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لمحة عن منتجع يانسكي الزني

ائعة ,ليس فقط يخ طويل ، وسمعة عالجية ر يد بمدينة جبلية خالبة ذات تار  يتمتع مصح يانسكي الزني بموقعه الفر
كونوش فيهي في جبال كر ياضي وتر كز  ر ية التشيك ، ولكن أيًضا  النه أفضل مر  لكونة  من أفضل المصحات في  جمهور
بيع الى وعة الر   العمالقة , حيث يحظى بالهواء النظيف المحلي في الشتاء والثلوج  لمحبي األنشطة الشتوية ، وجمال ور

اجات ومحبي التنزه مشيا . ولهذا تجد ضيوف  على مدار  السنة بمنتجع يانسكي الزني. اكبي الدر يف لر الخر

 إن مصح »يانسكي الز  ني« هو المصح الوحيد الذي يقع في الجزء التشيكي من جبال »كر  كونوش« و يمتد على سفح
وتنوف 11 كم و8 كم من مدينة بتس تفاع أكثر  من 600 م فوق سطح البحر. يبعد عن مدينة تر ا« على ار   جبل »تشير  نا هور

تفاع جبل سنشاك 1603 م(.   بود سنكشا) حيث اعلى قمة للجبال في التشيك, تبلغ قمة ار

ية التشيك وقد حصل مصح يانسكي الزني على  يعد  مصح يانسكي الزني من أقدم المنتجعات الصحية في جمهور
ع المياه  الساخنة في عام 1006.  اسمه بفضل ينابيع  المياه المعدنية الساخنة العالجية التى تنبع بالماكن . اكتشف ينبو

يمان يان من تشوكوف- كما جاء في الوقائع-  . بعد ذلك تم وضع ع على اسم مكتشفه ، النبيل ز  وقد ُسمي هذا الينبو
ج. والى نبر ز ن السابع عشر  من قبل مالك المنطقة - يان أدولف األول ، واألمير  شوار   أساس المنتجع الصحي  في القر

ير  طبي يذكر  فيه مصح يانسكي الزني. يخ أقدم تقر نفس الفترة يرجع تار

ج عام 1675 على منطقة يانسكي الزني  . كما ان لالمير  فضل كبير  في تطوير نبر ز  حيث استحوذ االمير  ادولف  شوار
يائي اإلقليمي جي إتش  المنتجع الصحي. وقد انشا اول مباني  للمنتجع حول  ينابيع  المياه المعدنية ولكف الفيز

ين ، بدا يشتهر  المصح عالميا بالعالج ن العشر وحة علمية عن ينابيع المياه المعدنية في بداية القر  هيتماير  بكتابة أطر
 الناجح  لشلل األطفال ، وقد ساهم في ذلك التحاليل الحديثة  لمياه الينابيع المحلية، حيث اثبتت تحاليل المياه في

يكية، حيث تمت معالجة الرئيس ينغز  في الواليات المتحدة االمر   مصح يانسمي الزني مطابقتها لينابيع  مدينة ورم سبر
وبا.يواصل  المصح  النجاح فلت . وهكذا اصبح منتجع يانسكي الزني أول منتجع صحي من نوعه في أور وز يكي ر   االمر

بالخبرة والجودة  والمحافظة على التقاليد حتى اليوم.



مصادر اإلستشفاء الطبيعية

ان للعالج الطبيعي و هما : -1 المياه المعدنية الساخنة .-2 مناخ المنطقة التي يوجد في مصح “يانسكي الز  ني” مصدر
 تقع على سفوح الجبال .

