90 | WWW.APOLLO-VARIETE.DE

RONCALLI‚S VARIETÉ

Various Shows

GET YOUR 
TICKETS NOW!

           „Variety 
      Theatre is 
    the small, 
  fine, a little 
bit decadent 
 brother of the 
    Circus.“

BERNHARD PAUL
Founder and director of 

Circus Roncalli

“فن الضيافة اآلسيوية في 
قلب دوســلدورف«

تفضل بالجلوس إلى إحدى 
طاوالتنا في مطعم »تيبانياكي« 

أو في مطعم السوشي
وتمتع بأفضل أطباق الطعام 

الياباني األصيل.

28

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا

Hotel Nikko Düsseldorf             . 

Immermannstraße 41           . 
40210                     .  

 +49 211 83 40       . 
 +49 211 83 41 61 216       . 

info@nikko-hotel.de . 
www.nikko-hotel.de .

 ✓
 ✓

 ✓

العنوان

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

األجنحة                                        47 
الغرف                                       339

المطاعم                                       2     

هـ
فـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

عيادة
تلفزيون بقنوات فضائية

احتياجات غذائية خاصة

عناية بالصحة  
خدمة البتلر  

خدمة ركن السيارات  
صالة للمدخنين

فنــدق نيكــو دوســلدورف

يقدم فندق نيكو )Hotel Nikko 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.

وتوفر غرف النزالء المجددة حديثًا راحة عصرية، وأجنحة واسعة، 
وغرفًا متصلة تلبي االحتياجات العائلية والفردية.

ويقدم منتجع »سكاي سبا« الجميل الواقع في الطابق 11 حوض 
سباحة على السطح، وناديًا للياقة البدنية، وساونا، وحمام بخار، 

وعالجات احترافية للجسم أو جلسات تدليك َتِعد الضيوف بالراحة 
والصحة. أما فريق المطبخ الممتاز فهو يدلل الضيوف مع مجموعة 

متنوعة من عروض الطهي وتفضيالت الطعام. كما يضمن 
الموظفون متعددو اللغات تقديم مساعدة ممتازة خالل إقامتك.

إعــالن تحريري



„One of the most  beautiful
Variety Theatres in Europe!“

TICKETS, INFORMATION AND BOOKING  
0211 / 828 90 90 | WWW.APOLLO-VARIETE.DE

RONCALLI‚S VARIETÉ

Various Shows

GET YOUR 
TICKETS NOW!

           „Variety 
      Theatre is 
    the small, 
  fine, a little 
bit decadent 
 brother of the 
    Circus.“

BERNHARD PAUL
Founder and director of 

Circus Roncalli

»أحــد أجمل املســارح الرتفيهية يف أوروبا!«

عــروض متنوعة

احصــل علــى تذكرتك اآلن!

ــر والمعلومــات والحجــز: للتذاك



عــالج طبــي ممتاز
إعــالن تحريري
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حياة ريجنسي دوسلدورف

برايدنباخــر هــوف، فنــدق كابيــال

يعتبــر فنــدق حيــاة ريجنســي دوســلدورف
)Hyatt Regency Dusseldorf(، الذي يقع في حي 
ميناء اإلعالم العصري »ميدين هافن«،  فندًقا ذا 
أسلوب حياة محبوب مطاًل على نهر الراين وأفق 

المدينة. وبموقعه على شبه جزيرة، يقدم هذا 
الفندق مناظرًا مذهلة مع طعام ذي جودة وتجارب 
صحية. ويضم الفندق مرافق إقامة فسيحة: 303 

غرفة حديثة جدًا و13 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.

يحظى ضيوف هذا الفندق الفاخر في قلب 
دوسلدورف، الذي يحتوي على 85 غرفة فسيحة و21 
جناحًا فخمًا، بمتعة فورية من خالل الخدمة المتفانية 

واللطيفة التي يقدمها فريقه المتخصص. وال 
يستفيد الضيوف فقط من المنطقة الصحية الجذابة، 

التي تضم حوض سباحة داخلي وغرفتي ساونا 
وحمام بخار وناديًا للياقة البدنية، بل أيضًا من شبكة 

الربط الفريدة التي يتمتع بها الفندق مع عيادتين 
خاصتين. ويمكن للمرضى التمتع بالراحة التي 

توفرها خدمة كابيال الحصرية في مرافق إقامتهم 
الفاخرة والدخول إلى غرف العالج عن طريق مدخل 
 )Preventicum( »خاص. وتقدم عيادة »بريفينتيكوم

فحوص أمراض القلب وكذلك الفحوص القلبية 
والباطنية، في حين توفر الـ »عيادة الخاصة في 

برايدنباخر هوف« شبكة جيدة من الجراحين. فهنا، 
يعمل بعض من أفضل جراحي التجميل في ألمانيا.

