
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتات بارك نوردیرشتیت

 

 

 

 

 

 

 

 الحدیقة الزاخرة باإلمكانات!

 

إذا كان لدیك أي أسئلة یمكنك التواصل مع مكتب شتات بارك على العنوان 

  التالي:

Stadtpark Norderstedt GmbH 

Stormarnstraße 34 

22844 Norderstedt 

  00-3259930 . 040ھاتف: 

  29-3259930 . 040فاكس: 

 info@stadtpark-norderstedt.de البرید اإللكتروني: 

  



 

 

 المكان المثالي لمحبي الریاضة!

  التزلج على الماء

في شتات بارك  (Seepark)تعد حدیقة البحیرة 

نوردیرشتیت نقطة التقاء لمحبي التزلج على الماء و كذلك 

التزلج على الماء باأللواح (ویكبورد ) حیث یوجد فیھا أحد 

"فاسر سكي  أكبر مرافق التزلج على الماء في شمال ألمانیا

یحتوي  و (Wasserski Norderstedt) نوردیرشتیت"

المرفق على ثمانیة عقبات، كما ینظم الكثیر من الفعالیات و 

المسابقات والدورات المنتظمة للمبتدئین. ھنا یمكنك استئجار 

الزالجات و األلواح و كذلك مالبس الغوص. لمزید من 

       :، یرجى زیارة الموقع التاليو مواعید الدوراتالمعلومات حول أوقات الزیارة واألسعار 

www.wasserski-norderstedt.de                                                                    

  

 ARRIBAمتعة السباحة في شاطيء أریبا 

تقع بحیرة شتات بارك نوردیرشتیت في وسط المدینة، ولكنھا 

مع ذلك ال تزال في وسط الطبیعة. یمتد شاطيء االستحمام 

متر مربع من الشاطئ الرملي الناعم  4000أریبا على مساحة 

والمروج العشبیة الكبیرة، حیث یمكنك التمتع بالصیف 

ثیر من والشمس، والمیاه النقیة. یعد شاطيء أریبا وجھة لك

الناس من مختلف األعمار سواء للسباحة أو للتمتع بحمامات 

الشمس، كما یمكنھم لعب الكرة الطائرة الشاطئیة أو بناء القالع 

طوافات عائمة وھناك أیضا منطقة كبیرة  3الرملیة. ھناك 

لغیر السباحین ، یوجد برنامج متنوع من الفعالیات لضمان 

مع أصدقاءك أو مع أفراد عائلتك، فإن  وقت رائععن مكان لقضاء  ثكنت تبح فإذاروح الصیف المرحة. 

         لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع التالي:  شاطيء أریبا ھو جنة صیف حقیقیة! 

www.arriba-erlebnisbad.de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ! مرحبا بكم في شتات بارك نوردیریشتیت

 

زوار شتات بارك نوردیرشتیت متر مربع یجد  720,000على مساحة تمتد ألكثر من 

فرصا رائعة لالسترخاء والترفیھ و االستمتاع بالطبیعة. تشكل الحدیقة وجھة رئیسیة و متنفسا 

لسكان المدینة، حیث تقدم مجموعة متنوعة من الفعالیات كما  تحتوي على عدد من المرافق 

ال تنسى! تتكون شتات  الریاضیة و الثقافیة و التعلیمیة و الترفیھیة مما یجعل زیارتك لھا

 )، حدیقة الغابات  ( Seepark )بارك نوردیرشتیت من ثالث أجزاء رئیسیة: حدیقة البحیرة

Waldpark )  و منطقة الحقول( Feldpark )  ھنا في شتات بارك نوردیرشتیت ، لدیك .