ع من ا” في جبال “كر  كونوش” و يندفق الينبو نا هور ع المياه الساخنة في الوادي الضيق على سفح جبل “تشير   يوجد ينبو
ع 28 درجة مئوية. تفاع 630 م فوق مستوى سطح البحر. درجة حر  ارة الماء في الينبو ار

ع “تشيرني” – و هما ع “يان” -2 ينبو ين بعمق حوالي 50 متر: -1 من ينبو  في الوقت الحاضر  تأتي المياه المعدنية من بئر
ينسكي دوم” وكلاهما يجمعان المياه من نفس الطبقة بعمق 700 الى 1400 م تحت سطح   االرض .  تحت مبنى منتجع “الز

ي المكسور ، وتتشبع به وترتفع عند مستوى على عمق 33 م تحت سطح   تمر  المياه الحارة المعدنية عبر  نظام الحجر  الجير
انات. االرض ، حيث يتم ضخها في الخز

هن التحاليل الكيميائية للمياه على ان  هذه المياه من انواع المياه  المعدنية النقية التي تحتوي على: -1 الصوديوم بنسبة  تبر
18.02 مجم/لتر. -2 الاكلسيوم بنسبة56.5 مجم/  لتر.-3 المغنسيوم  بنسبة 5.48 مجم/ لتر.-4 البوتاسيوم بنسبة 2.334 مجم /

  لتر. حيث تتخذ المياه خصائصها بفضل تر  اكمها في صخر  الحجر  الجير  ي المتبلور. تبلغ إجمالي نسبة المعادن في المياه
 حوالي 300 مجم / لتر ، والمكون الرئيسي هو الاكلسيوم مع القليل من الذهب.

د العالج الطبيعي في مصح يانسكي الزني بـ 6760 عاًما. وفًقا لتحليل النظائر ، ُيقدر  عمر  مور





 ُتستخدم المياه كمصدر  طبيعي لإلستشفاء في مصح
ويد جميع اماكن العالج المائي  يانسكي الزني ،حيث يتم تز

 بالمياه الحارة المعدنية  ، فضاًل عن مسابح إعادة التأهيل
ي ايضا في  االكوسنتر . ويتم  نقل المياه الحارة عن  والجاكوز

انات في مستشفى يق خط األنابيب المعدنية إلى الخز  طر
 األطفال ) فيسنا( ، حيث يتم استخدامها لملء احواض

  السباحة والمغاطس  في المنتجع وجميع
مايخص العالج المائي.

 المناخ المحلي هو عنصر  شفاء داعم للعالج  الطبيعي،
اض الجهاز  التنفسي اض المزمنة ,أمر  ومناسب لعالج األمر
بو وحساسية الصدر. يرجع التأثير  اإليجابي  ، بما في ذلك الر

يس ، ع التضار  للمناخ المحلي بشلك أساسي إلى تنو
 وهذا يسمح بإماكنية االقامة بالمصح في اوقات  الصيف

د ، ذات الرطوبة النسبية المنخفضة   المشمس والشتاء البار
ان ارة الغدر   مع األماكن المشبعة ببخار  الماء ، بفضل غز

الجبلية المتناثرة في الماكن.

 عنصر  مهم آخر  هو النباتات :تعتبر  النباتات واالشجار 
كونوش” اعتماًدا على  التي تنبت في المحمية الوطنية “كر

ائعة  المواسم المناخية المختلفة  ، حيث تسمح الطبيعة الر
 والمناخ المحلي باستنشاق المواد الطبيعية التي تفوح في
ية وخاصة وطية الصنوبر  الماكن سواء من األشجار  المخر

وج الجبلي   اشجار  التنوب بانواعها أو النباتات الطبية في المر
كونوش. “للمحمية الطبيعية  “ كر



بو اض الجهاز  التنفسي مثل الر ام وامر اض األور   مصح يانسكي الزني يتخصص بعالج انواع مختلفة من أمر
اض الجهاز  العضلي و العصبي ، بما في ذلك الحثل احة الجهاز  التنفسي وامر  وحساسية الصدر  وحاالت ما بعدجر

 العضلي والشلل الدماغي و شلل االطفال و التصلب بانواعه والسكتات الدماغية والشلل الاكمل او النصفي بسبب
ابات العضلية الهيلكية وحاالت ما كنسون ، وكذلك عالج االضطر اض بار ي  او اصابة المخ  وامر  اصابة العمود الفقر

ابات التمثيل الغذائي ومشالك الغدد الصماء بما في ذلك عالج   بعد اإلصابات وعمليات العظام. كما يعالج اضطر
السمنة المرضية.- للبالغين واالطفال من عمر  سنة الى دون عمر 18 سنة.

