
بيرشتيسغادن منطقة  اكتشف 
بيرشتيسغادن لمنطقة  الغولف  نادي 

يمتد المتنزه الوطني بيرشتيسغادن المعروف بطابعه 

النادر وبالجبال التي تبدو وكأنها تمثل وحدة مترابطة 

مثل جبال "فالتمان" و"هوخكالتر"  في أقصى الجنوب 

الشرقي من ألمانيا على مساحة تبلغ 210 كيلومتر مربع. 

يوفر هذا المتنزه الوطني المتواجد في منطقة األلب 

باعتباره الوحيد من نوعه على الصعيد األلماني مجاال 

حيويا متميزا للعديد من الحيوانات والنباتات بفضل 

طبيعته الغنية بالجبال والبحيرات. ال يستفيد عشاق 

الطبيعة وحدهم من هذه المناظر الجبلية 

الساحرة فقط  بل لمحبي لعبة الغولف 

كذلك فرصة االستمتاع على أرضية 

أعلى ملعب على صعيد ألمانيا والذي ال 

يبعد عن الفندق كثيرا، يحتوي الملعب 

على تسع حفر يمكن لكل الالعبين تحسين مستواهم  

بتقليل عدد الضربات الزائدة. بفضل جمال المنطقة 

وغناها بالحيوانات المخصصة للصيد تستقطب أفواجا 

هائلة من عشاق هذه الرياضة من جميع بقاع العالم كما 

تقام مباشرة بجوار الفندق مناسبة مميزة  للصيد. وتهتم 

محطة تربية الطيور ليس فقط بتدريب الصقور  بل كذلك 

بتدريب األصناف النادرة من النسور الصخرية لتستخدم 

في الصيد. إنه شعور ال يمكن أن يغيب عن ذهن أي 

إنسان لما يشاهد هذه الطيور المفترسة 

وهي ترتفع في الهواء دون أن تبذل 

جهدا كبيرا وكيف تحلق في السماء 

وتبحث وتترقب فريستها.
يعد ملعب الغولف التابع للمنطقة أعلى مكان لهذا األسلوب من الرياضة على الصعيد األلماني حيث يبلغ ارتفاعه عل مستوى سطح البحر ب 
1000 متر ويلتقي فيه العديد من الالعبين الذينُ يقدرون قيمة هذه اللعبة ويحترمون قوانينها. يمثل هذا الملعب الذي يضم موقعا استراتيجيا ال 

نظير له ويستغل شروط أرضيته الرائعة بكيفية ممتازة تحديا كبيرا لكل عشاق ومحبي لعبة الغولف.



THE MOUNTAIN SPA النقاهة في منتجع 

 The Mountain Spa يرحب بكم فريق المنتجع االستشفائي الممتاز
المالئم   الجو  لكم  ليوفر  استطاعته  في  ما  كل  ويبذل  كبيرة،  بحفاوة 

بلياقة  واالعتناء  الصحية  الرعاية  خالل  من  الشامل  واالرتياح 
تطبيقات  من  نعرضه  ما  بكل  استمتعوا  الدائم.  وجماله  جسدكم 

إلى  ضف  نوعها  من  والفريدة  المتميزة  االنتجاع  وبرامج  التدليك 
األلب.  منطقة  منتجعات  بها  تنفرد  التي  الحياة  أنعم  من  العديد  ذلك 

عملية  وتدعموا  لتساهموا   جديدة  بطاقة  جسدكم  بتغذية  قوموا 
تحت  يوجد  متخصص  فريق  تشكيل  تم  هذا  على  عالوة  النقاهة. 

طلباتكم. ليخدم  وقت  كل  في  تصرفكم 

•  مسبح داخلي دافئ (28 درجة) يتم تدفئته طوال السنة

•   مسبح خارجي (34 درجة) مع االستعانة بالماء السترجاع 
التوازن النفسي

•  الحمام البخاري البافاري، حمام منطقة األلب باألعشاب

•  االستحمام المتميز واستخدام البئر ذو الماء البارد

•  قاعات االسترخاء وحجر التأمل الروحي

 •   شرفة أرضية حول المسبح ومساحات معشوشبة للتمتع 
بأشعة الشمس

•   12 غرف للمعالجة تضم منتجع استشفائي خاص لشخصين 
باإلضافة إلى تقنيات التدليك التقليدية والحديثة

•   المنتج االستشفائي الدولي الخاص بالتجميل مع الغرف الدائرية 
Juvena و La Prairie الرائعة ومنتجات التجميل

  Li Tya الطريقة االسترالية في المعالجة بالماء مع منتجات   •
للتجميل. الزيوت والملح المصنعة في منطقة بيرشتيسغادن 

باإلضافة إلى علم االستحمام االستشفائي والعالج الفسيولوجي 

الشعور بالصحة والعافية على ارتفاع 1000 متر

سيكون برنامج إعادة تأهيلكم واإلقامة المتوفرة لمن 

 InterContinental Resort هم برفقتكم في فندق

Berchtesgaden بمثابة حدث خاص لم يسبق له مثيل. 