Hyatt Regency Düsseldorf               .

Speditionstraße 19             . 
40221                      .

 +49 211 91 34 12 34        . 
 +49 221 91 34 12 34        . 

dusseldorf.regency@hyatt.com  . 
dusseldorf.regency.hyatt.com  .

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

 ✓

Breidenbacher Hof,                             .    
a Capella Hotel                                     .  

Königsallee 11              .  
40212                       .

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

info.bbh@capellahotels.com  . 
www.breidenbacherhofcapella.com  .

 

 

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

مسبح  

مسبح  

خدمة البتلر  

عيادة

عيادة

العنوان

العنوان

هـ

هـ

دوسلدورف

دوسلدورف

فندق

فندق

تابع لفنادق كابيال 

شارع:

شارع:

فـ

فـ

Superior

لمحة عامة
األجنحة                                        21  

الغرف                                         85       
المطاعم                                        2     

مرافق ووسائل الراحة

عناية بالصحة

احتياجات غذائية خاصة

تلفزيون بقنوات فضائية

خدمة ركن السيارات  
صالة للمدخنين 

خدمة البتلر  

لمحة عامة
األجنحة                                        13  

الغرف                                         290       
المطاعم                                        2     

مرافق ووسائل الراحة

عناية بالصحة

احتياجات غذائية خاصة

تلفزيون بقنوات فضائية

خدمة ركن السيارات  
صالة للمدخنين 

إعــالن تحريري



فندق ليوناردو رويال دوسلدورف كونيغسآليه

ــغ دي ميديســي ــراغ ليفين ــدق دي فن

حصري، مركزي، ملكي.

يستقبلك فندق »ليوناردو رويال دوسلدورف 
 Leonardo Royal Hotel Düsseldorf( »كونيغسآليه

Königsallee( في موقع مميز في قلب مدينة 
األزياء والثقافة دوسلدورف وبجوار شارع 

»كونيغسآليه« الفخم تمامًا. وما عليك سوى االختيار 
بين 253 غرفة وأجنحة تتمتع بتصاميم ذات ألوان 

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

من منطقة الراينالند في مطعم الفندق »فيتروف«، 
ودعنا نفاجئك في ردهة »ليو« مع التراكيب الضوئية 

غير العادية بينما تستمتع بمشروب منعش ووجبة 
خفيفة. وتكتمل المرافق الفندقية مع وجود سبع 

قاعات للمؤتمرات وصالة للياقة البدنية وساونا 
والتي تضمن لك قضاء إقامة ممتعة وفريدة. نحن 

نتطلع للترحيب بكم.

األرضيات الخشبية المزخرفة، واألنواع المختلفة من 
الرخام. في تراس ساحة الفندق المتصل بمطعم الفندق 
»براسيري شتادتهاوس«، يمكن للضيوف االسترخاء مع 
تناول مشروبات لذيذة والتمتع بتذوق أطباق مختارة من 
المطبخ الفرنسي. ويضم الفندق منطقة للعناية بالصحة 
واللياقة البدنية تمتد على مساحة 288 مترًا مربعًا،  حيث 
نركز فيها على التدريب واالستجمام وأسلوب الحياة من 
خالل تدريبات مبتكرة ومصممة بشكل خاص. كما يمكن 

أيضًا االسترخاء في غرفة ساونا فنلندية، حمام بخار، 
وكذلك ثالث غرف للتجميل والتدليك.