  ! الكثیر الكتشافھ



 

 

 

  حدیقة الحبال العالیة

 و قد   (Waldpark) في حدیقة الغاباتحدیقة الحبال العالیة تقع 

عامل لتشكل  -2017تحدیدا في ربیع  -تم افتتاحھا مؤخرا 

بارتفاعات للصغار و الكبار. تتمیز ھذه الحدیقة  جذب جدید

یرغبون  یحبون التسلق و  كبیرة أعدت خصیصا ألولئك الذین

التمتع بھواء علیل . ھنا یمكن لعشاق التسلق في االرتفاع بعیدا

توفر الحدیقة تجربة  نوردیرشتیت. لشتات باركو منظر رائع 

تفاعلیة للزائرین و لكن لیس من الضروري أن تكون متسلقاً 

محترفاً لتزور حدیقة الحبال العالیة! فالحدیقة ترحب بالجمیع، 

حیث أن تصمیمھا مناسب أیضا للمبتدئین، فھي تحتوي على  

للصعود: متر و نصف، أربعة أمتار و مختلفة  مستویاتثالث 

نصف و كذلك ثمانیة أمتار و نصف.ھنا یمكنك تحسین 

مھاراتك الحركیة من دون استعجال و دون أیة ضغوطات.تذاكر الدخول شاملة الستئجار معدات التسلق. 

 لمزید من المعلومات عن أوقات الزیارة و أسعار التذاكر یرجى زیارة الموقع التالي : 

www.hochseilgarten-norderstedt.de          

  

                     التوازن على الحبل

التناسق تجمع ریاضة التوازن على الحبل بین بناء العضالت، و
منطقة والمرح! في ملعب ریاضة االتوازن على الحبل في البدني 

حبال للتوازن تمتد على أكثر من  12 یوجد (Feldpark)الحقول 

متر مربع. یمكن لعشاق ھذه الریاضة، التوازن على  1600

ن أشرطة األلیاف اإلصطناعیة والتغلب على مسافات تتراوح بی

خطوط دائمة ثالثة مترا، حیث توجد  50خمسة أمتار وأكثر من 

. و یمكن أیضا إقامة دورات للتدریب و ھناك دائما مساحة للمزید
للمبتدئین والمجموعات والشركات. نصیحة لمن لم حسب الطلب 

تتح لھ الفرصة بعد للتعرف على ھذه الریاضة العصریة: ال 
 مجاناً     تدعھا تفوتك! استمتع بالتوازن!

 

 

    اللیاقة في الھواء الطلق

یوجد في  شتات بارك نوردیرشتیت منطقة للیاقة البدنیة، تقع  

و تمتد عالماتھا الصفراء  (Feldpark)في منطقة الحقول 

متر مربع في الھواء الطلق.  3800الممیزة على  مساحة 

ھنا یمكن لكل محبي الحركة و المھتمین بلیاقتھم البدنیة، وكل 

 -ن جمیع األعمارسواء المبتدئین أو المحترفین م -الریاضیین

ممارسة تمارین اللیاقة البدنیة المختلفة و اختبار قدرتھم على 

التحمل. سواء كنت من ذوي االحتیاجات الخاصة أم ال، فإن 

الجمیع مدعو لممارسة الریاضة في منطقة اللیاقة البدنیة بما 

یتناسب مع مستوى أدآئھم و احتیاجاتھم الفردیة. ھناك مقاطع 

دات حول اللیاقة البدنیة و یمكنك الوصول فیدیو تقدم إرشا

 مجاناً   . ھیا إلى أماكنكم، استعداد، انطالق!  QRإلیھا عن طریق رمز االستجابة السریعة 

 

 

                 الركض و المشي

بغض النظر عن الیوم أو الموسم ، ھنا في  شتات بارك 

نوردیرشتیت یمكنك  الركض، والمشي، وركوب الدراجات 

 2.1والتزلج على مسار الجري الذي یبلغ طولھ حوالي 

كیلومتر و الذي یلتف حول بحیرة الحدیقة. ففي أي وقت من 

أوقات السنة یمكنك ھنا االستمتاع بمنظر البحیرة الخالب و 

ممارسة ریاضة الجري، أما عندما یحل الظالم فیمكنك 

معرفة طریقك بسھولة حیث یمتاز مسار الجري بأنھ مضاء 

صابیح خاصة ممتدة على طولھ مما یضمن لمحبي الحركة بم

  مجاناً   الرؤیة الجیدة سواء في الفجر أو عند غروب الشمس.

