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سخن اول
گردشــگری ســفری دیگــر، بــا شــما هســتیم. امیدواریــم  کتــاب هــای راهنمــای  کتابــی دیگــر، از مجموعــه  بــا 

گرفتــه باشــد. گذشــته، مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار  شــماره هــای 
کشــور وصــف  کشــور زیبــای اتریــش اختصــاص داده ایــم. زیبایــی و طبیعــت ایــن  شــماره بیســت و ســوم را بــه 
کارشناســان مــا  گــر در مــورد ســفر بــه اروپــا، ویــزا، رزرو هتــل و ... نیــاز بــه مشــاوره داریــد، بــا  نشــدنی اســت. ا

تمــاس بگیریــد. مــا بــا لبخنــد پاســخگوی شــما هســتیم.
گیــرد. لطفــا انتقــادات و پیشــنهادتان را از طریــق   امیدواریــم ایــن شــماره نیــز مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار 
کیفیــت  گذاشــته و مــا را در بهبــود  آدرس پســت الکترونیکــی info@safaridigar.com بــا مــا در میــان 

مجموعــه هــای بعــدی یــاری فرماییــد.

کتاب های الکترونیکی سفری دیگر، از طریق لینک زیر قابل دریافت است. آرشیو 
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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت.  خواهیــد 
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نگاهی به اتریش
کوچـــک در اروپـــای  کشـــوری  گـــر رســـمی تر بگوییـــم- جمهـــوری اتریـــش  اتریـــش یـــا -ا
ـــا  ـــا تاریـــخ و فرهنگـــی غنـــی. ب ـــی ب ـــای غرب ـــای شـــرقی و اروپ مرکـــزی اســـت؛ پلـــی میـــان اروپ
کشـــور بزرگـــی نیســـت، نقـــش مهمـــی در تاریـــخ سیاســـی، فرهنـــگ و هنـــر  کـــه اتریـــش  ایـــن 
ـــا و زادگاه بســـیاری  کالســـیک اروپ ـــون موســـیقی  کان کشـــور  ـــرده اســـت. ایـــن  ک ـــازی  ـــا ب اروپ
از موســـیقی دان های اســـطوره ای ایـــن قـــاره اســـت. عـــالوه بـــر این هـــا، ســـبک معمـــاری 
ـــپ هـــر بیننـــده ای را جـــادو  کوه هـــای آل خیره کننـــده ی رایـــج در اتریـــش و مناظـــر طبیعـــی 

می کننـــد. 
کشـــور بـــه  زبـــان رســـمی اتریشـــی ها آلمانـــی اســـت، امـــا مـــردم بعضـــی مناطـــق ایـــن 
زبان هـــای ترکـــی، صربـــی، کـــروات و مجارســـتانی هـــم حـــرف می زننـــد. تقریبـــا یک چهـــارم 
کشـــور، زندگـــی می کننـــد؛ شـــهری  مـــردم اتریـــش در ویـــن، پایتخـــت و بزرگ تریـــن شـــهر 
ــه  ــد بـ ــه نفـــوذ فرهنگـــی و هنـــری و ســـطح بـــاالی زندگـــی مشـــهور اســـت و بی تردیـ ــه بـ کـ

دیدنـــش مـــی ارزد. 
کـــه  کـــه اقـــوام ســـلتی بـــه ســـرزمینی آمدنـــد  حـــدود ٤٥٠ ســـال پیـــش از میـــالد مســـیح بـــود 
ـــای  کوه ه ـــم از  ـــا ه ـــیح، رومی ه ـــالد مس ـــش از می ـــال پی ـــزده س ـــام دارد. پان ـــش ن ـــروز اتری ام
گذشـــتند، بـــه ایـــن ســـرزمین آمدنـــد و در جنـــوب رود دانـــوب امپراتـــوری خودشـــان  آلـــپ 
ــا،  ــید و ژرمن هـ ــرو پاشـ ــم فـ ــرن پنجـ ــا در قـ ــوری رومی هـ ــا امپراتـ ــد، امـ ــود آوردنـ ــه وجـ را بـ

کارولنژی هـــا بـــر اتریـــش ســـلطه یافتنـــد.  باواریایی هـــا و بعـــد امپراتـــوری 
از  کـــه  افتـــاد  بابنبرگ هـــا  دســـت  بـــه  اتریـــش  حکومـــت  میـــالدی،   ٩٧٦ ســـال  در 
اشـــراف زادگان باواریایـــی بودنـــد، امـــا در همیشـــه روی یـــک پاشـــنه نمی چرخـــد و در 
ــبورگ  ــدان هابسـ ــرد و خانـ ــا مـ ــا مجارهـ ــگ بـ ــرگ در جنـ ــن دوک بارنبـ ــال ١٢٤٦ آخریـ سـ
کردنـــد،  بـــه قـــدرت رســـید. هابســـبورگ ها تـــا اوایـــل قـــرن بیســـتم در اتریـــش حکومـــت 
کـــه در ایـــن ســـال ها اتریـــش فـــراز و فـــرود  امـــا نبایـــد از ایـــن موضـــوع نتیجـــه بگیریـــد 
ـــی مثـــل پیامدهـــای ظهـــور  نداشـــت. هابســـبورگ ها در ایـــن چنـــد قـــرن بحران هـــای بزرگ
پروتستانیســـم، اشـــغال  ویـــن بـــه دســـت ترک هـــای عثمانـــی، جنـــگ هفت ســـاله بـــا 
امپراتـــوری پـــروس، رشـــد روشـــن فکری و جمهوری خواهـــی در اروپـــا، انقـــالب فرانســـه و 
کـــه از همـــه ی ایـــن ماجراهـــا جـــان ســـالم  ـــا ایـــن  گذراندنـــد و ب ـــا ناپلئـــون را از ســـر  جنـــگ ب

بـــه در بردنـــد، امـــا بســـیاری از سرزمین هایشـــان را بـــه دولت هـــای دیگـــر باختنـــد. 
وقتـــی انقـــالب فرانســـه پیـــروز شـــد، تـــب جمهوری خواهـــی و مشـــروطه خواهی، مثـــل 
گرفـــت و در ١٨٤٨ اولیـــن نشســـِت  کشـــورهای دیگـــر اروپایـــی، در اتریـــش هـــم بـــاال  همـــه ی 

 
یـــک ملی گـــرای صـــرب، ولیعهـــد  کردنـــد. وقتـــی در ١٩١٤،  برگـــزار  را  اتریـــش  پارلمـــان 
ـــوری  ـــد و امپرات ـــاز ش ـــی اول آغ ـــگ جهان ـــرد، جن ک ـــرور  ـــارایوو ت ـــرش را در س ـــش و همس اتری
کنـــار آلمـــان و حکومـــت عثمانـــی وارد جنـــگ شـــد. پـــس از پایـــان  اتریش ـ  مجارســـتان 
ــوری اول  ــرد و جمهـ کـ ــری  کناره گیـ ــبورگ  ــدان هابسـ ــاه خانـ جنـــگ در ١٩١٨، آخریـــن شـ
ـــا آرامـــش فاصلـــه داشـــت. در ســـال ١٩٣٨،  کشـــور هنـــوز ت گرفـــت، امـــا ایـــن  اتریـــش شـــکل 
کـــرد.  هیتلـــر بـــا انجـــام همه پرســـی تقلبـــی، اتریـــش را بـــه حکومـــت رایـــش هیتلـــر ملحـــق 
کـــرد، متفقیـــن، اتریـــش را  وقتـــی جنـــگ جهانـــی دوم پایـــان یافـــت و هیتلـــر خودکشـــی 
کردنـــد، امـــا باالخـــره در ١٩٥٥ اتریـــش اســـتقالل یافـــت و در ١٩٩٥  بیـــن خودشـــان تقســـیم 
هـــم بـــه اتحادیـــه ی اروپـــا پیوســـت. اتریـــش امـــروز از نظـــر ســـرانه ی تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
در رتبـــه ی دوازدهـــم جهـــان اســـت و از اقتصادهـــای پیش رفتـــه  بـــه شـــمار می آیـــد. 
ــن  ــد و ایـ ــکیل می دهـ ــی اتریـــش را تشـ ــد ناخالـــص داخلـ ــد تولیـ ــم ٩ درصـ ــد توریسـ درآمـ

کشـــور از ایـــن نظـــر هـــم در جـــای گاه دوازدهـــم جهـــان اســـت. 

جغرافیا
کشـــوری اســـت در قلـــب اروپـــای  جمهـــوری اتریـــش بـــا مســـاحت 83872 کیلومتـــر مربـــع 
مرکـــزی و در خشـــکی محصـــور مـــی باشـــد. در شـــمال بـــا آلمـــان و جمهـــوری چـــك و 
ـــه اســـلوونی و ایتالیـــا و  ـــا مجارســـتان همســـایه اســـت. در جنـــوب ب کی و در شـــرق ب اســـلوا
کشـــور  گـــردد. ماننـــد چنـــد  در جنـــوب غـــرب بـــه ســـوئیس و لیختـــن اشـــتاین محـــدود مـــی 

دیگـــر در اروپـــای مرکـــزی بـــا آب هـــای آزاد جهانـــی و دریاهـــا مـــرز مشـــترکی نـــدارد.
ــش از  ــد، بیـ ــداد دارنـ ــور امتـ کشـ ــن  ــرب در ایـ ــه غـ ــرق بـ ــه از شـ کـ ــپ  ــای آلـ ــوه هـ کـ ــته  رشـ
کـــم ارتفـــاع و  گرفتـــه انـــد. زمیـــن هـــای نســـبتا  ک ایـــن ســـرزمین را در بـــر  75 درصـــد خـــا
ــاع رود دانـــوب و  کـــم ارتفـ ــا شـــکوه آلـــپ در غـــرب بـــه دشـــت هـــای  ــا و بـ کـــوه هـــای دلربـ
کـــوه هـــای آلـــپ  کشـــور منتهـــی مـــی شـــوند. بلندتریـــن نقطـــه ی  دشـــت ویـــن در شـــرق 
کشـــور  کثـــر رودهـــای بـــزرگ ایـــن  گلوکنـــر بـــا 3798 متـــر ارتفـــاع اســـت. ا گـــروس  اتریـــش، کـــوه 
ــیر  ــد و در مسـ گیرنـ ــی  ــمه مـ ــای آلـــپ سرچشـ ــوه هـ کـ ــون دانـــوب و انـــس و ایـــن از  همچـ
ـــش، در  ـــت اتری کش ـــل  ـــی قاب ـــتر اراض ـــد . بیش کنن ـــی  ـــق م ـــزی را خل ـــق دل انگی ـــود مناط خ
کـــم ارتفـــاع شـــمال و شـــمال شـــرقی واقـــع شـــده و بیـــش از نیمـــی از آن هـــا، بـــه  نواحـــی 
کـــم ارتفـــاع شـــرق اتریـــش  کشـــت علوفـــه اختصـــاص دارنـــد. زمیـــن هـــای  درختـــکاری و 
کنـــار  کوتـــاه، آبگیـــر ویـــن و ناحیـــه ای مســـطح و ماندابـــی در  متشـــکل اســـت از تپـــه هـــای 