بموقعه في وسط البلدة القديمة الشهيرة 
»ألتشتادت« في دوسلدورف، عند حي »أندرياس« 
الجديد، بالقرب من األوبرا األلمانية »دويتشه أوبر« 
وشــارع »كونيغســآليه« وكورنيــش الرايــن الجميل، 

أصبــح فنــدق »ديــراغ ليفينــغ دي ميديســي«
)Derag Livinghotel De Medici( مكانًا يجتمع فيه 

الفن واإلقامة الفندقية الراقية معًا. تتمتع غرف الفندق 
األنيقة الـ 170 واألجنحة الفاخرة والشقق المفروشة 
بسحر ينبع من تصميمها الداخلي المتفرد وهي تتميز 
عن بعضها بتفاصيل مثل الهياكل السقفية المتقاطعة، 

Derag Livinghotel De Medici                .

Mühlenstraße 31            . 
40213                     .

 +49 211 160 920       . 
 +49 211 160 92 900       . 

medici@derag.de . 
www.deraghotels.de/ . 

hotel-de-medici-duesseldorf/en .

 ✓
 

 ✓
 ✓
 ✓

 ✓

Superior

Leonardo Royal Hotel               .    
Düsseldorf Königsallee               .

Graf-Adolf-Platz 8 – 10             . 
40213                      .

 +49 211 38 480        . 
 +49 211 38 483 90        . 

www.leonardo-hotels.com .

 

 

 

 ✓

 ✓

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

لمحة عامة
األجنحة                                           4 

الغرف                                       253     

المطاعم                                        1     

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

عناية بالصحة  
خدمة البتلر  

خدمة ركن السيارات  

عيادة
تلفزيون بقنوات فضائية

احتياجات غذائية خاصة
صالة للمدخنين

لمحة عامة
األجنحة                                          6  

الغرف                                       170     
المطاعم )باإلضافة إلى ردهة(          1     

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

عناية بالصحة
خدمة البتلر  

عيادة
احتياجات غذائية خاصة

تلفزيون بقنوات فضائية

خدمة ركن السيارات  
صالة للمدخنين 

العنوان

هـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

فـ

إعــالن تحريري
فنــادق فاخرة

31



دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا

32

ــا دوســلدورف ميلي

ميليا دوسلدورف

 )Hotel Meliá Dusseldorf( ستجد فندق ميليا
ذا 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 المرافق 
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، 

ومنطقة لالستراحة، وصالة رياضية مجهزة تجهيزًا 
كاماًل بأحدث معدات اللياقة البدنية.

فنــدق ديــراغ ليفيــن دوســلدورف

سنجعلك تشعر بالراحة

يحدد هذا الوعد معاييرًا جديدة تمامًا في مجال 
الضيافة هنا في فندق ديراغ ليفين دوسلدورف 
)Derag Livinghotel Düsseldorf( الذي يقع في 

وسط خلفية مدينة تشبه بحق كتب الحكايات: في 
شارع جانبي هادئ وفي نفس الوقت بالقرب من 

شارع التسوق النابض بالحيوية »كو«. أي في المكان 
الذي يتوق الكثير من سكان دوسلدورف للعيش فيه. 

وباختصار، حيث يجد المرء توازن الحياة. توجد في 
هذه المنطقة الجامعة ومستشفى البروتستانت 

وكذلك عيادات خاصة مرموقة. ويحب السياح 
القادمون ألهداف صحية بشكل خاص وسائل الراحة 

التي يوفرها الفندق. ويقول مديره العام: »ال 
يمكن مقارنة فندقنا ذي الشقق المجهزة بالخدمات 

مع فندق تقليدي«، ويضيف: »يحصل الضيوف 
على أفضل ما في العالمين: خدمة على مدار 24 

ساعة، خدمة ليموزين، موظفون يتحدثون اإلنكليزية 
والعربية، وجميع الملحقات اإلضافية لفندق من 

فئة األربع نجوم عالوة على ›معيشة مؤقتة خاصة‹ 
في شقق، تحتوي على مطبخ صغير ومناطق للنوم 

والعمل والمعيشة.«

Superior

Meliá Düsseldorf             .

Inselstrasse 2            . 
40479                     .

 +49 211 52 28 40      . 
melia.duesseldorf@melia.com . 

www.melia.com/en/hotels/ . 
germany/dusseldorf/ . 

melia-dusseldorf .

