
من البداية إلى 911
كل ما تحتاج لمعرفته عن المتحف.

عربي
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أهاًل بكم
ما كنت تحسبه حلمًا...

ستراه أمامك واقعًا.

ياضية إلى حقيقة. إنها  متحف بورشه حيث تتحّول سيارة األحالم الر
ياضية  الوجهة التي تدعوك للغوص عميقًا في عالم السيارات الر

المدهش قبل أن تدخل أجواء المعرض الرئيسي حيث تنتظرك 
المعروضات لمشاهدتها واكتشاف روعتها. وباإلضافة إلى األطعمة 

اللذيذة والمعروضات الثقافية هناك العديد من المغامرات بانتظار 
األحباء الصغار في المتجر.

إنها رحلة من عالم األحالم بين أروقة المعرض حيث سيارات السباق 
ية والسيارات األخرى من إنتاج بورشه تتوزع على  الرائعة األسطور

مساحة 5600 متر مربع باإلضافة إلى مخططات ونماذج أولية نادرة. 
أكثر من 80 سيارة بانتظار من يكتشف روعتها ويلمس سحرها ويستمتع 

بصوت محركاتها.

يخ بورشه عند نهاية جولتك في المعرض  وللخوض بعيدًا في تار
سيأخذك الجدار التفاعلي في رحلة افتراضية عبر الزمن بفضل ميزاته 

التقنية العالية، كما يمكنك مشاهدة عروض حية لكيفية صيانة 
سيارات بورشه الكالسيكية وترميمها في ورشة المتحف قبل أن 

نطوف بها في المعارض العالمية.

“ذاكرة” بورشه محفوظة بأمان أعلى الورشة حيث يقع “أرشيف شركة 
بورشه” الذي يستعرض كافة المعلومات المهمة بما فيها الجوانب 

االقتصادية والتقنية واالجتماعية والثقافية للشركة. 

 Boxenstopp يح في مقهى يارتك لتستر يمكنك أن تتوقف قلياًل أثناء ز
أو مطعم Christophorus. كما يقدم متجر المتحف كل ما يرضي 

عشاق بورشه من الكبار والصغار.

 الكثير من النشاطات والفعاليات بانتظارك في متحف بورشه. 
 ويمكنك االطالع على جميع التفاصيل المتعلقة بخدماتنا 

وعروضنا في هذا الدليل.
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جوالت مع دليل 
اعتمد علينا لقيادة رحلتك. 

فنحن خبراء في القيادة.

جوالت مع دليل في المتحف والمنطقة المحيطة

جوالت عامة وخاصة
ننظم الجوالت عامًة مرتين في اليوم عند الساعة 11 ظهرًا و3 بعد 

الظهر. للمشاركة في الجولة ينبغي عليك التسجيل عند مكتب التذاكر 
يارة. ويمكن الحجز مسبقًا لجوالت خاصة بعدة لغات  في يوم الز

لمجموعة من 25 شخصًا كحد أقصى.

جوالت التوعية
يخ  تتيح لك جولة التوعية التي تستغرق ساعة واحدة التعرف على تار
بورشه من منظور مختلف تمامًا، إذ تركز على التجربة الشخصية حيث 

ين على العمل  يمكنك التعلم من خالل الممارسة، كما ُتعتبر بمثابة تمر
ضمن فريق واحد. الحد األدنى لألعمار التي يمكنها المشاركة في 

هذه الجولة هو 12 سنة.

جوالت لذوي االحتياجات الخاصة
يوفر متحف بورشه جوالت للزوار من ذوي االحتياجات الخاصة ممن 
يعانون مشاكل في السمع والرؤية، وذلك باستخدام لغة مبّسطة، 

كما يمكن لمن يعانون من اضطرابات في القدرات اإلدراكية االنضمام 
إلى هذه الجولة. ُيرجى أخذ العلم بأن حضور مترجمي لغة اإلشارة 

يتم بتنظيم المشاركين أنفسهم.

يخ تسوفنهاوزن رحلة في تار
حافظت ضاحية تسوفنهاوزن على مكانتها كالقلب النابض لعالمة 

يخية  بورشه ألكثر من ثمانين عامًا. سوف تتعرف على مبانيها التار
والحديثة من خالل جولة في أرجائها حيث تشاهد كيف تطور الموقع 

من مكتب لإلنشاءات في البدايات حتى أصبح واحدًا من أحدث 
مصانع السيارات عالية األداء.