ــرز مجارســـتان. نویزیـــدالرزه در مـ

اینجا اتریش است!
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آب و هوا
در اتریــش، انــواع آب و هــوای محلــی بــه دلیــل اختــالف ارتفــاع و جنبــه هــای دیگــر وجــود 
کــه در هــر  دارد، امــا اتریــش از جملــه مناطــق آب و هوایــی معتــدل محســوب مــی شــود 
ــر از غــرب آن  کشــور خشــک ت ــرای ســفر مــی باشــد. شــرق  فصــل ســال جــای مناســبی ب
گــرم تــر و در عیــن حــال مرطــوب  کلــی در زمســتان ســردتر، در تابســتان  اســت و بــه طــور 
کــه بیــش از 3000 متــر ارتفــاع دارنــد، در تمامــی ســال  تــر از نواحــی آلپــی اســت. مناطقــی 

پوشــیده از بــرف هســتند.
هــوای  و  آب  از  کــه  میانــه  اروپــای  هوایــی  و  آب  مســیر  و  معتــدل  منطقــه  در  اتریــش 
گرفتــه اســت. هــر فصــل ســال نمایشــگر دمــا و  آتالنتیــك و قــاره ای تأثیــر مــی پذیــرد، قــرار 
آب و هــوای مخصــوص همــان فصــل مــی باشــد. در ایــن منطقــه بــارش انــدك، تابســتان 
کوهســتانی آب و هــوای  گــرم و زمســتان هــا ســرد معتــدل مــی باشــد. در مناطــق  هــا 
کــوه هــای آلــپ بــه چشــم مــی خــورد. زمســتان در ایــن مناطــق طوالنــی مــی  پــر بــارش 
باشــد. در مابقــی اســتان هــا آب و هــوای مخصــوص اروپــا )آب و هــوای میــان دریــا و 
کــه آب و هــوای متاثــر از آتالنتیــك در جنــوب و قــاره ای جنــوب  قــاره ای( دیــده مــی شــود 

گیــرد. ــر مــی  شــرقی را نیــز در ب

پول و اقتصاد
بــا عضــو شــدن در اتحادیــه اروپــا، کشــور اتریــش از قوانیــن مالــی و اقتصــادی ایــن اتحادیــه 
کــرده و یــورو، واحــد پــول ایــن اتحادیــه را پذیرفتــه اســت. یــك یــورو برابــر بــا 100  پیــروی 
کنــون  ســنت اســت. اســکناس هــای چــاپ شــده و ســکه هــای ضــرب شــده یــورو تا
عبارتنــد از اســکناس هــای 5، 10، 20، 50، 100، 200 و 500 یورویــی و ســکه هــای 1 
و 2 یورویــی و 1، 2، 5، 10، 20 و 50 ســنتی. اســکناس هــا و ســکه هــای یــورو در تمــام 
ــورو در  ــار ی کن ــد. در  ــی رون ــمار م ــه ش ــول ب ــت پ ــیله پرداخ ــا وس ــه اروپ ــورهای اتحادی کش
کــه تنهــا  کشــور اتریــش ســکه هــای یــادگاری و نیــز ســکه هــای طــال نیــز ضــرب مــی شــوند 

ــدل مــی شــوند. ــازار رد و ب در اتریــش در ب
اســکناس هــا و ســکه هــای واحــد قدیــم پــول اتریــش یعنــی شــیلینگ را مــی تــوان اغلــب 
کارمــزد در بانــك ملــی اتریــش بــا اســکناس هــا و ســکه هــای یــورو تعویــض  بــدون پرداخــت 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا، دیگــر در بانــك هــای  نمــود. واحدهــای قدیمــی پــول ســایر 
خ خریــد و  اتریــش قابــل تعویــض نیســتند. جهــت تبدیــل ســایر پــول هــای خارجــی، نــر
فــروش ارز تعییــن مــی شــود. واحدهــای پــول داخلــی یــا خارجــی را مــی تــوان بــه میــزان 

ج نمــود. کشــور وارد یــا خــار نامحــدود از 
کشورهای سوئیـس، دانمارک، ســوئد، طـبق آخرین آمار بانک جـهانی، اتریش پس از 
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گرفتــه  کشــورهای جهــان قــرار  آمریــکا، آلمــان و ژاپــن در مــکان هفتــم ثروتمندتریــن 
اســت. در طــول تاریــخ معاصــر، آلمــان، همــواره اصلــی تریــن شــریك اقتصــادی اتریــش 
تعامــالت   1995 ســال  در  اروپــا  ی  اتحادیــه  بــه  اتریــش  پیوســتن  ولــی  اســت،  بــوده 
کشــور بــا ســایر اعضــای اتحادیــه را بــه شــدت اســتحکام بخشــیده اســت،  اقتصــادی ایــن 
کــز  کــه امــروز اتریــش در قلــب اروپــای مرکــزی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن مرا بــه طــوری 
گــذاری و نیــز شــاه راهــی بــرای ورود اعضــای جدیــد اتحادیــه  رشــد اقتصــادی و ســرمایه 

ــد. ــی باش ح م ــر ــرقی( مط ــای ش ــورهای اروپ ــا )کش اروپ
لــوازم  و  آن شــامل ماشــین آالت  تولیــدی  اتریــش، صنایــع  اقتصــاد  اصلــی  گاه  تکیــه 
کاغــذ اســت. منابــع  ترابــری، محصــوالت آهــن و فــوالد، فــرآورده هــای نفتــی، ســیمان و 
طبیعــی اتریــش متشــکل اســت از ســنگ آهــن و منیزیــت. همچنیــن امــکان بالقــوه تولیــد 
ــای مرکــزی نیــز در اتریــش واقــع  نیــروی هیدروالکتریــک و مهــم تریــن جنــگل هــای اروپ

مــی باشــند.
ــا  ــد، ام کن ــی  ــد م ــود تولی ــی اش را خ ــاز غذای ــدود %90 از نی ــه ح ک ــن  ــود ای ــا وج ــش ب اتری
کشــور دارای  کشــت شــرق  کشــاورزی دارد. زمیــن قابــل  کار در بخــش  فقــط %8 نیــروی 
کنــد. تولیــد  کــه محصــول خوبــی از غــالت و انگــور تولیــد مــی  ک حاصلخیــزی اســت  خــا
کــوه هــای آلــپ اقــالم صادراتــی مهمــی را تشــکیل مــی دهــد. لبنیــات در مراتــع شــرق و 
کوههــای آلــپ هــم در تابســتان و هــم در زمســتان بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب مــی 
کنــد و صنعــت توریســم ســهم مهمــی از درآمــد ارز خارجــی را بــه خــود اختصــاص مــی 

دهــد.
کــه 1.6 درصــد آن در  کشــور 319.7 میلیــارد دالر اســت  تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 
کشــاورزی، 30.4 درصــد در بخــش صنعــت و 67.3 درصــد در بخــش خدمــات  بخــش 
کشــور را تشــکیل می دهنــد.  کار ایــن  تولیــد می شــود. ســه میلیــون و 56 هــزار نفــر نیــروی 
کشــور 4.3 درصــد اســت و 5.9 درصــد از مــردم آن زیــر خــط فقــر  خ بیــکاری در ایــن  نــر

خ تــورم در اتریــش 1.9 درصــد اســت. زندگــی می کننــد. نــر
محصــوالت صادراتــی اتریــش را ماشــین آالت و تجهیــزات، تجهیــزات موتــوری وســایل 
نقلیــه، کاغــذ، محصــوالت فلــزی، مــواد شــیمیایی، آهــن و فــوالد، منســوجات و مــواد 
کشــورهای آلمــان )30.2 درصــد(، ایتالیــا )9 درصــد(، آمریــکا )5.9  کــه بــه  کــی اســت  خورا

درصــد( و ســوئیس )4.7 درصــد( صــادر می شــود.
نقلیــه  وســایل  تجهیــزات،  و  ماشــین آالت  شــامل  کشــور  ایــن  وارداتــی  محصــوالت 
ــه از  ک ــت  ــی اس ــوالت نفت ــت و محص ــزی و نف ــوالت فل ــیمیایی، محص ــواد ش ــوری، م موت
کشــورهای آلمــان )45.5 درصــد(، ایتالیــا )هفــت درصــد(، ســوئیس )4.5 درصــد( و هلنــد 

می شــود. وارد  درصــد(   4.1(
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فرهنگ مردم 
اتریــش بــا جمعیتــی در حــدود 5/8 میلیــون نفــر بیــش از هــر چیــز بــه مردمــی بــا فرهنــگ 
کشــور  بــا اســتانداردهای بــاالی زندگــی مشــهور هســتند. تقریبــا یــك چهــارم از جمعیــت 

در ویــن، پایتخــت اتریــش و بــه نوعــی پایتخــت فرهنگــی اروپــا ســکونت دارنــد.
نحــوه لبــاس پوشــیدن مــردم فعلــی اتریــش شــباهت بســیارى بــه پوشــش آمریکایی هــا 
گــرم آن هــا. اتریشــی ها تنهــا در مراســم و بــه مناســبت هاى  دارد، بــه ویــژه لباس هــاى 
خــاص لباس هــاى محلــی، ســنتی و یــا ملــی خــود را می پوشــند. در میــان آداب و رســوم 
ــان را  ــی راهش ــتند، ول ــنتی نیس ــه س ک ــود  ــده می ش ــز دی ــی نی ــش، عادات ــردم اتری ــی م فعل
بــه میــان فرهنــگ اتریــش بــاز نموده انــد. ایــن عــادات ماننــد روز پــدر، روز مــادر و عــادات 
کشــورها می باشــد و یــا چــون جنبــه تجــارى پیــدا  کــه متأثــر از آداب و رســوم ســایر  دیگــر 
کشــورها آمــده و مانــدگار شــده  بــه فرهنــگ  می کننــد از طریــق رســانه هاى همگانــی 

اســت.

