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غوندورف بإنسبروك.
معلومات وأسعار
2022/23
ليالي األنس في تيرول والتي تقدمها وتراعها عائلة غوندورف في إسبروك تتمتع بنجاح كبير .ويستمتع بها ضيوف وزائري
تيرول منذ أكثر من  50عاماً .ويتضمن البرنامج موسيقى تيرول الشعبية بأدواتها الموسيقية المختلفة وبرقصاتها التراثية وأغانيها
المميزة .تثبت عائلة غوندولف كل يوم من جديد أن االلتزام بالتقليد ال يجب أن يتناقض مع الترفيه! ولذلك عليك االستفادة من
اعتبارا من أبريل
فرصة إقامتك في إنسبروك الثراء نفسك بهذه التجربة الموسيقية النموذجية المسلية ،والتي ستقام حصر ًيا
ً
 2020في القاعة الجديدة “ألبنسال أن دير ماسه  ”ALPENSAAL AN DER MESSEفي وسط إنسبروك .حيث يمكنك من
وسط المدينة الوصول بسهولة إلى الموقع الجديد أما سيراً على األقدام أو بالترام رقم  .1ويمكن نقلك من الفندق إلى مكان اإلحتفال
بأسعار معقول إذا كنت ترغب في ذلك.
الجديد
الموقع
في المركز

المكان :جديد
	ألبنسال أن دير ماسه (إكسبو) إنسبروك  ،كابوزينيرجاسي  6020 ، 11إنسبروك
ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
لالستعالم والحجز اتصل بـoffice@tirolerabend.info / +43-512-263 263 :
موعد الحفالت :تبدأ الحفالت في الساعة  8.30مسا ًء وتستمر إلى حوالي (العاشرة مساء)

أيام الحفالت :يوميا ً في أبريل حتى أكتوبر (للحصول على موعد في الفترة من نوفمبر إلى مارس نرجو اإلتصال بنا) .نرجو
مراعاة انه من الممكن أن تحدث تغييرات في المواعيد .وتجد الجدول الحالي لمواعيد الحفالت على www.tirolerabend.info

السعر بالنسبة للفرد الواحد ***/
السعر بالنسبة للفرد الواحد ويقدم له مشروبا ً مجانيا ً

السعر بالنسبة لألطفال حتى سن  14عامًا ويقدم لهم مشروبا ً مجانيا ً

العرض
 33.00يورو
 10.00يورو

الوجبة والعرض**
 58.00يورو
 20.00يورو

عند جلوس األطفال من  6إلى  14سنة على مقاعد فاخرة يتم إضافة  6يورو

 12.00يورو

 12.00يورو

 10.00يورو

 10.00يورو

(بالنسبة لألطفال في سن  0إلى  5سنوات فالدخول مجاني)
على السعر وبالنسبة ألفراد الذين يتجاوز عمرهم 14

سعر النقل من  /إلى الفندق

(يكون فقط من داخل مدينة انسبروك ***)

* يقدم مشروب واحد مجاني :وهو أما بيرة  0.5لتر أو خمر  0.25لتر أو مشروب غير كحولي  0.25لتر وذلك وفقا إلختيارك.
** يمكن تقديم العشاء إما قبل أمسية ليالي األنس في تيرول في الساعة السابعة مسا ًء أو خالل تقديم البرنامج في الساعة الثامنة ونصف.
***	سيتم تحصيل رسوم إضافية على النقل من الفنادق  /وأماكن اإلقامة خارج مدينة انسبروك

جديد الحجز عبر اإلنترنت على www.tirolerabend.info

*قائمة الطعام
-

شوربة بشرائح الفطير
لحم الخنزير المشوي مع البطاطا
(بدال من ذلك يمكن تقديم :الديك الرومي المشوي مع البطاطا)
سلطة خضراء
فطيرة ملفوفة محشوة بالتفاح ومغطاة بالقشدة

وجبة نباتية
 شوربة بشرائح الفطيروجبة تيرول المكونة من ثالث أصناف
(معكرونة إيطالية محشوة على شكل أنصاف أقمار (دزلونه) وفطائر الجبن وفطائر السبانخ)
 سلطة خضراء -فطيرة ملفوفة محشوة بالتفاح ومغطاة بالقشدة

* يرجى االتصال بنا في حالة طلبك لوجبة خاصة أو في حالة وجود حساسية ضد بعض أنواع األطعمة  -نرجو اإلستفسار عن أسعار الواجبات وتوافرها.
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البرنامج
موسيقى
رقصات الشوبالتلر – رايت إم فينكل
أغاني يدولية
رقص تيرولي فردي تقليدي
موسيقى آلة العزف „المنشار الموسيقي“
ثنائي عنائي
رقصات الشوبالتلر – رقصة بولكا
عزف فردي على القيثارة
موسيقى البوق األلبي
موسيقى األجراس
أغاني يودلية
موسيقى القانون
رقصة الحطابين التيرولية


استراحة قصيرة

موسيقى البوق من مدينة إنسبروك
غناء ثالثي
عزف فردي على القانون
رقصة الطحان
موسيقى آلة الرافيل
رقصة الغيرة
موسيقى هولتسنر غيلختر
رقصة األجراس
أغاني يودلية
رقصة عمال المطحنة
موسيقى مارش متسلقي الجبل
والختام بأغاني عالمية من مختلف الدول


نهاية العرض



حقوق تغيير البرنامج محفوظة لنا
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العنوان:

ألبنسال أن دير ماسه (إكسبو) إنسبروك  ،كابوزينيرجاسي  6020 ، 11إنسبروك
,ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck
 - Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruckالنمسا
يمكن الوصول إليه في غضون  5-10دقائق سيرا على األقدام من وسط المدينة
أو بركوب خط الترام رقم 1
الركوب /والنزول من الحافالت والسيارات أمام مدخل المعرض الشرقي OST
توجد أماكن إليقاف السيارات مباشرة في مركز المعارض (عند طلب ذلك)
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للمعلومات وللحجز:

الهاتف +43 521 263 263 :أو office@tirolerabend.info
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الموقع  /المسافات:

 800متر سيرا على األقدام من غولدن داخ/المدينة القديمة
 10( Golden Dachl/Altstadtدقائق)
 750متر سيرا على األقدام من محطة القطار الرئيسية ( 10دقائق)
 250متر سيرا على األقدام من موقف الحافالت هوفغارتن ( 4دقائق)
 25متر سيرا على األقدام من محطة الترام الماسه MESSE

الجديد
الموقع
في المركز

Ein-/Ausstieg
für Busse

EINGANG
ALPENSAAL
Ing.-Etzel.-Straße
Kapuzinergasse 11
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Hauptbahnhof

Tram 1
Triumphpforte
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