هناك مجموعة من العوامل التي تدعم وتساهم في اإلسراع 

بعملية الشفاء تتلخص في الغرف المؤثثة طبقا ألعلى 

المعايير الحديثة والمنظر البانورامي الفريد من نوعه الذي 

ُتعرف وتشتهر به منطقة بيرشتيسغادن فضال عن مطاعمنا 

البارزة المصنفة ضمن الدرجة األولي والبارات المتنوعة 

عالوة على هذا نعرض لكم آخر ما وصلت إليه التطورات 

العالجية في المنتجعات االستشفائية التي توفر كل ما 

يحتاجه الجسم والعقل والروح.



محيط فريد من نوعه وضيافة عالية المستوى ألجل شفائكم

ادخلوا عالم الصحة الجيدة ودوام العافية وتمتعوا بكل ما 

يزخر به المركز من حفاوة وحسن الضيافة. تنتظركم غر

ف أنيقة واسعة يحتوي البعض منها على مدفأة توقد بالخشب

أو على شرفة أرضية فضال عن المناظر الخارجية الر

ائعة والخطط المتجددة الخاصة بالمكان واإلنارة.

نوفر كلم خدمة متميزة تحقق طلباتكم وتتماشى ورغباتكم 

الفردية عالوة على عرض وافر لما لذ وطاب من 

المأكوالت والمشروبات المختارة التي تجعل من إقامتكم 

حدثا جميال الُ ينسى وتساعد جسمكم على الشفاء العاجل.
360°

يستقبلكم مطعمنا الرئيسي بمنظر فريد من نوعه يسمح لكم بمشاهدة 
المناظر الجبلية البانورامية المحيطة بالمنطقة. يقوم رئيس مطبخ 

المطعم بإعداد كل ما لذ وطاب من الطعام مباشرة أمام أعينكم من خالل 
ما يسمى بمطبخ العرض. كما ينتظركم كل صباح في ال ° 360 وجبة 

فطور غنية ومتنوعة.

لوسيال
يوجد "لوسيال" Le Ciel في مقر دائري الشكل يتميز بجور وبيئة 

أنيقة رائعة وبمنظر ساحر يطل على سلسلة جبلية نادرة. يسمح لكم هذا 
المكان باالستمتاع بالتشكيلة العريضة من الوجبات الكالسيكية والحديثة 

المختارة والمشروبات الكحولية من أنواع النبيذ المختلفة.

حجرة احتساء النبيذ
تمتع بأكل المشهيات المتنوعة في بيئة تغمرها لوحات فن البحر 

األبيض المتوسط.  تعطي القنينات المكعبة الشكل ذات اللون األحمر 
المليئة بالنبيذ المختار المورد من جميع أنحاء العالم والخزانة العالية 

المخصصة للنبيذ األبيض منظرا رائعا لحجرة احتساء النبيذ.

روكس
يا له من شعور وأنت جالس على أريكة مريحة تتصفح قائمة أشهر 

مشروبات الوسكي على الصعيد األوروبي. إلى جانب التنوع الهائل في 
المشروبات الكالسيكية والكوكتيالت ومطاعم الوجبات الخفيفة تنتظركم 

قائمة طويلة من أنواع السيجارة المختارة.

حجرة الشاي
نعمل في حجرة الشاي على إحياء تقاليد High Tea مرة أخرى، 

ونعطيكم فرصة لتذوق الشاي ذو الجودة العالية المزروع  في أشهر 
بقاع العالم واالستمتاع بنكهته أفضل األنواع المحضرة بالماء الصافي.



طب العظام والطب الرياضي
الدكتور ورئيس األطباء فولكر ليندنار

•  إعادة التأهيل بعد العمليات الخاصة بجراحة العظام والرضحيات واألعصاب وخاصة: 
   - إعادة التأهيل بعد إجراء عملية جراحية على الركبة، الحوض، الكتف أو المفاصل 

    - إعادة التأهيل بعد إجراء عملية على العمود الفقري 
(مثل االنزالق الغضروفي وعمليات عالج التصلب والتعنت وإصابات الحبل الشوكي)

•  الطرق المتعددة لمعالجة اآلالم والتي ال تترك أثارا بارزة جدا على الجسم، الوخز باإلبر 
•  الطب الرياضي
•  علم الروماتزم

•  علم العظام والتشريح
•  إجراءات العالج الطبيعي 

الطب الداخلي باالرتكاز على مبحث طب الرئة وعلم االستهداف وطب النوم
الدكتور ورئيس األطباء كالوس كين