يق في عالج إعادة التأهيل في إطار  المعهد المتخصص في العالج. و إجر  اءات إعادة التأهيل يخ عر   المصح  له تار
 في المعهد ال تلتزم بقائمة االستطبابات الرسمية. و يهدف من هذا  إلى إستعادة الليـاقة البدنية للمر  يض بأكثر.

يض.  قدر  ممكن.  مع مالحظة ان مدة اإلقامة تتحدد من قبل الطبيب  وفًقا للحالة الصحية للمر

يض مباشرة وفًقا دية من أخصائي العالج الطبيعي للمر ين فر  أساس البرنامج العالجي  في المصح  هو تمار
ًقا  واساليب تحليلية فون طر يض. يستخدم موظفي العالج الطبيعي المحتر  لتوصية الطبيب والحالة الصحية للمر

ها كة االنعاكسية التي طور ق المعتمدة لدينا هي:-1 الحر كيبية القائمة على الحس العميق. الطر ق التر  والطر
يقة مستخدمة في يقة بوباث و هي طر فسور  اكبات .-3 طر فسور. فويتا .-2 اسلوب العالج الذي طورة البر  البر

كة أثناء التطور يقة الوضعية القاعدية المبني على  مبدأ التحكم في الحر  العالج الطبيعي أو العالج الوظيفي.-4طر
كي والتثبيت العصبي العضلي الديناميكي    الجيني الذي اسسته السيدة شابوفا . -5 منهج التحفيز  الحسي الحر

فسور  كوالج. ها البر التي طور

دي بشلك خاص . اضافة كزة بشلك عام و وعالج فر ين جماعية مر  يتم استكمال هذه األساليب من خالل تمار
ها جهاز  ألتر .ج. الذي طوره ينات العالجية(اشهر وبوتية  المختلفة)اجهزة مختلفة للتمر  الى العالج باالجهزة الر

بائي ، بائي ، بما في ذلك التحفيز  الكهر ية التشيك عدد محدود منه. ايضا العالج الكهر  علماء ناسا ويوجد  بجمهور
بائية ، والتيسير  العصبي ر ، والمصابيح الحيوية( ء والوخز  باإلبر  الكهر  والعالج المغناطيسي والعالج الضوئي )الليز
ع من العالج مناسب  العضلي التحسسي ، وهو تقنية عالجية تهدف إلى تحقيق تفاعل اقتصادي عضلي وهذا النو

اض مثل التصلب المتعدد أو السكتات الدماغية أو الشلل النصفي كة التي تسببها أمر ابات الحر  بشلك خاص الضطر

العالج





اض إعادة التأهيل. والعالج الوظيفي )القيام ى المتعددة إلغر يد ، والعالج باالجهزة  االخر كنسون. والعالج بالتبر  أو مرض بار
احة بعد   بأنشطة مختلفة في داخل المصح( .ايضا تعليم  النطق جزء هام من العالج لفاقدي النطق.  ثم يستمتع العميل بالر

كية والنفسية. اته الحسية والحر ات التي لها تأثير  إيجابي على مهار ين شاق وفي نفس الوقت يتعرض لعدد من المحفز تمر

ياضية في حمامات السباحة ين الر   كما تتضمن خطة العالج جلسات المساج والعالج  المائي في المسابح والمغاطس والتمار
ا طبيعًيا للشفاء. - التي تستخدم المياه  المعدنية الحارة من الينابيع المحلية مصدًر

عاية العامة افين ، وحقن الغاز ، وكذلك وضع الصق طبي )تيب(. يتم استكمال الر   كما يشمل البرنامح العالجي , كمادات و بار
اف الصناعية اذا لزم دية لكيفية استخدام األطر ات الفر احة العظام والمشاور يض من خالل تقديم المشورة في مجال جر   للمر

االمر.

