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نرجو من جميع الزائرين،...
 ...	تسليم	حقائب	الظهر	وأي	حقائب	أخرى	في	غرفة	تغيير	المالبس	أو	إيداعها	في	الخزانات		

المخصصة	لذلك.	تجدها	في	الطابق	العلوي	الثاني 	
...	عدم	التدخين	في	بالد	العجائب	المصغرة	)مينياتور	فوندرالند(	بأكملها.

يستثنى	من	ذلك	األماكن	ذات	العالمات	المخصصة	للمدخنين	الموجودة	أمام	ممر	المتجر	إلى		 	
المطعم. 	

...عدم	اصطحاب	المأكوالت	والمشروبات	في	منطقة	المعدات	بالطابق	العلوي	الثالث	والرابع
...عدم	لمس	المعدات،	السيارات	أو	أجزاء	المعدات،	حتى	لو	بدا	األمر	كأن	بالد	العجائب	سيتم		

„إدراكها“	بشكٍل	أفضل	بهذا	الفعل. 	
...	االستفادة	الواسعة	من	آالت	التصوير	وكاميرات	الفيديو	الخاصة	بهم،	ألن	تصوير	الفيديوهات		

أو	التصوير	الفوتوغرافي	مجاني	لدينا	هذا	من	جانب،	ومن	جانب	أخر	أنه	مستحب 	 
بشكٍل	واضح. 	

جولة من وراء الكواليس
إذا	كنت	مهتًما	برؤية	بالد	العجائب	من	منظور	مختلف	وتريد	أن	تعرف،	على	سبيل	المثال،	كيفية	
عمل	منظومة	السيارات	أو	البناء	النموذجي	أو	تكنولوجيا	عمل	بالد	العجائب،	قم	ببساطة	بالمجيء	

إلينا	في	المتجر	الموجود	في	الطابق	الثاني.	ونحن	سنطلعك	بكل	سرور	على	الجولة.

 

للمستكشفين
أزرار تفعيل الحركات -

تجد	على	إجمالي	النموذج	أكثر	من	200	زر	لتفعيل	الحركات	في	أعمدة	الدرابزين.	في	حالة	
إضاءة	الزر	باللون	األخضر،	يُمكنك	بدء	الحركة؛	إذا	ومض	الزر،	تكون	الحركة	نشطة	بالفعل،	

وإذا	أضاءت	باللون	األحمر،	فإن	ذلك	لألسف	يعني	وجود	ُعطل.
وألن	أزرار	تفعيل	الحركات	مزودة	بتقنية	ُمكلفة	لجميع	المباني	الخاصة،	فقد	يحدث	بها	أعطال	
مرة	أخرى	بطبيعة	الحال.	جديٌر	بالذكر	أننا	نُحاول	اكتشاف	هذه	األعطال	سريًعا	وُمعالجتها،	

وذلك	عن	طريق	الفحص	الصباحي	اليومي.
نتمنى	لك	المتعة	في	اكتشافك!

قم بُمشاركة زيارتك
هل	أعجبتك	زيارتنا؟	قم	عندئذ	بُمشاركة	صورك	ومقاطع	الفيديو	الخاصة	بك	على	الفيسبوك، 

واإلنستجرام،	واليوتيوب،	وتفحص	صفحة	الفيسبوك	الخاصة	بنا.

MiniaturWunderlandHamburg                                  MiniaturWunderland

 بالد العجائب
يسعدنا	الترحيب	بك	اليوم	في	بالد	العجائب	المصغرة	)مينياتور	فوندرالند(.حتى	اآلن	انقضت	
بالفعل	أكثر	من	760.000	ساعة	عمل	في	مئات	اآلالف	من	التفاصيل	الدقيقة	فاألمر	يستحق	

أن	تنظر	إليه	بدقة،	غالبًا	ما	يكتشف	المرء	أجمل	التفاصيل	فقط	من	النظرة	الثانية.الجدير	
بالذكر	أن	بالد	العجائب	المصغرة	تنبثق	بشكل	كبير	من	الخيال.ويأتي	اإللهام	الخاص	باألقسام	