زبان 
کشــور بــه ایــن زبــان صحبــت مــی  زبــان رســمی اتریــش، آلمانــی اســت و ٪۹۸ مــردم ایــن 
کنــار آلمانــی اقلیتــی بــه زبان هایکــروات، اســلوونیایی و مجارســتانی صحبــت  کننــد. در 
گویــش هــا  کــوه هــای شــگفت انگیــز و بــا عظمــت آلــپ باعــث خلــق  کننــد. البتــه  مــی 
کوهســتانی اتریــش شــده اســت.  گونــی از زبــان آلمانــی در مناطــق  گونا و لهجــه هــای 
کننــد. دســتور زبــان  گویــش اتریشــی – باواریایــی صحبــت مــی  کثریــت مــردم اتریــش بــه  ا
کــه  کار مــی رود، تفــاوت هایــی دارد  کــه در آلمــان بــه  آلمانــی در اتریــش بــا قواعــد زبانــی 
کنــار زبــان هــای انگلیســی،  البتــه ایــن تفــاوت هــا چنــدان قابــل توجــه نیســت. آلمانــی در 
ــزرگ  ــواده ی ب ــه شــاخه ی ژرمنــی )Germanic( از خان ــدی و هلنــدی ب ــی، فنالن دانمارک

ــان هــای هندواروپایــی تعلــق دارد. زب

دین و مذهب
کاتولیــک اســت و در حــدود 75 درصــد از جمعیــت  دیــن اصلــی در اتریــش مســیحیت 
کاهــش  کــه البتــه ایــن تعــداد رو بــه  کاتولیــک مــی باشــند  کلیســای  کشــور پیــرو  ایــن 
کــه پــس از ظهــور  اســت و تنهــا 5 درصــد مــردم پروتســتان هســتند. نکتــه ی جالــب ایــن 
کالویــن و وجــود نهضــت پروتســتان در شــمال  ــر و  و اوج اصالحــات مذهبــی توســط لوت
کانــون مبــارزات ضــد  و مرکــز آلمــان، اتریــش و منطقــه باواریــا در قــرن هفــده و هجــده بــه 
گــر چــه بــا ظهــور امپراتــور ژوزف دوم در  اصالحــات علیــه پروتســتان هــا تبدیــل شــد. ا
کمتــر شــد،  کاتولیــک  کلیســای  اواخــر قــرن 18 و اعــالم آزادی ادیــان افــراط در حمایــت از 
کاتولیــک در اتریــش حتــی در زمــان حــال نیــز از نفــوذ باالیــی برخــوردار  کلیســای  ولــی 

اســت.
کــه  حــدود ۵۰۰ هــزار نفــر از جمعیــت ۸ میلیونــی اتریــش را مســلمانان تشــکیل مــی دهنــد 
کشــور هــای ترکیــه، شــبه جزیــره بالــکان،  درصــد قابــل توجهــی از آن هــا را مهاجرانــی از 
کشــور  کــه از دهــه هفتــاد بــه ایــن  کســتان و هنــد  ایــران، کشــورهای عربــی، افغانســتان، پا
کــرده انــد، تشــکیل مــی دهنــد. تعــداد مســلمانان در اتریــش در ســال ۱۹۷۱ میــالدی  ســفر 
کــه ایــن تعــداد در ســال ۱۹۹۱ بــه ۱۶۰ هــزار مســلمان، در ســال  ۲۳ هــزار نفــر بــوده اســت 
۲۰۰۱ بــه ۳۳۵ هــزار مســلمان و در ســال ۲۰۱۰ بــه حــدود ۵۰۰ هــزار مســلمان رســیده اســت 
کــه ایــن آمــار نشــان از افزایــش تعــداد مســلمانان و انتشــار اســالم در اتریــش در دهــه هــای 

اخیــر دارد.

جشن ها و جشنواره ها
 - ژانویه

آغاز سال نو )اول ژانویه(
ــا نیویارزشــایبن )ســالم نظامــِی ســال نــو( آغــاز می کننــد. در ایــن  ــو را ب اتریشــی ها ســال ن
مراســم، دســته های تفنــگ دار بــا لباس هــای ســنتی و تاریخــی در بســیاری از شــهرهای 
کشــور دور هــم جمــع می شــوند و، اغلــب بــا تفنگ هــای قــرن هفدهمــی، تیــر هوایــی 
ــرای دیــدن ایــن مراســم بایــد صبــح خیلــی زود بیــدار شــوید.  شــلیک می کننــد. البتــه ب
کنســرت های موســیقی  اتریــش  نــو در سراســر  بــه مناســبت شــروع ســال  هم چنیــن، 
کالســیک برگــزار می کننــد. ارکســتر فیالرمونیــک ویــن هــم در همیــن روز معروف تریــن 
کنســرت ســاالنه ی جهــان، نیویارز ُکنســرت، را در باشــگاه موســیقی ویــن اجــرا می کنــد.
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فستیوال شب دوازدهم یا تجلی مسیح )۶ ژانویه(
هم راهــی  بــا  و  نفــره  چهــار  دســته های  در  اتریشــی  بچه هــای  ژانویــه،   ۶ شــب  در 
مســیح  دربــاره ی  کوتاهــی  آواز  می زننــد،  را  هم ســایه ها  خانــه ی  دِر  بزرگ ســال  یــک 
کمــی پــول بــرای مصــارف خیریــه از آن هــا  می خواننــد، بــرای اهــل خانــه دعــا می کننــد و 

می گیرنــد.

- فوریه
ک( فاشینگ )روزهای منتهی به روزه ی عید پا

ک  کارنــاوال دوره ای از جشــن ها و مهمانی هــای پیــش از روزه ی عیــد پــا فاشــینگ یــا 
ژانویه/اوایــل  )اواخــر  کســتر  خا چهارشــنبه ی  از  پیــش  شــنبه ی  در  کارنــاوال  اســت. 
و  مهمانــی  بــه  ســنتی  لباس هــای  بــا  بزرگ ترهــا  و  بچه هــا  و  می رســد  اوج  بــه  فوریــه( 
گــر در ایــن روزهــا در اتریــش بودیــد،  جشــن می رونــد یــا در خیابان هــا رژه می رونــد. ا
کرده انــد. کــه بــا مربــا آن را پــر  فاشــینگ کراپفن را از دســت ندهیــد؛ کلوچــه ای خوش مــزه 

- مارس و آوریل
ک )چهل روز بعد از آغاز روزه( عید پا

ک می رســد. بــر خــالف  چهــل روز بعــد از آغــاز دوره ی روزه دارِی کاتولیک هــا، عیــد پــا
ک در اتریــش هنــوز حــال  کــه بــه مراســمی تجــاری تبدیــل شــده، عیــد پــا کریســمس 
ک( کــه  و هوایــی مذهبــی دارد. در یک شــنبه ی نخــل )یک شــنبه ی پیــش از عیــد پــا
بزرگ داشــت ورود پیروزمندانــه ی مســیح بــه بیت المقــدس اســت، مــردم بــا مراســمی 
ــا زندگیشــان برکــت  کلیســا می رونــد ت خــاص، کــه در مناطــق مختلــف فــرق می کنــد، بــه 
ک، در همــه ی شــهرها و روســتاها  بگیــرد. در فاصلــه ی بیــن یک شــنبه ی نخــل و عیــد پــا
کــردن  نمایش نامه هایــی دربــاره ی مصائــب مســیح اجــرا می کننــد و بچه هــا هــم بــا رنــگ 

ک آمــاده می شــوند. غ بــرای عیــد پــا تخم مــر

- مه
فیلیپیناخت یا شب سنت فیلیپ )اول مه(

شــب اول مــاه مــه شــب ســنت فیلیــپ، قدیــس حامــِی نظــم، اســت. در ایــن شــب، 
ــا  ــه در خیابان ه ک ــی را  ــا نامنظم ــی ی ــز اضاف ــر چی ــد و ه ــا می رون ــه خیابان ه ــا ب جوان تره
کلیســا  بــه  مــردم  بعــد،  روز  می برنــد.  محــل  کلیســای  بــه  و  می کننــد  جمــع  ببیننــد 
ــد  ــد جریمــه ای بپردازن ــا بای ــد، ام ــد و وسایلشــان را پیــدا می کننــد و پــس می گیرن می رون

کــه صــرف یــک ســازمان غیردولتــی می شــود.

- ژوئن
گ )دومین پنج شنبه بعد از عید پنجاهه( فرونالیخنامشتا

کــه از تعطیــالت رســمی هــم هســت، مــردم بــا لباس هــای بامــزه یــا ســنتی  در ایــن روز 
در خیابــان رژه می رونــد و مخصوصــا رژه ی مــردم شــهر ســالزبورگ بســیار مشــهور و پــر 

طــرف دار اســت. 

شب نیمه ی تابستان )۲۱ ژوئن(
کوه هــای اطــراف محــل زندگیشــان آتش هــای بــزرگ  در ایــن شــب مــردم در تپه هــا یــا 

ــت. ــه راه اس ــم ب ــاز ه ــای ب ــو و مهمانــی  در فض ــاط باربیکی ــد و اغلــب بس ــن می کنن روش

- ژوئیه و اوت
کوب )۲۵ ژوئیه( روز سنت یا

مخصوصــا  اتریشــی ها،  چوپان هاســت.  و  دهقانــان  حامــی  قدیــس  کــوب  یا ســنت 
ــن  ــن روز را جش ــابی ای ــد و حس ــام می گذارن ــنگ تم ــس س ــن قدی ــرای ای ــالزبورگی ها، ب س
هــم  هاندشــتاین  متــرِی   ۲۱۱۷ کــوه  قلــه ی  در  روز  ایــن  در  هم چنیــن،  می گیرنــد. 

می کننــد. برگــزار  کشــتی  مســابقه های 

فستیوال موسیقی )تابستان(
گرفتــه تــا  ک  در طــول تابســتان، فســتیوال  ســبک های موســیقی مختلــف، از جــاز و را

کشــور خواهیــد دیــد. کالســیک، را در سراســر  موســیقی 

کتبر - سپتامبر و ا
برداشت محصول و شکرگزاری

اتریــش در  بــه تفــاوت شــرایط آب و هوایــی، کشــاورزهای مناطــق مختلــف  بــا توجــه 
گونــی، در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز، مراســم برداشــت محصــول  گونا زمان هــای 
گــر در ایــن روزهــا ســری بــه مناطــق روســتایی بزنیــد،  و شــکرگزاری را برگــزار می کننــد. ا
می توانیــد بازارچه هــای محصــوالت محلــی، رقص هــای ســنتی و جشــن های برداشــت 

کنیــد.  محصــول را تماشــا 

بازگشت به فهرست مطالب
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کتبر( روز همه ی قدیسان )۳۱ ا
چنــد  تــا  اســت.  درگذشــتگان  و  قدیســان  همــه ی  بزرگ داشــت  روز  کتبــر،  ا  ۳۱ روز 
ســال پیــش، اتریشــی ها ایــن روز را بــا مراســم ویــژه ی خودشــان می گذراندنــد، امــا در 
ببینیــد. مراســم  ایــن  در  را  آمریکایی هــا  هالوویــِن  تأثیــر  می توانیــد  اخیــر  ســال های 

- نوامبر
شب ارواح )اول نوامبر(

گل  گورســتان ها می زننــد و روی قبــر بستگانشــان شــمع و  در ایــن شــب، مــردم ســری بــه 
می گذارنــد. روز اول نوامبــر هــم پدرخوانده هــا و مادرخوانده هــا بــه فرزندخوانده هایشــان 

کــه نــوع ایــن هدیه هــا از منطقــه  ای بــه منطقــه ی دیگــر فــرق می کنــد.  هدیــه  می دهنــد 

روز سنت مارتین )۱۱ نوامبر(
خیابان هــا  در  خودشــان  دست ســاز  فانوس هــای  بــا  کوچــک  بچه هــای  روز،  ایــن  در 
دوره می افتنــد و آوازهــای مخصوصــی می خواننــد. خیلــی از مــردم اتریــش در ایــن روز 
گوشــت غــاز درســت می کننــد و دور هــم  ــا  غــذای مخصوصــی بــه اســم ســروایتنکنودل ب

می خورنــد.