 

 



 

 

 

 شتات بارك نوردیرشتیت جنة األطفال!

                حدائق األطفال 

في  شتات بارك نوردیرشتیت ھناك عدد من حدائق األطفال 

 مختلف األعمارمن و محطات اللعب، حیث یمكن لألطفال 

التسلق و االنزالق و التوازن، و الترویح عن  والتأرجح 

الصیف یكون  في أنفسھم و اطالق طاقاتھم و اثراء خیالھم.

جذابا للغایة فینخرط   (Wasserspielplatz)ملعب المیاه

األطفال في معارك مائیة ممتعة، أما في حدیقة األطفال 

 یمكن  (Waldspielplatz)الغابات  منطقةالموجودة في 

لألطفال تسلق الجسور و الحبال واألبراج. ھناك حدیقة 

حیث یوجد  (Feldpark)ألعاب أخرى في منطقة الحقول 

فیھا ھزازة األغنام الممیزة و التي تعد من أكثر األماكن متعة و تسلیة لألطفال الصغار، و غیرھا من محطات 

  مجاناً     لألطفال كثیرا من المرح و األوقات الممتعة.                          اللعب المسلیة و التي تضمن 

 

 

               اكتشاف الطبیعة

یمتد على مساحة تصل إلى   (Wilde Welt)" العالم البري" 

متر مربع و في ھذه المنطقة الرائعة یمكن للألطفال  6000

اكتشاف الطبیعة متنقلین بین التالل الكثیفة المغطاة و المروج 

البریة  و الشجیرات الشائكة و كذلك األشجار التي یمكن 

ھناك فسحة لفھم الطبیعة دون قیود،  العالم البريتسلقھا. ففي 

وحدھا ھي من تقوم بفرض حدودھا و سن قوانینھا. فالطبیعة 

ئة مالئمة لتنمیة خیال األطفال كما توفر بی تمثل ھذه المنطقة

كالبناء و  مفیدة و مسلیة مساحة واسعة لیتمتعوا بنشاطات لھم 

االكتشاف مع كثیر من المرح. األطفال الذین یبلغون  الحفر و

 العالم البريى و أكثر یمكنھم الدخول إل من العمر السادسة

  مجاناً  آباءئھم حیث یمكن لآلباء البقاء خارجا. مصاحبةدون 

 

 

 شاركنا المرح في ملعب الجولف المصغر!

ھل تھوى لعب الجولف و تبحث عن مغامرة مع الكرة 

البیضاء الصغیرة؟ ملعب الجولف المصغر في منطقة 

ھو المكان المثالي لك! یحتوي الملعب  (Feldpark)الحقول 

ثمانیة عشر مسارا حدیثا من النیون األخضر واألصفر  على

باإلضافة إلى عدد من العقبات المثیرة مثل المخابئ الرملیة، 

والمخاطر المائیة، و االرتفاعات والمنحنیات الشدیدة 

وأنابیب الصلب الملتویة. ملعب الجولف المصغر یدعو 

تاع المبتدئین و كذلك المحترفین الكتشاف مھاراتھم و االستم

بوقتھم. ال یجب علیك ارتداء لباس معین في ملعب الجولف 

المصغر في شتات بارك نوردیرشتیت، حیث یمكنك أن 

                            تلعب و أنت مرتدیا الجینز و تي شیرت. لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع التالي:

                                         

www.adventuregolf-norderstedt.de                                                                                  

 

  لنرمي الكرة !                  