المنفصلة	من	النماذج	الدقيقة	الحقيقية،	عالوة	على	ذلك	فإننا	قمنا	بتجمعها	بطريقة	جديدة	
تماًما.	فعلى	سبيل	المثال،	يقع	ملعب	فولكس	بارك	في	مدينة	هامبورج	على	أعتاب	زولبيرغ.	
ويُمكن	للمرء	القراءة	في	األقسام	المختلفة،	وكذلك	قراءة	تطوراتنا	المستمرة	جيًدا.في	األقسام	
األولى	توجد	مدينة	كنوفنجن،	والنمسا،	ووسط	ألمانيا،	وجزء	كبير	من	المباني	الخيالية،	التي	
يتم	تفصيلها	فيما	بعد	قسًما	قسًما.	في	إيطاليا	يعتبر	مبنى	من	كل	500	مبنى	نسخة	أصلية	تم	

تركيبها	يدويًا	بإحساس،	وبتكلفة	عالية.		

بعض الحقائق
منذ	ديسمبر	2000	نعمل	على	تحقيق	حلمنا.	نخطط	حاليا	بشكل	نسبي	ألربع	مراحل	بناء	

أخرى	حتى	عام	2021.	في	فبراير	2018،	تم	افتتاح	الجزء	األخير	من	البندقية.	في	الوقت	
الحالي	نعمل	على	بناء	القسمين	الجديدين	موناكو	و	بروفينس،	والذي	سيتم	االنتهاء	منه	بحلول	

نهاية	عام	2019.

هنا يمكنك قراءة البيانات الحديثة
  

                 
األقسام	الحالية التوسعة	المخطط	لها	 	 	

1.499	م 2.300	م2  مساحة	النموذج	
9  13 األقسام	

15.400	م تقريبًا	20.000	م	 طول	الرصيف	
1.040 أكثر	من	1.300  القطارات	

10.000  17.000 العربات	
14.51	م 14.51	م	 أطول	قطار	

1.380  1.900 إلشارات	
3.454  4.000 التحويالت	

50  64 الكمبيوتر	
حوالي	389.000 أكثر	من	500.000	 األضواء	

263.000  400.000 التماثيل	
130.000  200.000 األشجار	

795.000	ساعة 900.000	ساعة	 وقت	البناء	
21	مليون	يورو 30	مليون	يورو	 تكاليف	البناء	

Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hamburg
الهاتف	040-300680-0

                                                                        www.miniatur-wunderland.com/
ديسمبر	2018

دليل	السفر
الطابق الثالث

جبل فيزوفسويسرا
 السطح	مصنوع	من	حجارة	الحمم	

البركانية	الحقيقية،	1.5	عام	من	التطوير	والبناء. تتواجد	سويسرا	من	الطابق	الثالث	)مثل	تسين(	حتى	الطابق	الرابع	)مثل	غراوبوندن(	
وفي	منتصف	هذا	وذلك	توجد	مدينة	ماترهورن	على	ارتفاع	5.982	مم.

مصنع الشوكوالتة
منتجات	شوكوالتة	حقيقية.

مصنع الرخام
م	جلب	الكتل	الحجرية	بواسطة	القطار	

الُمعلق	إلى	محطة	القطار	لورين.

جمعية	الفاكهة،	مستودع	
بأرفف	عالية،	ومركز	

لتجربة	التفاح	مع	شريحة	
التفاح	العمالقة.

 مسرح دي جي بوبو
به		أكثر	من	20,000 

زائر	للمسرح.

PIZ CHAVALATSCH	جبل
جبل	في	جنوب	تيرول	

 يعرض	المشاهد	
التقليدية،	وتقاليد	المنطقة.

يطاليا	في	شكل	المتنزه	المصغر	
MINIATURA	في	ريميني
المعالم	السياحية	اإليطالية	الشهيرة	
بوصفها	نموذًجا	في	النموذج.

قلعة مونتيبيلو
قلعة أراغون

آترانی
مكان	على	ساحل	أمالفي،	
نسخة	ُمطابقة	للكنيسة	بها	
نوافذ	زجاجية	رصاصية	
مصنوعة	من	الراتنج	

المصبوب.

بومبي
الشوارع	إلى	اليسار:
الحياة	الرومانية	قبل	

الدمار،	البقية:
الوضع	اليوم.