- دسامبر
روز سنت نیکوالس )۶ دسامبر( 

هدیه هــای  رســاندن  مســئول  امــا  اتریشی هاســت،  پاپانوئــِل  همــان  نیــکالس  ســنت 
کوچــک بــه بچه هــای خــوب می دهــد. ســنت  کریســمس نیســت، بل کــه هدیه هایــی 
نیــکالس بــا بغلــی پــر از هدیه هایــی مثــل میــوه، آجیــل و شــیرینی از خانــه ای بــه خانــه ی 
کرامپــوس )شــیطان( هــم می آیــد تــا بچه هــای بــد را تنبیــه  دیگــر مــی رود و هــم راه او 
کرامپوس الفــن را هــم  کنــد )کــه البتــه هیچ وقــت اتفــاق نمی افتــد(. در ایــن روز مراســم 
بــه  را  کــه در آن جوان هــا ماســک های چوبــی می گذارنــد و خودشــان  خواهیــد دیــد 

شــکل شــیطان در می آورنــد و در خیابان هــا دیگــران را می ترســانند. 

کریسمس )۲۴ دسامبر( شب 
کریســمس هــم مهم تــر باشــد. مغازه هــا  کریســمس از خــود روز  شــاید در اتریــش شــب 
کلیســا می رونــد و  ــه  کریســمس ب ــرای مراســم شــب  ــد و مــردم ب معمــوال از ظهــر می بندن
ــوند و  ــع می ش ــم جم ــمس دور ه کریس ــت  ــر درخ ــا زی ــد. خانواده ه ــن می کنن ــمع روش ش

هدیه هایشــان را در همیــن شــب بــه دیگــران می دهنــد.

کریسمس )۲۵ دسامبر( و روز سنت اشتفان )۲۶ دسامبر( روز 
ــه  ــر اتریشــی ها در ایــن روزهــا ب ایــن دو روز از تعطیــالت رســمی اتریــش هســتند و بیش ت

دیــدن بستگانشــان می رونــد، پرخــوری می کننــد و بــه هــم هدیــه می دهنــد. 

شب سال نو یا سیلوستر )۳۱ دسامبر(
اتریشــی ها بــه شــب ســال نــو می گوینــد شــب سیلوســتر، چــون ۳۱ دســامبر در اتریــش روز 
ســنت سیلوســتر اســت. در شــب ســال نــو، مــردم دور هــم جمــع می شــوند و نورافشــانی 
گــر قــرار اســت شــب ســال نــو را در اتریــش بگذرانیــد، بایــد بــرای ســر و  را تماشــا می کننــد. ا
گــر هــم می خواهیــد بیــرون غــذا بخوریــد،  صــدا و ترافیــک عجیبــش هــم آمــاده باشــید. ا
کنیــد چــون بــدون رزرو تقریبــا محــال اســت جــای  حتمــا از قبــل میــزی در رســتوران رزرو 

کنیــد.  خوبــی پیــدا 

تعطیالت رسمی
فقــط  تعطیــالت،  در  می کننــد.  تعطیــل  را  بــار  و  کار  رســمی  تعطیــالت  در  اتریشــی ها 
ــاز هســتند، البتــه نــه همــه ی آن هــا. موزه هــا تکلیفشــان معلــوم  کافه هــا و رســتوران ها ب
ــد از  کار می کننــد و حتــی بازدی نیســت؛ بعضــی از آن هــا تعطیــل هســتند و بعضــی دیگــر 
آن هــا هــم رایــگان اســت. تعطیــالت تابســتانه ی مــدارس در ماه هــای ژوئیــه و اوت اســت 
و در ایــن مــدت بســیاری از خانواده هــا بــه ســفر می رونــد. بــه همیــن دلیــل، در ایــن دو 
کمــی شــلوغ تر. دانــش آمــوزان یــک  ــری  گردش گ ــز  ک ــد و مرا کمــی خلوت ترن مــاه شــهرها 
هفتــه هــم در فوریــه تعطیلــی دارنــد و در ایــن مــدت پیســت های اســکی پــر می شــوند از 

خانواده هایشــان. و  بچه هــا 

تعطیالت رسمی در اتریش شامل موارد زیر است:
اول ژانویه: روز اول سال نو
۶ ژانویه: روز ظهور مسیح

ک دوشنبه ی عید پا
کارگر اول مه: روز 

ک  عید صعود: ۳۹ روز بعد از یک شنبه ی عید پا
دو شنبه ی سفید: عید پنجاهه 

ک  کورپس کریستی: ۶۰ روز بعد از یک شنبه ی عید پا
۱۵ اوت: عید عروج مریم

کتبر: روز ملی اتریش  ۲۶ ا
اول نوامبر: روز همه ی قدیسان 

کره ۸ دسامبر: روز مریم با
۲۵ دسامبر: کریسمس 

۲۶ دسامبر: روز سنت استفان

ج ج و مخار خر
کــه  کنیــم، بایــد بگوییــم  ج بــا شــهرهای دیگــر اروپایــی مقایســه  گــر ویــن را از نظــر مخــار ا
گ یــا بوداپســت  از لنــدن، پاریــس، زوریــخ یــا رم ارزان تــر، تقریبــا هــم رده ی مونیــخ و از پــرا
اتریــش  ییالق هــای  اســکی،  پیســت های  اســتراحت گاه های  جــز  بــه  اســت.  گرا ن تــر 

کم هزینه  تــر از ویــن هســتند.  بســیار 
گــر  ا و  پرداخــت  خواهیــد  اقامتتــان  مــکان  بــرای  را  هزینــه  بیش تریــن  شــما  احتمــاال 
کــه اتاقــی در مهمان خانــه بگیریــد یــا در اتاق هــای دو تختــه  کنیــد  خودتــان را راضــی 
گــر تنهــا  کم تــر می شــود. ا بــا مســافری دیگــر شــریک شــوید، هزینــه ی ســفرتان بســیار 
ــه شــامل  ک ــد  ــد بپردازی ــورو بای ــا ۶۰ ی ــد، شــبی ۵۰ ت ــه هتلــی متوســط بروی کنیــد و ب ســفر 
صبحانــه هــم می شــود. ناهــار بیــن ۶ تــا ۹ یــورو برایتــان تمــام می شــود و قیمــت شــام 
ــا ۲۰ یوروســت. میانگیــن هزینــه ی اســتفاده از حمــل و نقــل  و نوشــیدنی هــم بیــن ۱۵ ت
عمومــی در شــهرها روزی حــدود ۵-۴ یــورو در می آیــد و بلیــت موزه هــا را هــم بیــن ۵ 
ــر.  ــورو هــم بیش ت گاهــی از ۱۲ ی ــر اســت و  گاهــی ارزان ت ــه البتــه  ک ــورو می فروشــند  ــا ۷ ی ت
ــه  ــد، ن ــتور بخری گ اس ــا درا ــوپرمارکت ی ــره را از س ــتِی روزم ــوالت بهداش ــت محص ــر اس به ت
از داروخانه هــا. یادتــان باشــد مبلغــی را هــم بــرای تفریــح، شــکم چرانی و رفــت و آمــد 

در نظــر بگیریــد. 
گرفته ایــد، می توانیــد  کنیــد و اتاقــی در مهمان خانــه  گــر می خواهیــد واقعــا صرفه جویــی  ا
جــای  بــه  و  بخریــد  ســوپرمارکت ها  از  را  غذایــی  مــواد  بعضــی  بخوریــد،  ارزان  غــذای 
گشــت بزنیــد. این جــوری  اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی، پیــاده در شــهر 
گــر بخواهیــد از ایــن هــم  می توانیــد بــا روزی ۷۰ تــا ۸۰ یــورو از پــس هزینه هــا بــر بیاییــد. ا
کنیــد، بایــد در انتخــاب دیدنی هــا دقیــق باشــید. بعضــی موزه هــا بــه بچه هــا  ج  کم تــر خــر
تخفیف هــای  از  می توانیــد  هــم  وقت هــا  خیلــی  و  می دهنــد  تخفیــف  دانش آموزهــا  و 

کنیــد. ــواده اســتفاده  خان
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غذا
غذاهــای اتریشــی یــادآور دوران ســیطره ی اتریــش بــر اروپــا هســتند و می تــوان رد تعامــل 
در  را  بالکان هــا  و  آلمان هــا  بوهمیایی هــا،  مجارهــا،  ایتالیایی هــا،  مثــل  اقوامــی  بــا 
گوشــت ها و  آش پزخانــه ی اتریشــی ها دیــد. ســبک پخــت و پــز اتریشــی بــه اســتفاده از 
ســبزی جات متنــوع شــهرت دارد. صبحانــه ی اتریشــی ها حــال و هوایــی قــاره ای دارد 
ــوه  ــا آب می ــای ی ــوه، چ ــر، قه ــرد، پنی ــت های س گوش ــواع  ــا، ان ــان، مرب ــامل ن ــواًل ش و معم
می شــود. در ســنت اتریشــی، ناهــار مهم  تریــن و ســنگین ترین وعــده ی روز بــوده، امــا 
امــروزه بــا توجــه بــه ســبک زندگــی مــدرن مــردم، خیلی هــا ســبک تر ناهــار می خورنــد. در 
کمــی نــان، پنیــر و ژامبــون محــدود بــود، اهمیــت  گذشــته اغلــب بــه  کــه در  عــوض، شــام 
کــرده اســت. چاشــت و عصرانــه ی ســنتی اتریشــی ها یــک بــرش نــان  بیش تــری پیــدا 
ــد  ــم نبای ــی را ه ــای اتریش کیک ه ــیرینی ها و  ــد ش ــون اســت، هرچن ــا ژامب ــر ی ــی پنی کم ــا  ب

گرفــت.  ــده  نادی
کــه آب و هوایــی ســرد دارنــد، ســوپ ها در اتریــش هــم پــر  کشــورهایی  مثــل همــه ی 
طــرف دار هســتند و ســوپ های متنوعــی مثــل فریتاتنســوپ )ســوپی رقیــق با رشــته هایی 
گلوله هــای خمیــری حــاوی جگــر(  ــا  از نوعــی پن کیــک(، ِلِبرکنودلســوپ )ســوپی رقیــق ب
پیــدا  رســتوران ها  از  بســیاری  در  را  ســبزی جات(  و  گوشــت  )ســوپ  گوالش ســوپ  و 
گــر خیلــی ســوپ دوســت نداریــد، می توانیــد در رســتوران ها بشــقابی از  می کنیــد. امــا ا

گوشــت های ســرد را بــرای پیش غــذا ســفارش دهیــد. 
گوســاله ی آب پــز بــا ســبزی جات اســت و  تافلشــپیتز، غــذای ملــی اتریشــی ها، گوشــت 
ــی  ــای نازک ــن، برش ه ــذای وی ــن غ ــی، معروف تری ــِل وین ــان شنیتس ــا هم ــنیتزل ی وینه ش
خ می کننــد.  کــه آن را در خرده نــان می غلتاننــد و در روغــن ســر گوســاله اســت  گوشــت  از 
خ شــده( و  غ سر کالســیک دیگــری مثــل بکهوهــن )مــر عــالوه بــر ایــن، غذاهــای اتریشــی 
کبابــی بــا سســی از ســبزی جات پختــه و پیــاز  گاو  گوشــت  زویِبلُرشــتبراتن )برش هــای 
خ کرده( را هــم در منــوی رســتوران های اتریــش پیــدا می کنیــد. امــا ســنت غذایــی  ســر
تحــت  اتریــش،  بورگنلندی هــای  مثــال،  بــرای  نیســت.  یک ســان  اتریــش  سراســر  در 
ــیب زمینی  ــا، س ــکا، لوبی ــر از پاپری ــان بیش ت ــا، در غذاهایش ــزی مجاره ــبک آش پ ــر س تأثی
غنــی  روغــن  کوربیســکرنول،  بــدون  اســتیریایی ها  و  می کننــد  اســتفاده  کلم بــرگ  و 
کــدو تنبــل بــه دســت می آیــد، دســت و دلشــان بــه آش پــزی  کــه از بــذر  و تیره رنگــی 

نمــی رود. 