•  تشخيص وعالج أمراض مجاري التنفس وأمراض الرئة مثل: 
(COPD) التهاب وانسداد الرئتين المزمن مع أو دون انتفاخ الرئة -   

   - الربو الحاد المقاوم للعالج 
   -  ضيق التنفس الراجع ألسباب نادرة مثل الخلل الحاصل في الحبال الصوتية 

 (Vocal Cord Dysfunction)
   - تليف الرئتين 

   - العناية البعدية بمرضى السرطان 
•  المعالجة قبل وبعد عملية زرع الرئة 

•  طب النوم والتنفس 
•  المعالجة الطويلة األمد بواسطة األوكسجين 

الدكتور ورئيس األطباء فولكر ليندنار

الدكتور ورئيس األطباء كالوس كين

بيرشتيسغادن منطقة  في  المتكاملة  التأهيل  إعادة 

يقع المركز الصحي لبيرشتيسغادن في منطقة جبلية ساحر

ة تسلب العقول واألفكار تقرب من بحيرة كونيكسزي 

Königssee الجميلة. لقد أنشاء هذا المركز سنة 1996 

وتم تجهيزه بأحدث األجهزة التكنولوجية. يعرض المركز 

الصحي كل الخدمات التالية: الكفاءة التخصصية والمهارة 

الطبية العالية والمتعددة التخصصات، تشكيلة واسعة 

من العروض المتعلقة بالعالج الطبي، العناية والرعاية 

المحترفة، إمكانيات شاملة كاملة للتشخيصات الطبية، 

جو وبيئة مالئمة ورائعة كما يضم المركز فندقا يوفر كل 

وسائل الراحة وكمية هائلة من األسرة يبلغ عددها 290 

سرير. يعرض المركز كذلك فضاء واسعا للعالج خاصة 

للمتواجدين في مرحلة النقاهة وإعادة التأهيل بعد العمليات 

الجراحية. ويوفر المركز للمرضى الذين ال يقوون على 

الحركة جناحا خاصا بهم يضم كل ما يسهل احتياجاتهم 

اليومية. عالوة على ذلك يعرض المركز كل أنواع العالج 

الطبي المتمثلة في العالج الرياضي و المهني والفيزيائي 

ضف إلى ذلك فريق خبير من المعالجين المتخصصين 

باإلضافة إلى إمكانيات التشخيص المتميزة والشاملة 

كقياس كثافة العظام والعمود الفقري، كما توضع رهن 

إشارة المرضى مختبرات حديثة للنوم ووسائل التشخيص 

المتخصصة لوظيفة الرئتين أو قياس القوة الفسيولوجية. 

إلى جانب المعالجة الداخلية تعرض هذه المؤسسة بالتعاون 

مع الشركاء في هذا المجال تشكيلة عريضة من الخدمات 

المتنقلة والمعالجة الداخلية الجزئية وعروض إعادة التأهيل. 

المركز الصحي بمنطقة بيرشتيسغادن



الكلية للنقاهة  الموضوعة  الخطط 

االستشارة المتخصصة والجيدة – تسهر كل المراكز الصحية "شون كلينيكن"  ودائرة اختصاصات فندق "أنتير كانتينانتال ريسورت بيرشتيسغادن" 
بمدينة بيرشتيسغادن على توفير االستشارة الطبية المتخصصة واإلجراءات المرافقة إلعادة التأهيل على مستوى رفيع جدا

إن شفاؤكم هو محور ومركز اهتماماتنا.  طبقا لهذا الشعار 

نعرض لكم نموذجا للتعاون الفريد من نوعه والذي  يدور 

حول كل ما له عالقة بصحتكم وعافيتكم. استفيدوا من 

التنسيق والتوفيق بين الكفاءة الطبية والتجربة التي تشتهر 

  Schön Kliniken "بها المراكز الصحية "شون كلينيكن

 Berchtesgaden بمدينة ميونخ وبمدينة بيرشتيسغادن

والمحيط والبيئة الفريدة والنادرة لدائرة اختصاصات فندق 

"أنتير كانتينانتال ريسورت بيرشتيسغادن"

  InterContinental Resort Berchtesgaden

بمدينة بيرشتيسغادن. تزخر  منطقة بيرشتيسغادن بمناخ 

جبلي صحي وجذاب وبطبيعة ساحرة ال نظير لها وتساعد 

هذه المعطيات المتعددة ليس فقط على الشفاء من أمراض 

مجاري التنفس فحسب بل توفر كذلك الظروف والجو 

المالئم الذي يساهم في دعم وتقوية الصحة الجسدية. كما 

ستستفيدون من الخبرة الفنية الطبية والمحيط الفريد من 

نوعه واإلقامة التي تتجاوز كل المعايير.



التعاون من أجل الصحة الجيدة والعافية والهناء
الكفاءة الطبية وحسن الضيافة على أعلى مستوى