توسكانا

روما

ليغوريا

ساحل	أمالفى

تسين

ROMA TERMINI	محطة
أكبر	محطة	قطار	بالمدينة

الفاتيكان	وكاتدرائية	القديس	بطرسقامت	شركة	Preiserfiguren	بصناعة	كل	التماثيل	الموجودة	على	
السطح	على	نحو	يدوي،	وعددها	200	تمثااًل،	من	قصاصات	المناديل.

كولوسيوم )ُمدرج أثري(
األبعاد	1:130	في	مساحة	حوالي

1:100	عاليًا	تم	البناء	في	حوالي	4.000 
ساعة	عمل	من	حوالي	3,000	جزء	

نافورة تريفي
هي	أكبر	نافورة	يتم	فيها	إلقاء	
العمالت	المعدنية	في	روما.

ريوماجيوري
قرية	مشهورة	بمحطتها	
التي	تنتهي	في	نفق	من	كال	
الجانبين.

شيارا
قرية	على	سفح	جبل	في	
مدينة	كونستنهنترالند	
بكامبيليا. هنا	تم	التخطيط:

موناكو	
وبروفانس

عالمات السير داخل بالد العجائب
مخرج	الطوارئ
)مؤمن	بإنذار(

الدرج	)السلم(

 		بئر	الدرج	)السلم(	
)مدخل/مخرج(

مصعد	

ركن	المالبس

مرحاض	

مرحاض	للمعاقين	حركيًا

مرحاض	أطفال/غرفة	
تبديل	حفاضات	األطفال

 

منطقة	االنتظار	

منطقة	المدخنين	

معلومات 

الخزينة

خزانات

 ميكروويف
	لزجاجات	إرضاع	األطفال 

منصة	تحكم	وتوجيه

األقسام	اإلنشائية	التالية	الُمخطط	لها
ديسمبر	2016	-	ربيع	2018 قسم	جزئي	البندقية	
يونيو	2017	–	النهاية	2019  موناكو	
يونيو	2017	–	النهاية	2019  يونيو	

ولكن	هذه	ليست	النهاية!وأقسام	أخرى

                                                                                                                                     www.miniatur-wunderland.com
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مطار مدينة كنوفنجن كنوفنجن هامبورغ وسط ألمانياإسكندنافيا

معارض خاصة

إيطاليا إيطاليا موناكو وبروفانس تحت االنشاء

ورشة بناء النماذج

سويسرا

البندقية

الدرج إلى الطابق العلوي الرابع
الدرج إلى الطابق العلوي الرابع الدرج إلى الطابق العلوي الثاني

الورشة الفنية

الدرج إلى الطابق العلوي الثاني

الدرج إلى الطابق العلوي الثالث النمسا ورشة القاطرات
الدرج إلى الطابق العلوي الثالث

أمريكا

منصة تحكم وتوجيه مصعد إلى الطابق العلوي الثاني/الثالث

مصعد إلى الطابق العلوي الثاني/الرابع

مصعد المدخل/المخرجمصعد إلى الطابق العلوي الثالث/الرابع

المخرج

الدرج إلى الطابق العلوي الثالث

منطقة االنتظار

ركن ألعاب األطفال

مناطق جلوس أخرى
+ ركن ألعاب األطفال

المتجرالدرج إلى الطابق العلوي الثالث المAطعم
المدخل

سويسرا

بايرن

البداية
التوجيهات

جنوب	تيرول

ث
ثال
	ال
بق
طا
ال

لشيكوالتة

جسر ريالتو 
أجمل	جسر	في	البندقية

قصر القضاة
ثالثة	مبان	ضخمة	في	ساحة	
القديس	ماركو

كنيسة القديس ماركو
كاتدرائية	ذات	القباب	الذهبية

قصر دوغن
قصر	في	الطراز	القوطي	ومتحف

البندقية
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تدريب رجال اإلطفاء
هنا	تجرى	تدريبات	حاالت	الطوارئ

6 أزرار
على	مساحة	1	متر	مربع	فقط

صاالت الوصول
 مطابقة	لتقليد	مطار

هامبورج	هيلموت	شميدت.

رافعة السفن
نيدرفينو

كهف	الهوابط
الذي	استغرق	تشكيله	مئات	من	

ساعات	العمل
باستخدام
الجبس.