ات داخلية. افق في المصح  من خالل ممر يمكن الوصول إلى جميع المر



االكواسنتر
االستجمام

مسبح إعادة التأهيل  العام “ االكواسنتر “– مساحته 230 م مر  بع و عمقه 120–
 150 س م – و المسبح مز  ود بالماء من ينبوعي المياه المعدنية اللذان يندفقان

 في نطاق المصح – ينبو ع “يان” و ينبو ع “تشير  ني”. يضم المسبح ألعاب تر
ات مائية معاكسة ات مائية من االسفل وتيار  فيهية مائية مثل  نوافير  و وتيار

 كمساج  مائي و حوض الفقاعات و حمام “جاكوز  ي” داخلي وخارجي حيث
 يمكنك التمتع بدفء الماء في الهواء الطلق او مشاهدة الثلوج وانت بالماء الحار

احة في الماكن ممتعة بفضل الموسيقى اإلسترخائية و بفضل  . كما ان الر
 اإلضاءة الملونة تحت سطح الماء مساء. و من الممكن للمتعاملين االستر  احة

يحة واالستماع اسي مر  في ساونا معطرة أو حمام  البخار  أو االسترخاء على كر
 للموسيفي  . ايضا  إماكنية  شر  اء جلسات المساج بأنواعه المختلفة. فان للماء

ا في استرجاع الطاقتين النفسية و الجسمية. سهولة الوصول  الى االكواسنتر   دور
 .كما  نقدم المساعدة للمرضى ذوي اإلعاقة الجسدية لتسهيل دخول المسبح

وبات   باستخدام الر  افعة األوتوماتيكية .يوجد في الماكن محل لبيع المشر
.والساندوتشات الخفيفة.



كز  اللياقة البدنية ) الفتنس( ، الذي يقع في مبنى االكواسنتر ، يمكن  مر
يبية ات تدر  للمتعاملين الوصول إليه بسهولة  ويسر , حيث تتم في الفتنس دور

فين. في بي اللياقة البدنية للمحتر اف متخصص من مدر  بانتظام تحت إشر
يبات فعالة جًدا ضد اآلم الظهر  والمفاصل   . الفتنس ايضا يستخدم تدر

وفة للدكتور  سميشاك. يبات نظام اس ام المعر   يستخدمون في التدر

ى  والتي وبات الطاقة والمكمالت  الغذائية األخر   كما تتوفر  في الفتنس مشر
ها من قبل مدرب متمرس. يمكن اختيار

اء تذكرة موسمية   تقع االكواسنتر  والفتنس في نفس الماكن ، يمكنك أيًضا شر
اقتصادية من حيث التلكفة.

مركز اللياقة البدنية



محيط المدينة

يين ساحة يانسكي الزني مبنى الر  واق الر  ائع الذي بني عام 1904 على طر  از  معمار  ي “أرت نوفو” و بشلك منتظم ، حيث تنعقد هناك االمسيات الموسيقية  تز
، يمكنك االستماع إلى وبات بانواعها والحلوى . وايضا  في قاعة يانسكي دفور ا إلى مقهى لتقديم المشر قص. يتحول الر  واق نهار ها والر  المختلفة كلاسيكية وغير

ات السفر  التى تعرض في القاعة كة في العديد من رحالت المغامرة االستكشافية من خالل محاضر ها، ولكن أيًضا المشار  أكثر  من حفلة موسيقية اللكاسيكية وغير
واق الرئيسي. كما ينظم  رحالت وفعاليات ثقافية ع في  مصح يانسكيي الزني  بحفالت الموسيقي الحية الموجودة مباشرة في الر اء عطالت نهاية األسبو   . يتم إثر

وض الفنية  الصغيرة. ح  والعر وض للمسر وض األفالم بدور  السينما الذي يوجد بالمصح ، بالسينما أيًضا  عر ى للمتعاملين. باإلضافة إلى عر أخر

كة+++ . افق خالية من العوائق  للوصول اليها بسهولة  حتى للمرضى الذين يستخدمون الاكرسي المتحر جميع المر

  يوجد في يانسكي الزني  العديد من المطاعم  الذي تقدم انواع مختلفة من الطعام  و خالل النهار  يمكنكم  الجلوس في  المقاهي في وسط المدينة او في
وبات بانواعها والحلوى. مقهى يانسكي  الزني – قاعة البندقية - الذي يقدم  المشر

اجات اف آلي يعمل على مدار  الساعة باإلضافة إلى ميني جولف , كما يمكنكم  استئجار  در يد وسينما  , وصر    يوجد في يانسكي الزني بالطبع صيدلية ومكتب بر
.وادوات للتزلج  من الماكن.