لعشاق الریاضة و محبي الكرة توفر شتات بارك 

نوردیرشتیت ملعبا ریاضیا یمتد على مساحة تصل إلى  

ھذا الملعب نقطة التقاء لكل متر مربع، حیث یشكل  1200

المتحمسین لركل الكرة أو رمیھا. فإذا كنت راغبا في لعب 

كرة القدم أو كرة سلة الشوارع، كرة الید ،الھوكي أو تنس 

الطاولة، فإن ھذا الملعب ھو  كل ما تحتاجھ! فعلى ھذا 

الملعب و على مدار السنة ووفقا لرغبتك ، یمكنك أن تتدرب 

ات ثابتة أو عفویة، بمفردك أو مع ھنا سواء في مجموع

اآلخرین. ماذا تنتظر؟ اجمع أصدقاءك الیوم  و شكل فریقك و 

  مجاناً   استمتعوا معا بمباراة حماسیة و أجواء مرحة!

 



 

 

 

 حلم باللون البنفسجي

في أواخر الصیف عندما تكون أزھار العدید من النباتات 

قد مرت بذروتھا و تجاوزت أفضل أوقاتھا، ندعوكم إلى 

  (Waldpark)ت زیارة المرج و الذي یقع في منطقة الغابا

متر مربع.   30,000و الذي یمتد على مساحة تصل إلى 

ففي ھذا الوقت من العام تبدأ ذروة المرج، حیث یسمع 

طنین النحل في كل مكان و تكتسي األرض باللون 

البنفسجي ، فالنباتات األرضیة تنشر جوا حالما في المرج 

فإذا كنت من مما یعطي أواخر الصیف لمسة خاصة. 

  عنھ! ما تبحثكل محبي الطبیعة فھذا المكان ھو 

  

   

  حدیقة الثقافات

و تشكل    (Feldpark)تقع حدیقة الثقافات في منطقة الحقول 

ملتقى كبیرا لھواة البستنة من مختلف الثقافات، حیث یمكنھم ھنا 

على ممارسة ھوایتھم في التشجیر و الزراعة و التعرف 

مثاال جیدا  حدیقة الثقافاتأشخاص من ثقافات أخرى.  تضرب 

للتناغم و تثبت أن المجتمع متعدد الثقافات یمكن أن یكون فعاال 

 عندما یكون لكل فرد فیھ مھمة یقوم بھا و یساھم بقدراتھ و

الدولیة التي تقام في الحدیقة  االحتفاالتمن  عددمھاراتھ. ھناك 

. و مھرجان أفریقیاالنوروز اإلیراني  احتفالخالل العام مثل 

 التالي: زیارة الموقع ثر، یرجى لمعلومات أك

www.ikg-norderstedt.de 

 

 

  

 

  في المزرعة

یمثل فناء المزرعة نقطة جذب كبیرة لألطفال الصغار و الكبار 

ثغاء الماعز و نقنقة الدجاج في كل ركن. یقع  فھنا یمكنھم سماع

على مساحة و یمتد  Feldpark فناء المزرعة في منطقة الحقول

یوجد في المزرعة حیوانات  متر مربع. أربعة آالفتصل إلى 

متعددة مثل األغنام و األوز و الحمیر و كذلك الدجاج و غیرھا. 

مشروعا تابعا لورش نوردیرشتیت  تعد المزرعة و العنایة بھا

Norderstedter)  ( Werkstätten   حیث یعمل الموظفون على

رعایة حیوانات المزرعة و یتطلعون لزیارتكم و لسماع أسئلة 

  مجاناً    األطفال و اشباع فضولھم.

  

  

  !الطبیعة بالقرب من

 بستان الفواكھ الرائع

قبالة الیونز  (Feldpark)یقع بستان الفواكھ في منطقة الحقول 

شجرة  خمسینو یضم أكثر من   (LionsWerkstatt)فیركشتات 

فاكھة، منھا التفاح و البرقوق و الكرز. في فصل الصیف تنضج 
التي تباع في المتاجر بتنوعھا الحیوي،  تلكالفواكھ، و تمتاز عن 

كما أن بستان الفاكھة لھ أیضا أھمیة كبیرة من الناحیة البیئیة حیث 
 لزوار الحدیقةیوفر موطنا لكثیر من الحیوانات والنباتات. یمكن 

قطف الفواكھ التي تكون قریبة و في متناول الید، أو تلك التي قد 
أن تسلق األشجار لقطف  وقعت على األرض. یرجى االنتباه إلى

 الفواكھ المتواجدة في أعلى الشجر غیر مسموح.

