بطاقة العطلة
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عرض خاص بألعطلة ألصيفية فقط .

FERIENKARTE 2022
Gültig vom 22.07. bis 04.09.2022
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بأألمكان ألحصول عليها عرب
ألشبكة من خالل ألرابط
2021/06/07
www.ferienkarussell-frankfurt.de

تخفيضات أخرئ يف أالسعار
قاعة وعامل البلولدرينغ ( قاعة ألتسلق)
تكلف بطاقة أألرسة  26.90يورو بدال من  32.90يورو بغض ألنظر عن
ألوقت  .بطاقة أألرسة نافذة ملدة يوم واحد وتشمل متسلقني اثنني بالغني
باالضافة أىل كل أبناءهام دون سن  14عام مبا يف ذلك أحذية عىل سبيل
أألعارة لالطفال .
شارع أوغوست شانتس – مبنى رقم 50
 ,August-Schanz-Straße 50هاتف 06995416560
www.boulderwelt.de
—
اعة البلولدرينغ دينو كروم ( قاعة ألتسلق)
أألطفال و أألحداث ألحائزين عىل بطاقة ألعطلة يدفعون  5.00يورو بدال من
 10.00يورو للدخول و الستعارة أألحذية.
شارع فيلم شرتاسه مبنى رقم 45
 ,Filmstraße 45هاتف 06940802770
www.dynochrom.de
—
أكسربميينتا جي جي أم يب أج
أألطفال و أألحداث ألحائزين عىل بطاقة ألعطلة يدفعون  4.50يورو فقط و
من بحوزته بطاقة فرانكفورت يدفع  3.50يورو .
هذا ألعرض نافذ للمعرض فقط .
هامبورغر ايل 22-24
 ,Hamburger Allee 22-24هاتف 069 71379690
wwwexperiminta.de
—
قاعة أمليني غولف  -شوارتس ليخت هيلدن
أألطفال و أألحداث ألحائزين عىل بطاقة ألعطلة يدفعون عن كل لعبة ميني
غولف يف ألفرتة من أألثنني أىل ألخميس أعتبارا من بداية أللعب حتى الساعة
السادسة مساء مبلغ  6.50يورو بدال من  10.00يورو.
أملرافقني من ألوالدين يدفع أي منهم مبلغ  9.50يورو فقط بدال من
 13.00يورو.
بريغر شرتاسة 138
 ,Berger Straße 138هاتف 06976068710
www.schwarzlichthelden.de
—
متحف شرتوفلبيرت
يأألطفال و أألحداث ألحائزين عىل بطاقة ألعطلة يدفعون  2.00يورو بدال
من  3.50يورو هينرت ديم ليمخن 2-4
 ,Hinter dem Lämmchen 2-4هاتف 0699494767400
www.struwwelpeter-museum.de

مسابح فرانكفورت
(يشمل من هم بعمر ما بني  15و لغاية  18عام فقط)
مسابح بانوراما باد ,ريد باد بريغن أينكهايم  ,تكستور باد  ,تيتوس
ثريمن  ,فراي باد سيلو  ,فرايباد أيرشسهايم  ,فراي باد نيدر أيشباخ
 ,فراي باد برينتانو  ,فراي باد شتاديون  ,فراي باد هاوزن.
يتم دفع  1.00يورو أضايف للدخول أىل أملسابح ذات ألفعاليات
مثل مسابح تيتوس ثريمن و مسبح بانوراما باد  ,ويكون أملكوث
محدد بأربع ساعات  .ألدخول أىل باقي أملسابح مجاين .ألدخول
مسموح به مرة واحدة يف أليوم.
ألرجاء أألستفهام عن أحتامالت أغالق أملسابح خالل ألعطلة
ألصيفية عربصفحات شبكة أألنرتنت ألخاصة بأدارات أملسابح.
مسبح غارتن باد فيخنهايم مستثنى من هذه ألفعالية لكونه مسبح
خاص بأحدى أألتحادات.
هاتف 069 2710 89 - 10 10
www.frankfurter-baeder.de

?