 

 

 

 ✓

 ✓

 ✓

Derag Livinghotel             .

Kirchfeldstrasse 59–61            . 
40217                     .

 +49 211 41 72 90       . 
 +49 211 41 72 91 80       . 

res.due@derag.de . 
www.deraghotels.de .

 ✓

 ✓

العنوان

هـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

لمحة عامة

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

عناية بالصحة
خدمة البتلر  

خدمة ركن السيارات  
صالة للمدخنين 

عيادة
احتياجات غذائية خاصة

تلفزيون بقنوات فضائية

األجنحة                                         11 
الغرف                                       201     
المطاعم                                        1     

العنوان

هـ
فـ

دوسلدورف

فندق

شارع:

لمحة عامة
األجنحة                                         19 

الغرف                                       160     
المطاعم )باإلضافة إلى ردهة(          1     

مرافق ووسائل الراحة
مسبح  

عناية بالصحة  
خدمة البتلر  

خدمة ركن السيارات  

عيادة
تلفزيون بقنوات فضائية

احتياجات غذائية خاصة
صالة للمدخنين

إعــالن تحريري



Interessengemeinschaft Königsallee e.V.  

www.koenigsallee-duesseldorf.de

العنــوان األفضل
   يف دوســلدورف 

المطاعم )باإلضافة إلى ردهة(          1     



تجربة تســوق 

ما الذي يمكن للمرء القيام به في دوسلدورف عندما ال يكون 
لديه موعد مع الطبيب؟ يوفر مركز المدينة الزاخر فرص تسوق 
رائعة. وتعتبر دوسلدورف وجهة ممتازة للبضائع الراقية، حيث 

يضمن الموظفون الناطقون باللغة العربية في شــارع التســوق 
ــة ــأن يحظــى العمــالء بتجرب الفاخــر »كونيغســآليه« ب

تســوق مريحــة للغايــة.

34

تجربــة تســوق رائعة



تجربة تســوق 
رائعة

35

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا



3636

ــه عائلي ترفي



فيه تر
ئلي عا

هل ترغب في قضاء وقت ممتع مع أطفالك؟ ليس هنالك 
مشكلة! ففي المنطقة المجاورة مباشرة توجد مرافق وأنشطة 

ترفيهية مالئمة لألطفال، من ضمنها حديقة دوسلدورف 
للحيوانات المائية، وحدائق الحيوانات الجذابة في »دويسبورغ« 

و«فوبرتال« و«غيلسنكيرشن«، وركوب القوارب، والرياضات 
المائية على نهر الراين وبحيرة »ُأنترباخ«. وباإلضافة إلى ذلك، 

توجد حدائق ترفيهية مشهورة مثل »فانتازياالند« و«موفي وورلد«، 
وكذلك أيضًا منحدر داخلي للتزلج في »نويس«.

37

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا



38

مأكــوالت وحلويــات فاخرة

مأكوالت 
  وحلويــات

   فاخــرة  



39

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا

على جميع خبراء وذواقة الطعام االنتباه! فمشهد المأكوالت في 
دوسلدورف يزخر بعدد كبير من المطاعم الحاصلة على نجوم ميشالن، 

ومرافق تقدم الطعام الحالل، وتشكيلة واسعة من المأكوالت العالمية. ومع 
ذلك، هناك ما هو أكثر بكثير من مجرد سلسلة من عروض الطعام الرائعة: 

صانع الشوكوالتة هاينمان )في الصورة( يعتبر واحدًا من أبرز المصنعين في 
مجال الحلويات األوروبية، وتتمتع شوكوالتة الكمأة التي يصنعها هاينمان 

بشهرة عالمية. في حين يمثل مخبز هينكل الفن التقليدي لصنع المخبوزات، 
حيث يتم إنتاجها جميعًا بشكل يدوي.



Live close Feel free

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

Düssel
dorf

كــن علــى مقربــة وتمتــع بالحياة

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.

دوسلدورف

دوســلدورف - األفضــل لصحتــك دومًا



dus.com

dorf.190 وجهــة
50 بلــدًا.

70 شــركة طيــران.

فــي مطــار دوســلدورف نقوم
بنقــل 70,000 شــخص كل يــوم.

هبوط 
سعيد



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