 

 

 



 

 

  بیت الشاطيء

 )STRANDHAUS NORDERSTEDT(  

یقع بیت الشاطيء (شتراند ھاوس نوردیرشتیت) مباشرة 

، ویتمیز (Seepark)في حدیقة البحیرة  بجانب المیاه

بجوه المشرق واألنیق، فإذا كنت تبحث عن مكان إلقامة 

زفاف أو أي احتفال عائلي أو رسمي فإن حفل 

عندما  شتراندھاوس نوردیرشتیت ھو المكان المناسب!

یكون الطقس جیدا، یفتح بیت الشاطئ لتناول طعام الغداء، 

ویمكنك االسترخاء مع إطاللة رائعة على البحیرة و تناول 

 و أصناف القھوة الخاصة. الكعك اللذیذ والكوكتیالت

عن أوقات الزیارة و قائمة الطعام و  لمزید من المعلومات

  كذلك الفعالیات یرجى زیارة الموقع التالي: األسعار و 

www.strandhaus-norderstedt.de 

  

 معلومــات ھامــة

 في شتات بارك نوردیرشتیت أوقات الزیارة

على مدار للزوار األعزاء  شتات بارك نوردیرشتیتیفتح 

صباحا و حتى  الخامسةیوما في السنة ما  بین الساعة  365

قد تختلف ساعات العمل  مساءا. الحادیة عشرالساعة  
تعد الفترة الممتدة ما بین شھر مایو و  للمناسبات الخاصة.

حتى شھر سبتمبر موسما سنویا في شتات بارك نوردیرشتیت 
كما قد  لمختلفة.حیث یكون حافال بالفعالیات و االحتفاالت ا

نوردیریشتیت  شتات باركتختلف ساعات عمل مرافق شركاء 

   : ھم شركاء شتات بارك نوردیرشتیت  .والمناسبة للموسم تبعا

 Strandhaus Norderstedt 

 ARRIBA Strandbad 

 Restaurant Haus am See 

 Wasserski Norderstedt 

 Adventure Golf 

 أماكن تناول الطعام

 

  KIOSKالكشك 

الھواء النقي و الحركة عامالن مھمان لفتح الشھیة، فماذا لو 

وجدت نفسك تتمشى في شتات بارك وقتا أطول مما كنت 

كشك تعتقد، و شعرت بالجوع ؟ لیس ھناك أى مشكلة! یقدم 

جوار  (Feldpark) الذي یقع في منطقة الحقولالمرطبات 

 ملعب الجولف المصغر مجموعة متنوعة من الوجبات الخفیفة

والمشروبات الغازیة، كما یعد بقعة جمیلة لقضاء استراحة 

قصیرة و تناول كوب من القھوة. أما في الموسم الحار، یشكل 

  ھذا الكشك  نقطة انطالق رائعة لمحبي اآلیس كریم!

 

  

 HAUS AM SEE ھاوس أم زي

یعد مطعم ھاوس أم زي ذا خدمة متكاملة، و یمتاز بموقعھ 
بحیرة الحدیقة و یغمره الضوء من جمیع الرائع حیث یطل على 

الجھات مما یتیح لك االسترخاء و االستمتاع بوجبة لذیذة و 
! یقدم المطعم مأكوالت إقلیمیة و موسمیة طازجة،   منظر خالب

كما أن كثیرا من المكونات المستخدمة في إعداد األطباق تأتي 
ل من الزراعة العضویة. لمزید من المعلومات حول أوقات عم

                       :المطعم و األسعار، یرجى زیارة الموقع التالي

                

       www.restaurant-haus-am-see.de 

 

 

 



 

 

  