الوفه  ومدينة ترتنوف .ومن يانسكي الزني عبر  الحافالت دتس كر اغ ومن مدينة هار يق حافالت مباشرة من والى بر  للوصول الى ومن يانسكي الزني يتم عن  طر
ية التشيك - بتس بود شنشاك.. تقع اقرب ائعة  والى مدينة فرخالبي  والمدينة  التى بها اعلى جبل في جمهور وف ميلين  الر   يمكنكم الوصول الى مدينة شبندلر

ات على بعد 3 كم من يانسكي الزني  في مدينة سفبودا ناد اوبو. محطة للقطار



-1 الزنسكي دوم .-2 يانسكي دفور .-3  
ات متصلة لسهولة الوصول الى اماكن العالج ا. حيث ترتبط هذه االماكن بممر   فندق تير

ية. كز الطبيعي واماكن تقديم الطعام المر

االقامة

ينسكي دوم الز

          

دوجة ، معظمها به حمام  ومرحاض خاص. حيث يوجد في هذا فة مز   يحتوي على 27 غر
بائي ومسابح ومغاطس إعادة التأهيل. الماكن , قسم العالج الطبيعي و العالج الكهر

يانسكي دفور 

          

فة على حمام ومرحاض خاص. المبنى دوجة البالغ عددها 51 غر ف المز  تحتوي معظم الغر
الء وماكتب  االطباء ورسبشن لتلقي االتصاالت واعطاء المعلومات او   به مكتب استقبال النز

حل المشالك والذي يعمل على مدار 24 ساعة.

فندق تيرا

         

      

كز  المصح ويتصل بالمباني الرئيسية واالكواسنتر  والفتنس من خالل ممر  متصل.  يقع في مر
ف. يحتوي على  في عام 2016 تم  تجديد الفندق بالاكمل من الداخل ، بما في ذلك الغر
الء الذين فتان مهيأتان بالاكمل للنز دوجة ، به غر فة مز دة وجناحين و 20 غر فة مفر  13 غر

ف على حمام  بدش و مقعد مثبت في كة. تحتوي جميع الغر اسي المتحر  يستخدمون الكر
افق المصح  الرئيسية  حائط الحمام قابل لإلمالة للجلوس عليه وقت االستحمام. جميع مر
اسي   خالية من العوائق للسهولة الوصول اليها  من قبل المتعاملين الذين يستخدمون الكر

كة. المتحر



با اور

         

ف وبا على بعد 130 م فقط من المصح  الرئيسي و يحتوي بشلك رئيسي على غر   يقع سكن أور
دية ، ومعظمها به حمام ومرحاض خاص. فر

بلفيو

       

دوجة بدون ف مز   يقع مبنى بلفيو على بعد 130 م فقط من ماكن يانسكي الزني . به 10 غر
كة في الطوابق. افق الصحية مشتر ملحقات. المر

فيال  اكفاك 

          

تفاع)1299 م فوق ا بار نا هور يك المؤدي إلى تشر  تقع الفيال في المنطقة المجاورة مباشرة لتلفر
يحة. تتكون الفيال من طابق ية المر  مستوى سطح البحر( وتفي بجميع متطلبات اإلقامة العصر

فتي نوم ، وحمامين منفصلين ، أحدهما به بانيو استحمام واالخر  به دوش،  واحد ، وتحتوي على غر
فة خارجية فة معيشة مع  ماكن مخصص لتناول الطعام ، وشر  ومطبخ صغير  مجهز  بالاكمل ، وغر

اج داخلي ومساحة خارجية لوقوف بعة أشخاص. يوجد أيًضا جر يحة للغاية ألر   وفناء.  إقامة مر
ات. السيار