دودر وأ ةلأسأ دوجو لاح يف انب لاصتألأ ناكمألأب
ديربلأ ناونعربع ةلطعلأ ةقاطبب قلعتي اميف
يلاتلأ ينورتكلألأ
ferienkarte@stadt-frankfurt.de

ماهو الوقت املسموح لطلب بطاقة العطلة ؟

13.6-12.8.2022

من تشمل بطاقة العطلة؟
ـاألطفال واملراهقني لغاية سن 18
عنوان سكنهم او عطلتهم يف فرانكفورت
كم كلفة بطاقة العطلة ؟
0ـ 14سنة  25يورو
 RMV-Ticketبضمنها
15ـ 18سنة  25يورو بضمنها املسابح
15ـ 18سنة  33يورو بضمنها املسابح و
RMV-Ticket
يحصل األطفال واملراهقني عىل بطاقة العطلة مجانا اذا كانو ميتلكون
بطاقة فرانكفورت
ماذا تعني بطاقة العطلة مع
جانا.
?RMV-Ticket
الشخص الذي ميتلك بطاقة العطلة مع تذكرة
بامكانه استخدام املواصالت العامة مجانا يف فرانكفورت والتي
تشمل RMV
Bus, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn
بضمنها املطار درجة  2سعر املرحلة  ) 3والدرجة األوىل باجور
إضافية )
ترسي رشوط النقل العام واالسعار املعمول بها
هنا يسمح بتنظيم تذكرة املواصالت
RMV
Tel.069/24 24 8024, www.rmv.de

اين احصل عىل بطاقة العطلة ؟
الطلب عرباالنرتنت
www.ferienkarussell-frankfurt.de
او ارسال امييل اىل
ferienkarten@stadt-frankfurt.de
الدفع عن طريق
PayPal, Paydirekt, Giropay, Kreditkarte
الدفع عن طريق قامئة حساب ,الرجاء السؤال عن طريق االمييل
الذين يحملون تذكرة فرانكفورت يحصلون عىل بطاقة العطلة مجانا
الجهات املسؤولة عن مجاميع األطفال واملراهقني ,الرجاء االستفسار عن
طريق االمييل
ferienkarten@stadt-frankfurt.de
ماهو املطلوب للحصول عىل بطاقة العطلة ؟
تحميل صورة الطفل من الجوال
رقم بطاقة فرانكفورت للطف
مالحظ ِة :بطاقة فرانكفورت يجب ان تكون نافذة املفعول لنهاية عطلة
الصيف عىل األقل
املساعدة عند حدوث مشكلة مثال صورة الطفل الميكن رفعها او عدم
القبول برقم بطاقة فرانكفورت ،الرجاء التواصل عىل االمييل
ferienkarten@stadt-frankfurt.de
يف حالة عدم توفر كومبيوتر او الب توب او جوال؟
سيتم تقديم املساعدة عن طريق مكاتب السكن ودور الشباب واألطفال
وأيضا للمطالبة ببطاقة العطلة
مالحظة:
منذ
1.1.2017
تعترب املتاحف الحكومية مجانية لألطفال والشباب ومنذ
1.2.2019
بإمكان األطفال والشباب لغاية  14سنة الدخول اىل املسابح املفتوحة
واملغلقة يف فرانكفورت

—

اين ميكنني الدخول مجانا؟

—

Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn
عن طريق تذكرة
RMV
(تشمل األطفال لغاية عمر  14ومن  15اىل  18سنة تعترب خيارية)
—
حديقة حيوان فرانكفورت
Bernhard-Grzimek-Allee1
الدخول ملرة واحدة يف اليوم
Tel.069/212-337 35
www.zoo-frankfurt.de
—
حديقة النخيل
Siesmayerstraße 61
الدخول ملرة واحدة يف اليوم
Tel. 069/212-339 39
www.palmengarten.de
—
صالة القيرص يف مبنى الرومر
Römerberg 27
)Tel. 069/212-348 14(-368 14
—
كنيسة بأول
Paulsplatz 11
Tel. 069/212-34 920
—
متحف الفلم األملاين
Schaumainkai 41
Tel. 069/961 220 220
www.dff.film
—
متحف سينكينبريغ الطبيعي
Senckenberganlage 25
Tel. 069/75 42 0
www.museumfrankfurt.senckenberg.de
—
متحف املغامرة بيبل هاوس
Metzlerstraße 19
Tel. 069/664 265 25
www.bibelhaus-frankfurt.de
مالحظة :املتحف مغلق من
01.08-21.08