 
  

ــ خودمانی تــر بگوییم ــــ پاســفره ای ها هــم نقــش مهمــی  در اتریــش، غذاهــای فرعــی یــا 
ــواع  ــا ان ــه ب ک ــتند  ــری هس ــکی هایی خمی ــا پیراش ــد. کارنتنره ــی دارن ــای غذای در وعده ه
ــا پرشــان می کننــد،  و اقســام مــواد غذایــی مثــل پنیــر، ســیب زمینی، ســبزی جات و نعن
ــاالد  ــا س ــب ب ــا را اغل ــد. کارنتنره ــرو می کنن ــره س ک ــس  ــی س ــا نوع ــانند و ب در آب می جوش

می خورنــد. 
کامــل نمی شــود. آپفلشــترودل یــا اشــترودِل  امــا وعــده ی غذایــی در اتریــش بــدون دســر 
کرپ هــا محبوب تریــن دســرهای اتریشــی هســتند. ســالزبورگی ها هــم در  ــواع  ســیب و ان
غ، آرد و  ــه از تخم مــر ک ــد: پودینگــی پفکــی  ــرِل ســالزبورگی نظیــر ندارن ــردن نوِک ک درســت 
ــه  ــل زاخرتورت ــزه ای مث ــیرینی های خوش م ــد ش ــما می توانی ــد. ش ــتش می کنن ــکر درس ش
ــا مربــای زردآلوســت.  کیــک شــکالتی ب کــه در واقــع نوعــی  را بــرای دســر ســفارش دهیــد 
کلوچــه ی پرشــده بــا مربــای زردآلــو یــا مرباهــای دیگر اســت و تاپفنشــترودل  کراپفــن نوعــی 
کرده انــد. میلیرامشــترودل یــا اشــترودل  کــه آن را بــا پنیــر تاپفــن پــر  هــم اشــترودلی اســت 
خامــه هــم از شــیرینی های خوش مــزه ی اتریــش اســت. شــکالت موتزارت کوگلــِن اتریــش 

هــم بســیار معــروف اســت و از شــکالت تلــخ، پســته و بــادام تهیــه اش می کننــد. 
کــه  بوده انــد  اتریشــی ها  می گوینــد  دارد.  هــم  بی نظیــری  قهوه هــای  اتریــش  امــا 
جــا  شــهر  ایــن  در  ویــن  اشــغال  پایــان  از  پــس  عثمانــی  ترک هــای  کــه  را  قهوه هایــی 
کافه نشــینی و صــرف قهــوه در اتریــش  ــد. ســنت  کردن ــه اروپایی هــا معرفــی  گذاشــتند، ب
بخــش مهمــی از هویــت شــهری را تشــکیل می دهــد. کافه هــای وینــی ســبک و ســیاق 
کالینــر شــوارتزر بــه اسپرســو شــبیه اســت.  ویــژه ی خــود را دارنــد و مــوکای اتریشــی یــا 
و  اسپرســو،  کافه التــه  مثــل  ایتالیایــی،  قهوه هــای  انــواع  می توانیــد  کافه هــا  ایــن  در 
کاپوچینــو، را هــم ســفارش دهیــد. قهــوه  نوشــیدن بــا دوســتان از اجــزای مهــم فرهنــگ 
بــه قهــوه و  را  کســی  اتریشــی ها  کــه  اتریــش اســت و بســیار متــداول اســت  اجتماعــی 
کــه بســیاری ایــن ســنت اتریشــی ها را بــه چــای عصرانــه ی  کننــد، تــا آن جــا  کیــک دعــوت 
کافه هــای  کلــت  کــه هات چا انگلیســی ها تشــبیه می کننــد. پیش نهــاد مــا ایــن اســت 
کلــت را بــا خامــه ی غلیــظ درســت  کنیــد. اتریشــی ها هات چا اتریــش را هــم امتحــان 

غ هــم می زننــد. بــه آن زرده ی تخم مــر بــرای افزایــش غلظتــش  گاهــی  می کننــد و 

www.safaridigar.com / 9بازگشت به فهرست مطالب

www.takbook.com

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


10 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

Vienna شهر وین
هم ردیــف  شــهری  اســت؛  فراموش نشــدنی  اروپایــِی  کالســیِک  شــهرهای  آن  از  ویــن 
گ یــا رم. این جــا چکیــده ی تاریــخ، فرهنــگ و ســّنِت اروپاســت و  بارســلونا، پاریــس، پــرا
کــه  معمــارِی خیره کننــده ی شــهر هــم روایت گــِر سرگذشــِت کم نظیــر ویــن اســت؛ شــهری 
گذشــته ای شــاهانه را بــا ســبک زندگــِی امــروزی آمیختــه اســت. ویــِن امــروز  یادگارهــای 
شــهری مــدرن اســت، امــا ســایه ی ســنت های دل نشــین و قدیمــی هنــوز روی ســر ایــن 
گوتیــک و بــاروک، پیاده راه هــای سنگ فرش شــده، بــوی قهــوه و  شــهر اســت. معمــاری 
شــیرینی هاِی کافه هــای همیشــه شــلوغ و رد پــاِی تاریــخ و هنــر در هــر خیابــان حــال و 

هوایــی خیال انگیــز بــه ویــن می دهنــد. 
ویــن محبــوب دل دادگان موســیقی اســت. موســیقی بخشــی جدایی ناپذیــر از هویــِت 
کنیــد، از  گوشــتان را تیــز  ــر  ــر تــوی خیابان هــای خلوت ت گ شــهرِی ویــن و وینی هاســت. ا
کــه ســونات های  ــاِز خانه هــا و مدرســه ها صــدای بچه هایــی را می شــنوید  پنجره هــای ب
شــاه کارهای  کــه  می بینیــد  را  خیابانــی  نوازنــدگان  یــا  می کننــد  تمریــن  را  موتــزارت 
ــن  ــد، وی ــه باش ک ــه  ــر چ ــد. ه ــرا می کنن ــان اج ــار خیاب کن ــی را  ــا محل ــیک ی ــیقِی کالس موس
زمانــی خانــه ی شــوبرت، اشــتراوس، موتــزارت، بتهــوون، هایــدن و برامــس بــوده اســت. 
کار ســختی نیســت. اینرشــتات، یــا شــهِر داخلــی،  کــردن دیدنی هــای تاریخــی ویــن  پیــدا 
قلــب ویــن اســت و آب راهه هــای دانــوب قدیــم و دانــوب جدیــد هــم، مثــل دو شــاه رگ، 
از میــان شــهر می گذرنــد. میــدان اشــتفان پالتز، در مرکــز اینرشــتات، بهتریــن نقطــه بــرای 
ــه پیاده راه هــای مهــِم کارنتنــر اشتراســه، گرابــن و  ــه ب ک ــی  آغــاِز کشــِف ویــن اســت؛ میدان
را می توانیــد در حوالــی آن ببینیــد.  از دیدنی هــای ویــن  کولمارکــت راه دارد و خیلــی 
کاخ هــای  کلیســای جامــع ویــن، کاخ الیزابــت و مجموعــه ی  کلیســای اشــتفاندوم، یــا 
کــه این جــا بیاییــد،  را در همیــن میــدان می بینیــد و هــر وقــت ســال هــم  هافبــورگ 
ــی  کاف ــم  ــد ه ــد. بع ــذت ببری ــی ل ــدان خیابان ــور هنرمن ــای جورواج ــد از برنامه ه می توانی
و  میــدان  پشــت  زیبــای  و  آرام  بــه خیابان هــای  تــا  برویــد  پیــاده   اســت چنــد دقیقــه 

کافه هایشــان برســید و قهــوه ای عالــی بــا اشــترودِل ســیب بخوریــد.
خیلی هــا، فقــط بــا دیــدن همیــن چنــد خیابــاِن قدیمــی و هم چنــان زنــده، یــک دل نــه 
کوچــه  ی ویــن قصــه ی شــنیدنی  صــد دل، عاشــق ویــن می شــوند. امــا هــر خیابــان و هــر 
کارنتنــر اشتراســه قــدم بزنیــد تــا بــه  کمــی هــم تــوی  خــودش را دارد، پــس بهتــر اســت 
کارلزپالتــز، مرکــز شــبکه ی حمــل و نقــِل کارآمــد شــهر، برســید و بــه محله هــای دیگــر ســرک 

بکشــید. 

بــه قــول خــود وینی هــا، رینــگ دور اینرشــتات  یــا،  بلــواِر پــر درخــِت رینــگ اشتراســه 
حلقــه زده اســت و مــرز شــهر قدیمــی را نشــان می دهــد. این جــا پــر اســت از عمارت هــای 
خ  ر بــه  را  اتریــش  امپراتــورِی  عظمــِت  کــه  نوزدهمــی  قــرن  شــکوِه  بــا  و  شــگفت انگیز 

 . می کشــند
ویــن موزه هــای بســیار زیــادی هــم دارد و مــوزه ی تاریــخ هنــر در رینــگ اشتراســه از 
زیباتریــن موزه هــای اروپــا و حتــی جهــان اســت. گذشــته از اهمیــِت آثــار هنــری مــوزه، 
گنجینه هایــش  زیبایــی  شایســته ی  کــه  ســاخته اند  طــوری  هــم  را  ســاختمان  خــود 

باشــد. 
کوارتیــه )محلــه ی موزه هــا(  درســت پشــت مــوزه ی تاریــخ هنــر، مجموعــه ی موزیومــس 
کــه بــه خاطــر چنــد مــوزه ی عالــی، کافه هــای بی نظیــر و فضــای عمومــِی  را می بینیــد 
کوارتیــه هشــتمین  خوش آینــدش از محبوب تریــن دیدنی هــای ویــن اســت. موزیومــس 
مجموعــه ی فرهنگــی بــزرگ جهــان اســت و مــوزه ی لئوپولــد، مــوزه ی هنــر مــدرن، تــاالر 
ــد  ــه را در آن خواهی کاف ــد  کوارتیــه و چن ــز  ــاری ویــن، تانت ــز معم ــزوم، مرک ــوزه ی ت ــر ، م هن

دیــد. 
محله هــای جدیدتــر ویــن هــم یادگارهــای تاریخــِی خودشــان را دارنــد، امــا مهم  تریــن 
جاذبه هــای ایــن بخــش شــهر را منطقــه ی تفریحــِی جزیــره ی دانــوب، یعنــی زمین هــای 
محصــور بیــن دو آب راهــه ی اصلــی شــهر، و پارک هــای بزرگــی مثــل پراتــه ی محلــه ی 
و  بــازی  رنگارنــِگ  امکانــات  از  گذشــته  پراتــه،  می دهنــد.  تشــکیل  لئوپولدشــتات 
گوشــه های دنجــی  ــه هنــوز می شــود  ک ــارک جنگلــی بی نظیــر هــم دارد  ســرگرمی، یــک پ