التشيكي

        

ي ، به  أكثر  من كز واق المر  يقع مبنى  التشيكي على بعد 50 م فقط من الر
دوجة دة أو مز ف مفر دوجة مع حمام ومرحاض ،وبه غر ف مز   نصف الغر

كة صغيرة متوفرة في المبنى. بدون ملحقات. به مطابخ  مشتر

يفا   ر

        

     

سلوفان

      

يق من موقع يفا والسلوفان على مسافة 230 م على طول الطر  تقع مبنى ر
دوجة مع حمام ومرحاض خاص دة ومز ف مفر   .المصح  الرئيسي بهما غر

يفا. يتوفر  انترنت واي فاي للعمالء في مبنى ر



                     المعلومات السياحية وأوقات الفراغ

وبا ية التشيك ، ولكن أيًضا في أور  تقع مصح يانسكي الزني في منطقة الجبال العمالقة و هي أعلى الجبال ليس فقط في جمهور
يك ، وبالتالي تتيح لك كونوش الرئيسية بالتالل الجبلية بواسطة التلفر  الوسطى بأكملها  شمال جبال األلب. ترتبط مرتفعات  كر

يدة من نوعها من خالل غوبة فر  االستمتاع بالطبيعة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تعتبر  مدينة يانسكي الزني المر
ي اكسبرس الحديث الذي يتسع لثمانية مقاعد في الوحدة الواحدة . يمكنكم اصطحابه مباشرة من المدينة إلى يك تشرني هور  تلفر

تفاع 1299م فوق مستوى سطح البحر  للوصول الى  نقطة االنطالق للتنزه على طول التالل ومحمية ي بار   قمة جبل تشرني هور
كونوش الوطنية الطبيعية. كر

لج للمتقدمين والمبتدئين   جنة التز
افق المثالية. ية التشيك حيث الخدمة والمر  يانسكي الزني  هو أشهر  واكبر  منتجعات التزلج على الجليد في فصل الشتاء  في جمهور

ات التي يبلغ طولها ات القصيرة إلى المسار ات في ممر  تزلج واحد يؤدي إلى خمس مناطق من المسار  يوجد 50 كم من المنحدر
ا  ليف اماكن للمتزلجين المبتدئين من نا هور هات فورمانكي  وتشر ي. توفر  متنز ات مباشرًة من جبل تشرني هور  ثالثة كيلومتر

كة وسحب بالحبل. باإلضافة إلى ذلك ، يمكنك تنويع متعة الشتاء من خالل   األطفال ، وهي مجهزة بسجادة سحب متحر
ي. التزلج من جبل تشرني هور

بات الثلوج وحافلة التزلج كز  بتس بود سنشاك بحيث يمكن الوصول إلى لكا الماكنين بواسطة عر  منتجع يانسكي الزني متصل بمر
يحة يك  هوف مانكي اكس برس حديث من نوعه ُمدفأ ، يتسع الوحدة الواحدة  لستة مقاعد مع اماكن مر يعة. يوجد أيًضا تلفر   السر

ية التشيك. ع من نوعه في جمهور وامنه ، وهو أيًضا األسر

ن الماضي ، تم بناء قفزة تزلج كبيرة ، اكنت ينيات القر يق في يانسكي الزني حيث بدأت  في عشر يخ غني  وعر ياضات الشتوية تار  للر
انز  ويندي من سفوبودا ، حيث قفز قم القياسي فر ا. وحامل الر  األكبر  في الجبال العمالقة في ذلك الوقت ، بنقطة قفز  تبلغ 40 متًر

ا  50 متًر

اف بها من قبل االتحاد الدولي للتزلج اير 1925 ، أقيمت سباقات التزلج الدولية في يانسكي الزني ، باإلضافة إلى االعتر  في فبر
يفي على الثلج والقفز  على الجليد. حضر  المسابقة ها بطولة العالم الثانية للتزلج. وشملت التخصصات الرئيسية التزلج الر    باعتبار

حوالي 12000 ضيف ا في ذلك الوقت.