جراج	متعدد	الطوابق	وفندق
ببعض	التفاصيل	الصغيرة

الكامنة

مطافئ	المطار
خدمة	على	مدار	

الساعة

ممر	اإلقالع	والهبوط
قلب	المطار	باهظ	الثمن،	حيث	
تبلغ	تكلفته	4	مليون	يورو

حصن مونتيبلو
حصن	يجسد	مظاهر	العصور	الوسطى

مسرح دي جي بوبو
به	أكثر	من	20.000
من	زائري	الحفالت	الموسيقية

مصنع الشيكوالتة
بإنتاج	حقيقي	من	الشيكوالتة.

تمتد	سويسرا	من	الطابق	الثالث
)تسين(	حتى	الطابق	الرابع

)غراوبوندن(	وفي	المنتصف
تجد	جبل	ماترهورن	الذي	يبلغ	ارتفاعه	

5.982	مم
.

شركة	هولسم	ألعمال	الخرسانة
واألسمنت

يوجد	هنا	الكثير	من	التماثيل
التي	تتحرك.

مصعد	همتشيفاند	
أطول	مصعد	في	الهواء	الطلق

في	أوروبا

قنطرة
المياه	اإلقليمية

والس
جبل	ماترهورن

الذي	يبلغ	ارتفاعه	
5.982	مم

إنجادين

بريشور

غراوبوندن
سويسرا النمسا

الطابق 
الرابع

سويسرا الطابق
الثالث

TESSIN

جبل
سانت	وندل
حلزون	كبير

جسر	شويرت-األلب
يربط	بين	مدينة	كنوفنجن
وجبال	األلب

SANTA FU	سجن
أكثر	سجن	مؤمن
في	بالد	العجائب

قصر	نويشفانشتاين
الذي	تم	بناؤه	من	3.911 
قطعة	منفصلة

بايرن

جبل
سانت	وندل

منطقة	تزلج	بها
مصاعد

محطة	القطار
جبل	سانت	وندل

القطار	الجبلي	المائل
خط	القطار	المسنن

قصر	لوفينشتاين
ن	من	أجزاء	مبنى بناء	خيالي	مكوَّ
محطة	بادن-بادن.

أنظمة	السيارات
هذا	النظام	متوفر
في	صورة	غير	

موجودة
في	أي	مكان
في	العالم.

محطة	اإلطفاء	
الرئيسية
كنوفنجن
بداية	الكثير	من
سجالت	اإلطفاء.

النصب	التذكاري	
الخيال		قف
كونت	لوفينشتاين.

محطة	القطار	الرئيسية	
بمدينة	كنوفنجن

هذه	ليست	موجودة
في	الحقيقة	-	بل

قمنا	نحن	بابتداعها.

هرمان،	الشيروسكي
النصب	التذكاري	األصلي	يوجد	في	غابة	

تويتوبورغ.

مالهي	عمالقة	
مركب	بها	4811	لمبة	

دايود

منطقة	الجليد	الكبيرة
12	متًرا	في	الجملة	بجسر	ثالثي	األجزاء	طوله
8.1	متًرا:
)0,9	م،	4,7	م،	2,5	م(

مونت	سانت
باولي

مطار	مدينة	كنوفنجن كنوفنجنوسط	ألمانيا هامبورغ

محطة	قطار	
دامتور

ورشة	تشغيل	
القطارات

موقع	البناء

جسر	كول	براند
أطول	جسر	في	هامبورغ،	

وقت	اإلنشاء	حوالي	
1000	ساعة.

كنيسة	ميشيل
تقليد	للمخطط	األصلي	
لكنيسة	سانت	ميشيل	

ومصنوعة	من	15.000 
جزئية.

ملعب	فولكس	بارك
المقياس	فقط	1:150،	حيث	

أنها	من	الُمخطط	كذلك	أن	تكون	
كبيرة	للغاية.

12.500	مشاهًدا،	وقت	البناء	
أكثر	من	2.000	ساعة.

جسر	الندونج
رمز	مدينة	هامبورغ،	
بحركة	الجيل	التاريخية	
التي	حدثت	في	أثناء	ذلك.

دار	أوركسترا	إلبه،	وهافن	سيتي
15.000	ساعة	عمل	بتكلفة	

إجمالية	350.000	يورو	على	
مساحة	9	م2	فقط

موسيقي
الملك	األسد»

محطة	القطار	الرئيسية	بمدينة	هامبورغ

حديقة	حيوان	هاجينبيك
قبل	ذلك	استوديو	نشرة	أخبار	

بالد	العجائب.