 يمكن االطالع على األسعار والحجوزات على موقع بورشه 
 www.porsche.com/museum أو من خالل خدمة الزوار: 

.info.museum@porsche.de



6

جولة ضمن المصنع

جولة ضمن مصنع سيارات 718/911
اكتشف عالم صناعة السيارات الساحر وشاهد االنسجام بين العراقة 

والحداثة في مقر بورشه في تسوفنهاوزن. سوف نأخذك في رحلة 
على مدار ساعة ونصف عبر أقسام التصنيع المتنوعة لتلقي نظرة 

على أفضل المصنوعات اليدوية من الجلود وغيرها من منتجاتنا. 
ياضية جنبًا  ستشاهد بنفسك كيف يتم تصنيع سيارات 911 و718 الر

إلى جنب مع سيارات السباق في خط إنتاج واحد هو األول من نوعه 
في مجال صناعة السيارات.

جولة ضمن مصنع سيارات تايكان
تعرف على سيارة بورشه 4.0 الذكية، والرشيقة، والصديقة للبيئة. 
نأخذك في رحلة تمتد لساعتين لتتعرف على أحدث مصنع إلنتاج 

السيارات في العالم، وتشاهد أحدث التقنيات وعمليات اإلنتاج وتتعرف 
عن قرب على مراحل تطور أول سيارة كهربائية بالكامل من بورشه. 

يمكن الحجز لجولة في مصنع تايكان اعتبارًا من 23 مارس 2020.

جولة في مصنع المحركات
ياضية. يتم  الجودة عنوان إنتاجنا: اكتشف مراحل حركة السيارات الر

تصنيع المحركات من نوع “بوكسر” و“V” والمحركات الكهربائية في 
مصانعنا في تسوفنهاوزن. تعرف أكثر على أنواع المحركات الثالثة 

في رحلة تمتد لساعتين عبر مختلف صاالت التجميع. يمكن الحجز لجولة 
في مصنع قطع ومكونات المحركات اعتبارًا من 23 مارس 2020.

يمكن االطالع على األسعار والحجوزات على موقع بورشه 
www.porsche.com/museum أو من خالل خدمة الزوار: 

.werksfuehrungen@porsche.de



يارة المعرض بأنفسهم من خالل 8 يمكن لألطفال في متحف بورشه ز
 المشاركة في سباق بورشه لألطفال Porsche 4Kids Rally وحّل 
عدد من المسائل اإلبداعية والصعبة. يمكن الحجز للمشاركة في 

م جوالت بورشه  السباق لدى مكتب التذاكر داخل متحف بورشه. تقدِّ
 لألطفال Porsche 4Kids Tours ودليل الوسائط المتعددة من بورشه 

Porsche 4Kids Multimedia المجاني معلومات عن المعرض 
يقة مناسبة ألعمار األطفال. بطر

 احتفل بعيد ميالد طفلك مع خدمة أعياد الميالد من بورشه 
 Porsche 4Kids Birthday Party في الشركة التي تبلغ قوة 

محركاتها مجتمعًة 23,000 حصان. يمكنك االختيار من بين ثالثة 
ياضة السيارات” و“تصميم السيارات” و“مستقبل  مواضيع تشمل “ر

 السيارات” ليتمكن الطفل من لعب دور سائق سباق أو مصمم أو 
باحث في سيارات المستقبل.

يق بين التالميذ من بورشه   تم تصميم برنامج تحفيز روح الفر
 Porsche 4School Teamspirits كسلسلة من أربع ورشات عمل 

رقمية تقام بالتعاون مع دار النشر التعليمية Klett MINT للفصول 
الدراسية من 5 إلى 13 بما يتوافق مع المناهج التعليمية. ويتم تقييم 

يق الفائز على جائزة في نهاية ورشة العمل.  الحلول ليحصل الفر
ويمكن االختيار بين عدة مواضيع تشمل “تصميم السيارات” و“تقنية 

المحرك” و“الديناميكية الهوائية” و“هندسة المواد خفيفة الوزن” 
و“وسائل النقل الكهربائية”. العدد األقصى للمشاركين هو 30 طفاًل.