کنیــد و از ســکوت و زیبایــِی طبیعــت لــذت ببریــد. تــوی آن پیــدا 
ــت ویــن اســت و ویــن از انگشت شــمار  ســّنت آش پــزی بخــش مهمــی از فرهنــگ و هوی
بــه اســم  نــه  بــه اســم خــودش، و  را  کــه ســنت آش پــزِی آن  شــهرهای جهــان اســت 
ــا دیگــر شــهرها و  ــِز وینــی از قرن هــا رابطــه ب کشــوِر مــادرش، می نامنــد. ســبک پخــت و پ
کــرده  گرفتــه، امــا حــال و هــوای ویــژه ی خــودش را هــم حفــظ  کشــورهای اروپایــی تأثیــر 
ــا و  کیک ه ــن  ــا بهتری ــی، این ج ــنگیِن وین ــا س ــزه ، ام ــای خوش م ــته از غذاه ــت. گذش اس
گرفتــه تــا انــواع پاالچینکــن  شــیرینی های دنیــا را هــم پیــدا می کنیــد، از اشــترودِل ســیب 

ــودل. کن ــن  و ماریل
کـــردن اقامـــت گاه و جـــای خـــواِب مناســـب تـــوی ویـــن دردســـر زیـــادی نـــدارد. بـــا  پیـــدا 
گونــــــی پیـــــش رو داریـــد، از-  گـــونا توجـــه بـــــه ســـبک زندگـــی و بودجه تـــان، گــــــزینه های 

شهر وین
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گرفتــه تــا هتل هــای مجلــل و خیره کننــده.  مهمان ســراهای دانش جویــی و جوان پســند 
گــر  کنیــد، مخصوصــا ا بــا ایــن حــال، بهتــر اســت قبــل از ســفر جایــی بــرای خودتــان رزرو 

کنیــد.  دوســت داریــد در منطقــه ی پــر طــرف داِر اینرشــتات جایــی پیــدا 
گاهــی تجربــه ای  کــردن در ویــن هــم  مثــل همــه ی شــهرهای بــزرگ و شــلوغ، خریــد 
لباس فروشــی های  و  امــروزی  بــزرگ  فروش گاه هــای  این جــا  اســت.  دیوانه کننــده 
کــه زمانــی مایحتــاج خانــدان ِ  کنــار مغازه هایــی ســنتی می بینیــد  معمولــی را درســت 
تــوی  قیمتــی  همه جــور  بــا  محصــول  همه جــور  می کرده انــد.  تأمیــن  را  ســلطنتی 
و قیمت هــای  اینرشــتات  برندهــای مشــهور مغازه هــای  از  پیــدا می کنیــد؛  ایــن شــهر 
بــا عقــل جــور در  کــه خریــد از آن هــا بیش تــر  تــا خیابان هایــی  گرفتــه  سرسام آورشــان 
پــر  کولمارکــِت  می آیــد. مهم تریــن مناطــق خریــد ویــن خیابــان قدیمــِی جوزفشــتاتر، 
گاســه ی عجیــب و غریــب هســتند، هرچنــد  زرق و بــرق، کارنتنــر اشتراســه ی شــلوغ و نوبا
کنیــد، بازارچه هــای فصلــی را هــم در  کریســمس بــه ویــن ســفر  گــر چنــد هفتــه پیــش از  ا

بــه شــهر می دهنــد.  کــه حــال و هــوای عجیبــی  همه جــا می بینیــد 
شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی ویــن از بهترین هــای اروپاســت و شــامل خطــوط قطــار، 
ترامــوا، اتوبــوس و متــرو می شــود. برنامــه ی زمانــی شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی ویــن 
ــد.  ــل بمانی ــه بیــش از ۱۰ دقیقــه معط ک ــد  ــم پیــش می آی ک ــی  ــب اســت و خیل ــیار مرت بس
کســی بگیریــد یــا حتــی  کســی شــهر هــم می توانیــد تا کیوســک های تا در خیابان هــا یــا 
کنــد باشــد،  کــه شــاید  کنیــد  کرایــه  می توانیــد دوچرخــه، ســه چرخه یــا درشــکه ی اســبی 
کوچه  هــای باریــک  گشــت زدن در اینرشــتات، بــا  امــا حســابی خــوش می گــذرد. بــرای 
همــان  راه  بهتریــن  شــاید  پیاده راه هایــش،  و  یک طرفــه  خیابان هــای  پیچ درپیــچ، 
خوبــی  گزینــه ی  هــم  دوچرخــه  شــهر  محله هــای  دیگــر  بــرای  امــا  باشــد،  زدن  قــدم 
ــدارد. امــا  ــا مســطحی اســت و شــیب های تنــد ن ــه ویــن شــهِر تقریب ک اســت، مخصوصــا 
در هــر صــورت، حواســتان بــه راننده هــای وینــی باشــد چــون، در مقایســه بــا خیلــی از 
ــد. ــر پیــاده ندارن ــه خــط عاب ــادی ب ــه می نشــینند، توجــه زی ک اروپایی هــا، پشــت فرمــان 
گــر در ســفرتان بــه ویــن بچــه ای هم راهتــان باشــد، نگرانــی زیــادی از ایــن بابــت نخواهــد  ا
داشــت. شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی ویــن بــه بچه هــا تخفیــف می دهــد و بســیاری از 
رســتوران ها و هتل هــا هــم امکانــات ویــژه ای بــرای بچه هــا دارنــد. عــالوه بــر برنامه هــای 
ویــن،  تئاترهــای  و  توریســتی  جاذبه هــای  موزه هــا،  از  خیلــی  در  کــودکان  ســرگرمِی 

کننــد. ــازی  کــه بچه هــا می تواننــد آن جــا ب ــادی هــم در شــهر هســتند  ــاز زی فضاهــای ب

چند توصیه:
کارمزدشــان  گزینــه بــرای تبدیــل پــول بــه یــورو هســتند، امــا  ۱. در ویــن، بانک هــا بهتریــن 
کارمــزد بپردازیــد،  کــه مجبــور نشــوید چنــد بــار  کمــی بــا هــم فــرق می کنــد. بــرای ایــن 

کنیــد. کــه الزم داریــد یک بــاره بــه یــورو تبدیــل  کنیــد هــر مقــدار پولــی را  ســعی 

کارتــه بــه   کارت تخفیــف ویــن یــا دی ویــن  گــر چنــد روز در ویــن می مانیــد، خریــد  ۲. ا
کارت ۹/۱۹ یورویــی می توانیــد ســه روز بــدون  ســودتان خواهــد بــود، چــون بــا ایــن 
کنیــد و در بعضــی موزه هــا،  محدودیــت از شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده 

بگیریــد.  تخفیــف  هــم  ســیاحتی  تورهــای  و  فروش گاه هــا  رســتوران ها،  کافه هــا، 

کنیــد تــوی محله هــای قدیمی تــر شــهر بیش تــر پیــاده روی یــا دوچرخه ســواری  ۳. ســعی 
کنیــد و لــذت بــردن از دیدنی هــای ایــن محله هــا را فــدای ســرعت زیــاد نکنیــد، مخصوصــا 

کیلومتــری بیــن دانــش گاه و تــاالر اپــرا در رینــگ. در اینرشــتات و فاصلــه ی دو 

کننــد، مناطــق را  کار خودشــان را تــوی نشــانی دادن راحــت  کــه  ــرای ایــن  ۴. وینی هــا ب
کرده انــد. هــر چــه شــماره ی یــک منطقــه باالتــر باشــد، یعنــی آن منطقــه از  شــماره گذاری 
مرکــز شــهر دورتــر اســت. نشــانی ها را هــم بــه شــکل یــک عبــارت ســه بخشــی می نویســند 
ــان و شــماره ی  ــا شــماره ی خیاب ــام ی ــه راســت شــامل شــماره ی منطقــه، ن ــه از چــپ ب ک
ســاختمان و آپارتمــان اســت. مثــال نشــانیK–rntner strasse, ۴۳/۱۲ ,۰۱ یعنــی آپارتمــان 
کارنتنــر در منطقــه ی یــک. یادتــان باشــد  ک ۴۳، خیابــان  شــماره ی ۱۲ در ســاختمان پــال
شــماره ی بعــد از نــام خیابــان شــماره ی ســاختمان اســت و عــدد بعــدی هــم شــماره ی 

آپارتمــان را نشــان می دهــد. 

کــه  ۵. ویــن موزه هــا ی زیــادی دارد و خیلــی از ایــن موزه هــا هــم آن قــدر بــزرگ هســتند 
از موزه هــا  دیــدار  از  قبــل  بنابرایــن،  ببینیــد.  را  آن هــا  کل  فرصــت نمی کنیــد یک بــاره 
ــا بتوانیــد یــک راســت بــه بخشــی  گنجینه هایشــان داشــته باشــید ت اطالعاتــی دربــاره ی 

ــد.  ــتش داری ــر دوس ــه بیش ت ک ــد  بروی

۶. بیش تــر رســتوران های محله هــای توریســتی منــوی انگلیســی هــم دارنــد، امــا خیلــی 
کــه معمــوال بهتریــن غــذای رســتوران اســت، روی تختــه  از رســتوران ها اســِم غــذای روز را 
ســیاه می نویســند، نــه در منــو. بنابرایــن، دربــاره ی غــذای روز از پیش خدمــت ســؤال 

کنیــد تــا از دســتش ندهیــد. 

نــدارد،  ج  یــورو بیش تــر خــر یــک  گاهــی  کــه  راه تهیــه ی غــذا در ویــن،  ارزان تریــن   .۷
ــواع  ــد. تــوی ســوپرمارکت ها ان کــه از ســوپرمارکت ها ســاندویچ اتریشــی بخری ایــن اســت 
گوشــتی، پنیــر و نــان را چیده انــد و شــما می توانیــد بــا اشــاره بــه مــوادی  فرآورده هــای 
کــه  ــی را  کثــر پول ــا حدا کنیــد ی ــد مخلفــات ســاندویچتان را انتخــاب  کــه دوستشــان داری
برایتــان  را  ســاندویچ  تــا  بگوییــد  فروشــنده  بــه  بدهیــد  ســاندویچ  بــرای  می خواهیــد 
کنــد. تازگــی، کیفیــت و تمیــزی مــواد غذایــی ایــن ســوپرمارکت ها معمــوال بهتــر از  آمــاده 
کی هــای رنگارنگــی  کیوســک های خیابانــی اســت. در نان فروشــی های شــهر هــم خورا
ــا انــواع پیتــزا. بیش تــر  گرفتــه ت ــا قیمــت مناســب پیــدا می کنیــد، از نــان دارچینــی تــازه  ب
نان فروشــی ها قهــوه و اسپرســو هــم دارنــد و می توانیــد یــک صبحانــه ی ســرپایی خــوب 

و ارزان بخوریــد. 

