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األلب حديقة 

ارتفاع 1860م يف تقع يف شاخن عىل 

شتاين  فيتري  جبال   سلسلة 

ايلول      اوائل  نهايه حزيران ولغايه  تفتح من 

3
Pasing

Laim

Hauptbahnhof

4
Botanischer Garten

SchlossparkNymphenburg

Parkplatz
1 Tram 17 & Bus 143
2 Bus 51
3 S-Bahn Laim
4 S-Bahn Obermenzing

A8 2
1

الحديقة النباتية – ميونخ نيمفن بورك

Menzinger Straße 65, 80638 Munich
Phone: 089/17861-310, -316 or -351
Fax: 089/17861-340 or -324
E-Mail: info@botmuc.de
www.botmuc.de :للمعلومات والفعاليات

تفتح يوميا ماعدا من 31-24 كانون األول.

ك-1 ت-2 ك-2 من 9.00 ولغاية 16.30 مساءا.

شباط –أذار –ت1 - من -9.00 ولغاية 17.00 مساءا.

نيسان – ايلول- من  9.00  ولغايه 18.00 مساءا.

ايار – حزيران- متوز- اب- من 9.00 ولغايه 19.00 مساءا.

البيوت الزجاجية نغلق قبل نصف ساعة من هذا الوقت.

 بامكانكم الوصول اىل الحديقة  من محطة القطارات الرئيسية ب ترام 17 اىل محطة

الحديقة النباتية أو بواسطة  باص 143-51

بامكانكم زيارة ايضا:

متحف العلوم واالنسان

انظر النقطة الحمراء عىل الخريطة

 QR الرمز 

 يف الحديقة النباتية بامكانك استخدام الشيفرة

 للحصول عىل املسميات النباتية يف املستنبتات

 الخرصاء .اذا كنت متلك مبايل حديث مع

 انرتنت بامكانك الحصول عىل توضيح باللغة

.االنكليزية

             اهال وسهال بكم تفضلوا بزيارتنا
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الصالة  أ   بيت الصباريات الكبري

الصالة  ب  بيت النخيل

الصالة  ت  بيت النباتات االفريقيه واملدغشقرية

بيت االوركيدا    1

النباتات االستوائية    2

.بيت فيكتوريا الصيفي    3

-نباتات البحر االبيض املتوسط –الشتاء 

النباتات املائية .أشجار املانغروفن. النباتات الالحمة   4

النباتات الصحراوية     5

البيت املكسييك    6

الصالة الخرضاء –املعارض    7

نباتات الربوميال و االراسني    8

رساخس النخيل   9

االشجار املروحية – النباتات الالحمة  10

, البيوت الحرارية  11

)الكاميليا و األزاليا )الشتاء

)أزهار الفوشيا)الصيف

جناح نباتات  قرن الوعل  الرساخس  12

12
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للرؤية الزجاجبة  البيوت 