يعة تستمر ساعة واحدة لجميع  يقدم المتحف أيضًا جوالت سر
 الفصول. يرجى االتصال بنا عند الرغبة بتنظيم جوالت مع دليل 
للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. ويدعو المتحف األطفال 

للمشاركة في برامج مجانية ومتنوعة خالل العطل المدرسية.

 يمكن االطالع على األسعار والحجوزات على موقع بورشه 
 www.porsche.com/museum أو من خالل خدمة الزوار: 

.info.museum@porsche.de

عاَلم األطفال من بورشه
 لألطفال مكان في حلم 

بورشه العظيم.
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متجر المتحف
 من قال أن الرجال 

ال يستمتعون بالتسوق؟

يخية االستثنائية والنادرة.  ستجد في المتجر الكثير من المقتنيات التار
ية صغيرة أو هدية نادرة لهواة  وسواء كنت تبحث عن هدية تذكار

تجميع السيارات، فأنت مدعو للتجول في أرجاء المتجر وإمتاع ناظريك 
ية  بما ترى. وتشمل المجموعة الكبيرة من الهدايا والقطع التذكار

إصدارات خاصة من طرازات السيارات، واألقمشة والمنسوجات من 
عالم بورشه، باإلضافة إلى إكسسوارات سيارات بورشه الكالسيكية 

والحديثة. وقبل أن تغادر ال تنَس أن تشتري تذكارًا من متجر متحف 
يارة االستثنائية. بورشه كي تحتفظ به في بيتك تخليدًا لهذه الز

يحتوي الطابق األرضي في المتجر على مجموعة واسعة من الكتب 
بما فيها إصدارات خاصة بمتحف بورشه من دار النشر الخاصة بالشركة. 

تم إعداد هذه الكتب في تسوفنهاوزن وتحتوي على معلومات 
مفصلة عن كيفية صناعة مختلف منتجات بورشه مع معلومات مثيرة 

لالهتمام وكنوز قّيمة من الحقائق المتعلقة بعالمة بورشه.

يارة متجر المصنع من يوم االثنين إلى الجمعة في مبنى  يمكن أيضًا ز
المصنع التاريخي )1( الذي يبعد عن متحف بورشه خمس دقائق سيرًا 

على األقدام.

أوقات عمل متجر المتحف
الثالثاء إلى األحد: 10 صباحًا - 6 مساًء

أوقات عمل متجر المصنع في تسوفنهاوزن
االثنين إلى الجمعة: 8:30 صباحًا - 4:30 مساًء

للتواصل:
+49 )0( 711 911-23007 الهاتف:  

shop.museum@porsche.de يد االلكتروني:  البر



حقق حلم الطفولة برحلة العمر على متن سيارة بورشه. نمنح زوار 12
ياضية مع خدمة “بورشه  متحف بورشه فرصة اكتشاف سحر السيارة الر

درايف” لتجربة قيادة سيارة بورشه. ما عليك سوى حجز تذكرتك عند 
مدخل المتحف.

“بورشه درايف” هي خدمة لتأجير السيارات تقّدم تجربة قيادة سلسة 
ياضية، بغض النظر عما إذا كنَت تمتلك  ومميزة على متن سيارة ر
سيارة بورشه أو ما زال حلم امتالكها يداعب مخيلتك. حقق حلمك 
ياضية لبضع ساعات في عطلة نهاية األسبوع أو   بقيادة سيارة ر

حتى على مدار أسبوع كامل.

يمكنك االختيار بين أحدث طرازات بورشه. وبغض النظر عن السيارة 
المفضلة لديك - سواء كانت سيارة 911 الرائعة، أو سيارة 718 

بوكستر، أو 718 كايمان، أو باناميرا، أو ماكان أو كايان - احجز سيارتك 
واستمتع بالقيادة مع خدمة “بورشه درايف”.

يد من المعلومات، يسر فريق “بورشه درايف” مساعدتك. ننتظرك  لمز
يد عن مواقع تقديم الخدمة يمكن  عند مدخل المتحف. لمعرفة المز

.www.porsche.com/drive :يارة الموقع ز

أوقات العمل
االثنين: 7 صباحًا - 12:30 ظهرًا

)فقط إلعادة السيارات المستأجرة واالستعالمات(
الثالثاء إلى األحد: 9 صباحًا - 6 مساًء

للتواصل
+49 )0( 711 911-27911 الهاتف:  

stuttgart@porsche-drive.de يد االلكتروني:  البر

خدمة بورشه درايف 
ِلَم ال تحقق حلمك

وتقود سيارة بورشه اليوم؟
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 أرشيف الشركة 
وورشة المتحف.