۸. بیش تــر مغازه هــای ویــن دوشــنبه تــا جمعــه از ســاعت ۹ صبــح تــا ۶ بعدازظهــر و 
شــنبه ها تــا ۵ بعدازظهــر بــاز هســتند و بعضی هایشــان ممکــن اســت روزهــای پنج شــنبه 
کننــد. قانــون می گویــد مغازه هــا بایــد یک شــنبه ها  کار  و جمعــه تــا حــدود ۷:۳۰ شــب 
ــازه ی  ــی دو مغ ــت یک ــن اس ــا ممک ــی خیابان ه ــوی بعض ــا ت ــد، ام کنن ــل  ــان را تعطی کارش

کنیــد.  بــاز هــم پیــدا 

ســوار  از  قبــل  اســت  بهتــر  امــا  دارنــد،  کســی متر  تا ویــن  کســی های  تا کــه  ایــن  بــا   .۹
کرایــه ی مســیرها، مخصوصــا مســیرهای  ــا راننــده بزنیــد، چــون  شــدن چانه هایتــان را ب

فرودگاهــی یــا حومــه ای، ثابــت نیســت. 

۱۰. در مســیرهای مخصــوص دوچرخه ســواری راه نرویــد و هنــگام عبــور از آن هــا، ماننــد 
ــر پیــاده هــم باشــد چــون، گذشــته  ــه خــط عاب کنیــد. حواســتان ب خیابان هــا، احتیــاط 
کم تــر از ۲۵ متــرِی خــط عابــر پیــاده از مســیری  گــر در فاصلــه ی  ک بــودن، ا از خطرنــا

کنــد.  کنیــد، پلیــس می توانــد شــما را جریمــه  خط کشی نشــده از خیابــان عبــور 
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تاریخچه
ــه ســلتی ها در ســاحل رود  ک ــی  ویــن از پانصــد ســال پیــش از میــالد مســیح، یعنــی زمان
ــوده اســت. در ســال ١٥ پیــش از  کن شــدند، همــواره منطقــه ای مســکونی ب دانــوب ســا
ــا از  ــارو ســاختند ت ج و ب ــر ــام داشــت، ب ــا ن کــه ویندوبون میــالد هــم رومی هــا در ایــن شــهر 

کننــد.  ــر قبایــل ژرمــن در شــمال محافظــت  ــوری خــود در براب امپرات
در ســده های میانــه، ویــن مرکــز حکومــت خانــدان بابنبــرگ بــود و در ســال ١٤٤٠ هــم 
مقــر خانــدان هابســبورگ شــد. بیــن ســال های ١٤٨٣ تــا ١٨٠٦، ویــن پایتخــت غیررســمی 
ک هــای عالــی بــود، هرچنــد  امپراتــوری روم و مرکــز فرهنــگ، هنــر، علــم، موســیقی و خورا

کــرده بودنــد.  مجارهــا از ســال ١٤٨٥ تــا ١٤٩٠ ویــن را اشــغال 
کــرد، امــا  در ســده های شــانزدهم و هفدهــم، ارتــش عثمانــی دو بــار بــه ویــن حملــه 
کــه بــه محاصــره ی ویــن  پشــت دروازه هــای ویــن بــه بن بســت خــورد. در ایــن دو واقعــه 
ترک هــای  برابــر  در  جانانــه  وینی هــا  شــده اند،  مشــهور   )١٦٨٣( ویــن  نبــرد  و   )١٥٢٩(
کردنــد. در ســال ١٦٧٩ هــم شــیوع  عثمانــی ایســتادند و ســختی های محاصــره را تحمــل 

گرفــت.  طاعــون جــان حــدود یــک ســوم جمعیــت شــهر را 
ویــن، در دوره ی جنگ هــای ناپلئونــِی اوایــل قــرن نوزدهــم، مرکــز امپراتــوری اتریــش 
کنگــره ی ویــن در ســال ١٨١٤ نقــش مهمــی در سیاســت  اروپــا و جهــان  شــد و بــا میزبانــی 
کــرد. بعــد از مصالحــه ی اتریــش   و مجارســتان در ١٨٦٧، ویــن پایتخــت امپراتــوری  بــازی 
کالســیک هــم بــود  اتریش ـ مجارســتان شــد. در همیــن ســال ها، ویــن خانــه ی موســیقی 
و هنــوز هــم خیلی هــا بــرای اشــاره بــه نســل موســیقی دانان بــزرگ ایــن قــرن از عبــارت 
قــرن بیســتم،  اوایــل  قــرن نوزدهــم و  مکتــب اول ویــن اســتفاده می کننــد. در اواخــر 
آهنگ ســازان بزرگــی مثــل برامــس، بروکنــر، مالــر و اشــتراوس در ویــن زندگــی می کردنــد.
کــرد و حســابی  در نیمــه ی دوم قــرن نوزدهــم، ویــن شــکل و شــمایل امروزیــش را پیــدا 
بــزرگ شــد، امــا دوره ی جنــگ جهانــی اول بــرای ویــن دوره ی ســختی بــود. در ایــن 
ســال ها، ویــن از رونــق افتــاد و تــب و تــاب جنــگ دامــن مرکــز فرهنــگ و هنــر اروپــا را هــم 
گرفــت. بعــد از پایــان جنــگ جهانــی اول، ویــن پایتخــت جمهــوری آلمان ـ اتریــش و در 
ــت  ــین بازگش ــکوه پیش ــه ش ــن ب ــم وی ــد. کم ک ــش ش ــورِی اتری ــن جمه ــت اولی ١٩١٩ پایتخ
ایــن ســال ها شــاهد جنبــش  کانــون فرهنــگ و نوگرایــی شــد. وینی هــا در  بــاز هــم  و 
اتحادیــه ی هنرمنــدان اتریشــی، ظهــور روان کاوِی نویــن، اوج گیــری آهنگ ســازان مکتــب 
دوم ویــن، ســبک معمــاری آدولــف لــوس و رواج فلســفه ی ویتگنشــتاین و حلقــه ی ویــن 

بودنــد. 
کــرد و  امــا روزگار همیشــه یــک جــور نیســت. در ســال ١٩٣٨، آلمــان، اتریــش را اشــغال 
کاخ هافبــورگ ویــن بــرای  آدولــف هیتلــر، کــه خــودش هــم زاده ی اتریــش بــود، از بالکــن 
مــردم شــهر حــرف زد. از ١٩٣٨ تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم، اتریــش جزئــی از آلمــان بــه 

ــود.  ــش ب ــوری آلمان ـ اتری ــت جمه ــن پایتخ ــن، برلی ــای وی ــه ج ــت و ب ــمار می رف ش
کــه شــهر را  در دوم آوریــل ١٩٤٥، نیروهــای اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه آلمانی هایــی 
کردنــد. حمله هــای هوایــی و توپ خانــه ای آمریکایی هــا و  کــرده بودنــد حملــه  اشــغال 
کــرد  انگلیســی ها بــه ویــِن محاصره شــده هــم بســیاری از زیرســاخت های شــهر را فلــج 
کــرد. اتریــش از آلمــان جــدا شــد و ویــن بــاز هــم  و ســرانجام شــهر ١١ روز بعــد ســقوط 
پایتخــت شــد، امــا متفقیــن تــا ســال ١٩٥٥ در ایــن شــهر باقــی ماندنــد. آن هــا، بعــد از 
کردنــد و شــهر بــه چهــار  پایــان جنــگ، ویــن را هــم مثــل برلیــن بیــن خودشــان تقســیم 
کــه در  کنتــرل آمریــکا، بریتانیــا، فرانســه و شــوروی تقســیم شــد. تــا ایــن  منطقــه ی تحــت 
کردنــد، البتــه شــوروی  کشــور معاهــده ی اســتقالل اتریــش را امضــا  ســال ١٩٥٥ ایــن چهــار 
کــه اتریــش هرگــز بــه پیمــان ناتــو نپیونــدد و  کــرده بــود  بــرای امضــای ایــن معاهــده شــرط 
کــه اتریــش بــه بلــوک شــرق ملحــق نشــود. شــاید  کــرده بودنــد  کشــور دیگــر هــم شــرط  ســه 
کشــورهای اروپایــی عضــو  کــه اتریــش دیرتــر از خیلــی  همیــن موضــوع هــم باعــث شــد 

ــا شــود.  اتحادیــه ی اروپ
ایــن  در  ویــن  بین المللــی  مرکــز  نــام  بــه  منطقــه ای  اتریــش  دولــت   ،١٩٧٠ دهــه ی  در 
کنــون مقــر چنــد نهــاد  شــهر ســاخت تــا میزبــان نهادهــای بین المللــی شــود. ایــن مرکــز ا
کشــورهای  وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد، آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، ســازمان 
صادرکننــده ی نفــت )اوپــک( و ســازمان امنیــت و هــم کاری اروپاســت و ویــن دوبــاره وزن 

بین المللــی خــود را بــه دســت آورده اســت. 
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- تراموا 
خطــوط ترامــوای ویــن را بــا یــک حــرف یــا رقــم مشــخص می کننــد. ویــن ٢٧ خــط ترامــوا 
کم تــر و دیــدار از بخش هــای بیش تــر شــهر عالــی  کــه بــرای جابه جایــی بــا ســرعت  دارد 
کــه دوســت   کرده انــد  گردش گرانــی طراحــی  اســت. خــط ١ و خــط ٢ ترامــوای یمــن را بــرای 
دارنــد بــا ترامــوا بــه دیدنی هــای شــهر برونــد. خــط ١ از شــِوِدن پالتز بــه ُاِپــر مــی رود و از 
ــر می گــردد، امــا از  ــه می گــذرد. خــط ٢ هــم از اپــر بــه شــِوِدن پالتز ب منطقــه ی پراته ـ هاپتال

منطقــه ی ُاتارکینــگ عبــور می کنــد.

- اتوبوس 
ــه  ــا مشــخص می کننــد. ب ــا یــک رقــم و یــک حــرف الف ب خطــوط اتوبــوس شــهر ویــن را ب
کنیــد، امــا بــد  کــه از اتوبــوس اســتفاده  کم تــر پیــش بیایــد  گســتردگی متــرو، شــاید  دلیــل 
کــه بلیت هــای ارزان تــِر مخصــوص اتوبوس هــای خطــوط B را می توانیــد  نیســت بدانیــد 
بــه قیمــت یــک یــورو بخریــد. البتــه بلیت هــای معمولــی هــم در ایــن خطــوط قابــل 

اســتفاده هســتند. 