IGS	فيلهيلمسبورغ
عرض	الحديقة	العالمي

ه	لونيبورغ

جسر	ستوربيلت
أطول	جسر	في	بالد		
العجائب،	طوله	10.45	متر	
ومداه	8	متر

منارة	في	بحر	الشمال	وبحر	
البلطيق
30.000	لتًرا	من	المياه	الحقيقية	
باإلضافة	إلى	المد	والجزر.

ميناء	بيرغفيك
ترسو	في	الميناء	أيًضا	
.AIDAblu	السفينة

هويس	يعمل	بكامل	طاقته

جسر	متحرك	يزن	5 
كجم	تقريبًا	ومصنوع	من	
النحاس	األصفر	والفوالذ

منجم	كيرونا
تفجير	وتعدين	الخامات

كاتدرائية	أركتيك	في	
مدينة	ترومسو

كنيسة	هيدال	الخشبية
نسخة	تفصيلية	طبق	األصل

البحر	المتجمد	وسفينة	
األشباح
الهولندي	الطائر»

مرصد	جوي
ببالون	اختبار

رأس	كانافيرال
مركز	كينيدي	للفضاء

الس	فيغاس
تحتوي	على	مباني	فندقية	
كثيرة،	مثل،Luxor	و	

 Treasure	و	Excalibur
Island	و	30.000	لمبة	

دايود.

شاطئ	ميامي

قرية	عيد	الميالد
عيد	الميالد	طوال	العام!

أشجار	الريدوود
أشجار	السيكوات

نظام	السيارات
يعمل	بنظام	توجيه	حركة	
المرور.

جبل	راشمور

جرف	نصف	القبة
متنزه	يوسيميتي
الوطني

متنزه	غراند	كانيون/
حديقة	برايس	كانيون

قصر	إجسكوفإسكندنافيا
100	%	عمل	يدوي

كي	ويست	إيفرجالدز

أمريكا

مسابقة	اليانصيب	ببالد	العجائب
قم	بالبحث	عن	الخمســة	عشــر	مشــهًدا	المفضلين،	وفيها	قم	بإيجاد	الدليل،	وشــارك	في	مسابقة	
اليانصيــب	الكبيــرة	الخاصــة	بنا.	توجد	مبالغ	رائعــة	بقيمة	5,000	يورو	يُمكن	ربحها.	في	كل	
مشــهد	من	المشــاهد	يوجد	حرف	باللون	الوردي،	دون	هذا	الحرف،	وقم	بتســجيل	كلمة	الحل	

على	www.miwula.de/go/win-en.	نتمنى	لك	وافر	الســعادة	والمتعة

من فضلك قم 
بتقييمنا!

في	حالة	اعجابك	بالزيارة	في	بالد	
العجائب،	سيسعدنا	للغاية	أن	تقوم	

 TripAdvisorYelp،	في	بتقييمنا
Facebook	Google،	أو	أي	
منصة	من	المنصات	األخرى.

يعتبر	ذلك	في	هذه	األيام	بالغ	
األهمية،	كما	أنه	من	شأنه	مساعدتنا	

في	مواصلة	بناء	حلمنا.
في	حالة	ما	لم	يُعجبك	شيء،	يسرنا	

بالطبع	معرفة	مالحظاتك.

كما	يُمكنك	بكل	سرور	الكتابة	إلينا	
بشكل	شخصي	عن	طريق	إرسال	

بريد	إلكتروني	إلى	
.info@miniatur-wunderland.de

محطة	قطار	جوتر

قرية	بوتينفاردر
فندق	انتر																																																				
دين	ليندن

حديقة	الحيوان	هاجينبيك

جثة	في	المياه

قطيع	الخراف

الكي	لوك

نقطة	تفتيش	للشرطة

المتنزه	المصغر

تمساح

مطاردو	األشباح

كأس	الفرسان

عمود	رسم	طوطمي

مجموعات	صناديق	البيرة

أشخاص	يمشون	على	عصي	طويلة

العاشقان

عائلة	البطريق

خارج	األرض

ملعب	فولكس	بارك

لشيكوالتة

محطة	القطار	الرئيسية	بمدينة	هامبورغ
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