 انترنت مجاني في شتات بارك نوردیرشتیت

إذا كنت تتجول في شتات بارك و ترغب في الوقت  

ذاتھ في إرسال رسالة عبر واتساب أو إضافة أحدث 

صورة في الفیسبوك ، فإن شبكة موبي كلیك تمكنك 

، wilhelm.telمن ذلك. فإذا كنت زبونا  لدى شركة 

فھذا یعني أن لدیك اتصال دائم مع شبكة موبیكلیك في 

لجھاز المحمول كل األحوال، حیث سیتم توصیل ا

الخاص بك تلقائیا بالشبكة إذا قمت بتنشیط خیار 

. أما إذا لم تكن زبونا مع WLAN االتصال بالشبكات

، فال توجد مشكلة! یمكنك  wilhelm.telشركة 

إرسال طلب وصول مؤقت عبر الرسائل القصیرة 

SMS للقیام بذلك، ابحث في شبكات .WLAN كلیك وانتقل من خالل لدیك، ثم اختر شبكة موبی  المتاحة

 .القائمة

  

 ( مع وسائل النقل العامة) كیف تصل إلینا

من ھامبورغ أو  U1یمكنك أن تأخذ خط قطار األنفاق  

من شلیسفیغ ھولشتاین إلى نوردیرشتیت  AKN - A2خط

المتوجھة إلى  293میتھ. ھناك یمكنك أن تأخذ الحافلة 

المتجھة إلى  393أو الحافلة   Kisdorfكیسدورف 

بالحافلة،   . بعد رحلة قصیرةHarkschörn سھورنھارك

مباشرة  Stadtparkیمكنك النزول في محطة شتات بارك 

أمام المدخل الرئیسي للمنتزه، كما یمكنك النزول عند 

-Theodor-Storm  شتورم شتراسھ  -موقف ثیودور

Straße  دقائق سیرا على األقدام لتصل إلى الحدیقة. 4رق سوى ، ثم المشي من ھناك لمدة ال تستغ  

 

 الشواء و النزھة في شتات بارك نوردیرشتیت

توفر شتات بارك نوردیرشتیت للزوار مناطق مخصصة  

للشواء، حیث یمكن استخدامھا دون تسجیل مسبق، اعتمادا 

على توافرھا.تقع بعض أماكن الشواء في ملعب الغابة 

(Waldspielplatz) وأیضا في ملعب منطقة الحقول 

(Feldspielplatz) إذا كنت راغبا في معرفة أین تقع جمیع .

أماكن الشواء،  یمكنك إلقاء نظرة على مخطط الموقع الخاص 

نوردیرشتیت. إلقامة حفلة الشواء الخاصة بك  بشتات بارك

یرجى أن تحضر الطعام و معدات الشوي التابعة لك. و إلقامة 

یجب الحفاظ على المكان نظیفا توفر مكانا مالئما لذلك.  Waldbühneیة فإن "منصة الغابة" النزھات الخلو

 ! صنادیق القمامة منتشرة في كل أرجاء الحدیقة!بعد استخدامھ

  ماء عذب مجاني

بعد ممارسة الریاضة أو التنزه خاصة في الموسم الحار ال بد  

أنك ستشعر بالعطش، لذا توفر شتات بارك نوردیرشتیت 

لزائریھا الكرام نوافیر للشرب، یتدفق منھا الماء العذب 

و  Feldparkالبارد. ھناك نافورة للشرب في منطقة الحقول 

نك . یمك Seepark أخرى على مسار الجري حول البحیرة

االطالع على مخطط الحدیقة لمعرفة أماكن النوافیر بالتحدید. 

  .یرجى االنتباه إلى أن النوافیر مغلقة خالل فصل الشتاء

  

 دورات المیاه 

تتوزع دورات المیاه في جمیع أنحاء شتات بارك نوردیرشتیت 

مما یجعل زیارتك للحدیقة تجربة مریحة.  دورات المیاه 

نظیفة دائما و بحالة ممتازة. لمعرفة مواقع دورات المیاه 

بالضبط، یرجى إلقاء نظرة على مخطط شتات بارك 

یرجى مالحظة أن دورات المیاه لیست مفتوحة نوردیرشتیت. 

  ل فصل الشتاء.خال

  



 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