يخنا   نحفظ تار
ونسير على دربه.

الفعاليات
ستجد متسعًا لضيوفك في كل مكان.

ولكن ليس وسط 23,000 حصان.

موجودون في خدمتكم حتى خارج أوقات الدوام. نرعى مناسباتكم 
في صالة المناسبات المزودة بأحدث التقنيات لالجتماعات والندوات 

والمؤتمرات والمحاضرات أو عروض األفالم، كما يمكن أن نساعد في 
عقد المؤتمرات الصحفية باإلضافة إلى عروض السيارات وإطالق 

الطرازات الجديدة.

يد من المعلومات عن إقامة المناسبات في متحف بورشه   لمز
يارة موقعنا www.porsche.com/museum أو عبر الهاتف  يمكن ز

على الرقم 911-21911 711 )0( 49+.

ياتها التي تمتد على مدار أكثر من  تحافظ شركة بورشه على ذكر
يات محفوظة في أرشيف بورشه الذي يضم  100 عام. هذه الذكر

ين إن تم وضعها قرب بعضها  ملفات تمتد على مسافة كيلومتر
يحة عرض، و4,000  البعض، باإلضافة إلى 2,5 مليون صورة وشر

كتاب و1,700 ساعة من األفالم. ولكي نحافظ على هذا األرشيف 
يخية، يقوم الموظفون  ياضية وسيارات السباق التار  والسيارات الر
 في أرشيف بورشه بتصنيف السيارات ضمن مجموعات لعرضها 

في جميع أنحاء العالم.



17

المأكوالت والمشروبات
ية  انتبه فقد تقع عينك على تحفة أسطور

وأنت تبحث عن وجبة شهية.

 Christophorus يجب الحجز مسبقًا في مطعم 
 Bistro Boxenstopp ومقهى

+49 )0( 711 911-25980 الهاتف: 
gastronomie.museum@porsche.de يد اإللكتروني:   البر

يوفر متحف بورشه لضيوفه تشكيلة واسعة من المأكوالت الشهية، 
وأنواع القهوة المتنوعة، والوجبات الخفيفة أو األطباق المحّضرة 

خصيصًا. سيجد كل ضيف هنا ما يناسب ذوقه. يقع المقهى في 
ردهة المتحف وهو بانتظاركم لتستمتعوا بالوجبات الشهية مع العائلة 

 Bistro Boxenstopp واألصدقاء، أو الزمالء في أجواء لطيفة في
كافيه.

أما مطعم Christophorus فيقدم وجباته الشهية للذواقة حيث 
يختص بلحم البقر األمريكي، كما يقدم وجبات طازجة من المكونات 

المحلية والموسمية التي نالت إعجاب الكثير من ضيوفنا. وبينما 
تتناول وجبتك مع مشروبك المفضل، يمكنك االستمتاع بإطاللة وال 

أروع على ساحة Porscheplatz ومنحوتة Inspiration 911 من خالل 
الواجهة الزجاجية الواسعة.

أوقات الدوام

المقهى
 الثالثاء إلى األحد:

9 صباحًا - 6 مساًء

Christophorus مطعم
 الثالثاء إلى السبت:

 11:30 صباحًا - 2:30 ظهرًا 
و5:30 مساًء حتى منتصف الليل 

 

Boxenstopp
 الثالثاء إلى األحد:

11 صباحًا - 6 مساًء

أوقات تقديم المشاوي 
ومأكوالت المطبخ: 

12-2 ظهرًا، و6-9:30 مساًء
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للبالغين: 10 يورو، الرسم المخّفض: 5 يورو.

فترة المساء: نصف السعر اعتبارًا من الساعة 5 مساًء.
مجانًا لألطفال حتى عمر 14 سنة بمرافقة شخص بالغ. تبلغ رسوم 
دخول المجموعات المؤلفة من 10 أشخاص أو أكثر بدون جولة مع 

دليل 8 يورو لكل شخص متضمنة دليل الوسائط المتعددة.

م خدمة الزوار معلومات مفصلة عن مجموعة من الجوالت مع  تقدِّ
دليل والبرامج المتنوعة المخصصة لألطفال وحفالت المدارس.