إلى المناطق المحيطة بمصح يانسكي ـ سيرا على -
االقدام  او بالدراجة 

ائعة في محيط يانسكي  الزني ، والتي تستحق  هناك العديد من األماكن الر
ات المشي اجة. هناك عدد ال يحصى من مسار ا على األقدام أو بالدر يارة سيًر  الز

ع ائعة.و تتنو اجات متفاوتة الصعوبة والطول  للتمتع بالمناظر  الر كوب الدر  ور
احة .محطات التوقف ذات الطابع الخاص بلوحات المعلومات ومناطق الر

يدة على المناطق امية فر ي إطالالت بانور اقبة في تشرني هور ج المر  يوفر  بر
تفاع 21 م ، يك مع منصة عرض على ار  المحيطة ، وهو في األصل عمود للتلفر

ية جميلة على جبال  يتعين عليك صعود 106 درجة سلم . ستوفر  لك إطاللة دائر
يرساك.جميع المناطق ليتسكه و يز كونوش,و ناخودساك و اور   سنشاك و وبود كر

ائعة للتنزه. ر

ج كبير  من االخشاب  المفأجاة الجديدة في يانسكي الزني  هو  تاج االشجار – بر
كونوش الوطنية. تفاع 45 م ، يقع في قلب الغابات المهيبة في محمية اشجار  كر  بار

عك المنظر  في ر  حيث تبلغ مساحة التمشية في محيطة أكثر  من 1500 م. سيز
وار. ائعة تنتظر  الز يدة من نوعها ، حيث مفاجآت ر  وسط الغابة المتنوعة  والفر

يدة من نوعها وسيأسرك  سوف تتعلم ما الذي يجعل طبيعة الجبال العمالقة فر
ى أشجار  كبيرة وضخمة  وأكنها  في تفاعه ستر ج وبفضل ار  تماًما المنظر  من البر

يد عمره عن 150 عاًما. يوجد في الطابق االسفل من   متناول يدك ، بعضها يز
ها. يد ,يعرض معلومات عن االشجار  وجذور كز  تعليمي فر ج مر البر

ينالين في الصيف إذا انطلقوا في رحلة عبر  حديقة  كما يستمتع عشاق األدر
ية من اجات البخار ي على الدر ات جبل تشرني هور يك أو على منحدر   التلفر

ق الوعرة. خالل الطر





يانسكي الزني للجميع 

 في مصج يانسكي الزني  ، يتم عالج جميع األجيال ، من األطفال إلى كبار
امج االسترخاء واإلقامة. يمكنكم جميًعا تنويع  السن ، و ايضا االستمتاع ببر
يبة والبعيدة. حيث االستمتاع  إقامتكم برحالت إلى المناطق المحيطة القر

فيهية من جبال ووديان  ، وال ننسى  مستنقع جبل ية والتر   بالمناطق االثر
ا ويقدر  عمره بـ 6000 عام. ي ، الذي تغطي مساحته 66 هكتاًر تشرني هور

ياضة للصغار  والكبار ، حيث يوجد ملعب للجولف  توجد  فرًصا لممارسة الر
ياضية ائعة¸ توفر  منطقة مالدي بوك األنشطة الر   مع إطالالت طبيعية ر

  وخاصة للصغار.

 سواء أتيت إلى  مصح ومنتجع يانسكي الزني  للعالج او االستجمام  في
 أي وقت من اوقات  السنة ، فلن تشعر  مطلقا بالملل او بخيبة أمل , حيث
يخية. وما هو   العالج الطبيعي المفيد والبئية  المحيطة الرئعة  و اآلثار  التار

تها--. يار  أكثر  من ذلك - ستسعد بالعودة إلى  مصح يانسكي الزني لز
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تصحبكم  السالمة في يانسكي الزني

لالتصال بنا:
ج م. عبدالباسط فر

بي ي للمصح للعالم العر الممثل التجار
هاتف محمول:  459 691 601 420+

هاتف ارضي: 122 860 499 420+
وني: يد الكتر بر

abdel.farag@janskelazne.com 
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