مواقف السيارات
تتوفر في المتحف مواقف للسيارات خالل أوقات الدوام )خاضعة 

للرسوم( باإلضافة إلى محطات الشحن للسيارات الكهربائية. وهناك 
ية. اتبع  أماكن مخصصة لصف الحافالت وعربات التخييم والدراجات النار

اللوحات اإلرشادية من فضلك.

دليل الوسائط المتعددة
سيحصل كل ضيف على دليل وسائط متعددة إلكتروني مجانًا عند 
طلبه. يتضمن الدليل معلومات وصور وأفالم عن السيارات. ويتوفر 

إصدار خاص لألطفال متاح لضيوفنا الصغار.

Porscheplatz تطبيق
تطبيق سريع وسهل التحميل يسمح لك بالتعرف على الجوالت 

المخصصة عبر مصنع بورشه. يتوفر التطبيق لألجهزة التي تعمل 
بنظام iOS في متجر التطبيقات ولألجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 

في متجر جوجل بالي.

ذوو االحتياجات الخاصة
تتميز كل منطقة في المتحف بوجود مرافق خاصة لتسهيل الوصول 

دون عوائق بما في ذلك المنحدرات أو المصاعد. كما تتوفر مواقف 
مجانية لذوي االحتياجات الخاصة.

الخدمات المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة
جوالت متنوعة مع دليل   •

قفازات مخصصة للمكفوفين ليتحسسوا السيارات  •
يمكن إدخال كالب اإلرشاد مع المكفوفين  •

الكرسي القابل للطي وكراسي المقعدين  •
يسّر موظفينا الخبراء بمتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة   •

أن يقوموا بخدمتكم 

كيف يمكنك الوصول
بالقطار عبر محطة شتوتغارت الرئيسية

 .Neuwirtshaus/Porscheplatz يقع متحف بورشه بجوار محطة القطار
يمكنك الوصول إلى هذه المحطة عن طريق قطار الضاحية على 

 .Leonberg إلى S60و Weil der Stadt إلى S6 الخط 
.www.vvs.de :يارة الموقع يد من المعلومات يرجى ز لمز

نوصي باستخدام وسائل النقل العام للوصول إلى المتحف.

يع يق السر عبر الطر
 .Heilbronn–Stuttgart أو A81 Stuttgart–Heilbronn 

المخرج Stuttgart-Zuffenhausen 17، باتجاه B 10 ومن ثم المخرج 
 Porscheplatz يمكنك الوصول إلى .Stuttgart-Neuwirtshaus 

.Schwieberdinger Straße/L 1143 باتباع طريق

من جهة شتوتغارت
يع A 81. عند مخرج Korntal، ثم اتجه يمينًا  يق السر B 10 باتجاه الطر

إلى Stammheimer Straße واتبع طريق Adestraße ثم انعطف يمينًا 
.Porscheplatz والذي يوصلك إلى ،Strohgäustraße إلى

المعلومات
 االستعداد أمر أساسي عندنا... 

ليس فقط على مضمار السباق. 
لمحة عن متحف بورشه.



العنوان
Porsche Museum

Porscheplatz
Stuttgart-Zuffenhausen 70435

أوقات الدوام
الثالثاء إلى األحد: 9 صباحًا - 6 مساًء

 يغلق مكتب التذاكر أبوابه عند الساعة 5:30 مساًء. يغلق المتحف 
 يوم االثنين. نفتح أبوابنا طوال فترات العطلة المصرفية الوطنية. 

يمكن االطالع على أوقات عمل وإغالق المتحف الخاصة على 
صفحتنا الرئيسية.

معلومات عامة
الهاتف: 3560-911 800 )0( 49+

تسرنا مساعدتكم
يارة الموقع:  يد من المعلومات يمكن ز  لمز

.www.porsche.com/museum

الحجز
info.museum@porsche.de :يد اإللكتروني لخدمة الزوار البر

يد اإللكتروني للجوالت مع دليل في المصنع:  البر
.werksfuehrungen@porsche.de

وسائل التواصل االجتماعي
porsche.museum.stuttgart :فيسبوك

porsche.museum :إنستجرام

لالطالع عن سياسة حماية البيانات
www.porsche.com/museum/en/privacypolicy/ 

MAP00106020