- سرویس شبانه 
کل  رســمی،  تعطیــالت  همــه ی  از  قبــل  شــب های  و  شنبه شــب ها  جمعه شــب ها، 
کار می کنــد. هم چنیــن، شــبکه ای از  شــبکه ی متــروی زیرزمینــی ویــن در طــول شــب 
خطــوط اتوبوس هــای شــب رو یــا نایت الینرهــا هــم در سراســر ســال شــب ها فعالیــت 
می کنــد. بــرای اســتفاده از ایــن اتوبوس هــا می توانیــد از بلیت هــای معمولــی اســتفاده 
کارتنــر رینــگ در ُاپــر ختــم می شــود و فاصلــه ی  کنیــد. مســیر بیش تــر ایــن اتوبوس هــا بــه 

ــا ٣٠ دقیقــه اســت.  ــی حرکتشــان هــم ١٥ ت زمان

کسی  - تا
کرایــه ی  کنیــد.  کرایــه  کســی  تا کیوســک های  از  یــا  خیابــان  در  می توانیــد  را  کســی  تا
گــر مایــل باشــید می توانیــد  ا امــا  بــر اســاس فاصلــه محاســبه می کننــد،  را  کســی ها  تا
گــر می خواهیــد بــه  کنیــد. مخصوصــا ا قبــل از ســوار شــدن بــا راننــده در ایــن بــاره توافــق 
کســی  ــه ی تا کرای کنیــد چــون  ــه را مشــخص  کرای ــد، از قبــل  ــا بیــرون شــهر بروی فــرودگاه ی
بــرای ایــن مســیرها ثابــت نیســت. عــالوه بــر ایــن، می توانیــد ســه چرخه یــا درشــکه ی 

کنــد باشــد، امــا به تــان خــوش می گــذرد.  کــه شــاید  کنیــد  کرایــه  اســبی هــم 

- دوچرخه 
ــاعت  ــم س ــا نی ــد. ب کنی ــتفاده  ــد اس ــم می توانی ــه ه ــن از دوچرخ ــی در وی ــرای جابه جای ب
از  خیلــی  تــوی  برســید.  ویــن  دیدنی هــای  بیش تــر  بــه  می توانیــد  دوچرخه ســواری 
ــن  ــگار ای ــا ان ــد، ام کرده ان ــن  ــواری معی ــرای دوچرخه س ــیری ب ــا، مس ــا و پارک ه خیابان ه
ــی  گاه ــازه  ــه. ت ــی ن گاه ــان و  ــی می بینیدش گاه ــون  ــد، چ ــی ندارن ــق خاص ــیرها منط مس
گــر ســوار دوچرخــه شــدید، حواســتان را ســر  هــم بــا پیــاده رو یکــی می شــوند. بنابرایــن، ا
کنیــد. طبــق قانــون، شــما بایــد در  چهارراه هــا و چراغ هــای راه نمایــی حســابی جمــع 
کــه در آن صــورت بایــد  کــه مســیر بســته باشــد  مســیر ویــژه ی دوچرخــه برانیــد، مگــر آن 
کنیــد،  ــه  کرای ــر می خواهیــد دوچرخــه ای  گ کنیــد. ا کلــی عبــور و مــرور پیــروی  از قوانیــن 
ــد. آن هــا دوچرخــه را در  ــاور )www.pedalpower.at( تمــاس بگیری ــا پــدال پ می توانیــد ب
ــارک  کرایــه ی دوچرخــه تــوی پ ــه شــما تحویــل می دهنــد. البتــه شــاید  ــان ب هتــل خودت

ــر باشــد.  ــه ارزان ت پرات
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آب و هوا
این جــا  می پذیــرد.  تأثیــر  قــاره ای  مرطــوب  و  اقیانوســی  هــوای  و  آب  دو  از  ویــن 
گــرم بــا میانگیــن دمــای بیــن ٢٢ تــا ٢٦ درجــه ی ســانتی گراد دارد  تابســتان هایی نســبتا 
کثــر بــه ٣٠ و حداقــل بــه ١٥ درجــه ی ســانتی گراد بــاالی صفــر هــم می رســد.  گاهــی حدا کــه 
زمســتان های ویــن ســرد هســتند و دمــای هــوا دور و بــر صفــر درجــه ی ســانتی گراد اســت. 
معمــوال بیــن ماه هــای دســامبر تــا مــارس ممکــن اســت در ویــن بــرف ببــارد. ویــن در بهــار 
و پاییــز آب و هوایــی معتــدل تــا خنــک دارد و میان گیــن بــارش ســاالنه  هــم حــدود ٦٢٠ 

کمــی تفــاوت می کنــد.  کــه البتــه در مناطــق مختلــف شــهر  میلی متــر اســت 

حمل و نقل
کــه شــاید از بهترین هــا در اروپــا  کامــل و یک پارچــه ای دارد  ویــن سیســتم حمــل و نقــل 
باشــد. بلیت هــای سیســتم حمــل و نقــل ویــن را می توانیــد در قطــار، ترامــوا، اتوبــوس و 
کنیــد. برنامــه ی زمانــی شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی ویــن هــم مرتــب  متــرو اســتفاده 
کــه بیــش از ١٠ دقیقــه معطــل رســیدن وســیله ای  کــم پیــش می آیــد  اســت و خیلــی 
ــوس  ــوط اتوب ــد و خط ــح شــروع می کن ــا ٦ صب ــاعت ٥ ی کارش را از س ــبکه  ــوید. ایــن ش ش
کار می کننــد. خطــوط متــرو  )جــز اتوبوس هــای شــبانه( و ترامــوا تــا ســاعت ١١ تــا ١٢ شــب 

هــم تــا ســاعت ١٢:٣٠ یــا ١ بامــداد فعــال هســتند. 
کارت عبــور شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی ویــن را می توانیــد در ایســت گاه های  بلیــت و 
متــرو از دســت گاه های خــودکار فــروش بلیــت )بــا دســتورالعمل انگلیســی(، معــدود دفاتــر 
فــروش بلیــِت ایــن ایســت گاه ها و هم چنیــن از مغازه هــای فــروش دخانیــات بخریــد. بعــد 
کــه  کنیــد  از خریــد بلیــت و قبــل از ســوار شــدن، بایــد بلیتتــان را وارد دســتگاه آبی رنگــی 
کار،  ــرای ایــن  گرفتــه اســت. ب ــا داخــل اتوبــوس و متــرو قــرار  در ورودی ایســت گاه متــرو ی
کنیــد تــا صدای»دینــگ« را بشــنوید. بــرای احتــرام  لبــه ی بلیتتــان را وارد شــیار دســت گاه 
بــه شــهروندان،  خبــری از بازرســی بلیــت در شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی نیســت، 
گــر بــدون بلیــت ســوار شــوید و متوجــه شــوند، بــی بــرو و برگــرد ١٠٠ یــورو جریمه تــان  امــا ا
کــودکان زیــر ١٤ ســال از ایــن شــبکه  کــه یک شــنبه ها اســتفاده ی  می کننــد. یادتــان باشــد 
گــر هــم می خواهیــد چنــد روز در ویــن بمانیــد و بــه دیدنی هــای شــهر و  رایــگان اســت. ا

کارت تخفیــف شــهر ویــن را بخریــد.  کــه  کــز خریــد برویــد، به صرفــه اســت  مرا
ح زیــر  قیمــت بعضــی انــواع بلیت هــای شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی ویــن بــه شــر

اســت: 
ــا  ــح ت ــه از ٨ صب کاری هفت ــای  ــار: روزه ــورو، اعتب ــد )Einkaufskarte(: ٥/٤٠ ی ــِت خری بلی

٨ شــب 
بلیــت ٧٢ ســاعته: ١٤/٥٠یــورو، ایــن بلیــت تــا ٧٢ ســاعت بعــد از تاییــد دســت گاه اعتبــار 

دارد. 
بلیت هفتگی )Wochenkarte(: ١٥ یورو، اعتبار: از دوشنبه تا یک شنبه . 

- متروی زیرزمینی یا یوبان 
ــه ی متــروی زیرزمینــی  ــرای جابه جایــی در ویــن خطــوط پنج گان معمول تریــن وســیله ب
آن اســت. قطارهــای ایــن خطــوط بــا فاصلــه ی ٢ تــا ٧ دقیقــه حرکــت می کننــد و بیش تــر 

کــز دیدنــی و مهــم شــهر را پوشــش می دهنــد.  مرا
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پیشنهاد سفر
- یک روزه 

ــد، انتخــاب خیلــی ســخت می شــود.  ــرای دیــدن ویــن فرصــت داری ــر فقــط یــک روز ب گ ا
کنیــد. رواق شــگفت انگیز  گردشــتان را از قلــب ویــن، یعنــی اشــتفاندوم، آغــاز  بهتــر اســت 
گشــتی  کنیــد. بعــد  ــاال شــهر را تماشــا  ــاال برویــد و از آن ب ج ب کلیســا را ببینیــد، از بــر ایــن 
کــه یــادگاری از ســده های میانه انــد. مســیرتان را  کلیســا بزنیــد  کوچه هــای پشــت  در 
کافــه ای  کولمارکــت بــه هافبــورگ برویــد. در  گرابــن و  کــه از راه  کنیــد  طــوری انتخــاب 
ناهــار بخوریــد و بعــد بــا ترامــوای خــط ١ یــا ٢ بــه رینــگ اشتراســه برویــد تــا ســاختمان های 
ایــن بلــوار را هــم ببینیــد. در ایســتگاه ماریاترزین پالتــز پیــاده شــوید و بــه مــوزه ی تاریــخ 
کالســیک یــا اپــرا در تــاالر  هنــر برویــد. قبــل از شــام هــم می توانیــد از اجــرای موســیقی 

اپــرا لــذت ببریــد. 

- سه روزه 
ــس  ــه موزیوم ــد، روز دوم ب گذراندی ــم  گفتی ــاال  ــه در ب ک ــور  ــه روز اول را آن ط ک ــد از آن  بع
ــه ی  کتاب خان ــد و  ــورگ برگردی ــه هافب ــار ب ــل از ناه ــد. قب ــد بروی ــوزه ی لئوپول ــه و م کوارتی
خ و فلــک  ملــی را ببینیــد و بعــد از ناهــار بــرای هواخــوری بــه پراتــه برویــد و ســوار چــر

بزرگــش شــوید. 
گــر وقــت  کمــی در باغــش بگردیــد. ا ــاروِک شــونبرون برویــد و  صبــح روز ســوم، بــه قصــر ب
کســتان ها زیبایــی  کاهلنبــورگ پیــاده بیاییــد و میــان جنگل هــا و تا داریــد، می توانیــد از 
کنیــد. بعــد از غــروب هــم برویــد و زندگــی شــبانه ی ویــن را در  غــروب خورشــید را تماشــا 

گورتــل و بــازار ناشــمارکت ببینیــد.  منطقــه ی 

- یک هفته 
ــر یــک هفتــه وقــت داشــته باشــید، دیگــر می توانیــد همــه ی شــهر و حتــی حومــه  اش  گ ا
ــا قایــق  ــا ب را بگردیــد. بعــد از برنامــه ی ســه روز اول، روز چهــارم ســوار دوچرخــه شــوید ی
گــر روز بعــد شــنبه بــود، بــه ناشــمارکت  از مناظــر دیدنــی طــول دانــوب لــذت ببریــد. ا
گشــتی بزنیــد و صبحانــه را هــم همان جــا بخوریــد. بعــد بــه بلویــدره برویــد یــا  برویــد و 
بــه اینرشــتات تــا آلبرتینــا را ببینیــد. می توانیــد ســری هــم بــه مقبــره ی چنــد امپراتــور 
کاری دلتــان  کایزرگروفــت بزنیــد. روز هفتــم، آخریــن روز ســفر، می توانیــد هــر  اتریــش در 
می خواهــد بکنیــد، مثــال بــه یکــی از خیابان هــای خریــد برویــد و ســوغاتی بخریــد، در 
کشــف  کوچــه پس کوچه هــای اینرشــتات را  جزیــره ی دانــوب حمــام آفتــاب بگیریــد یــا 

کنیــد. 
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جشنواره ها و رویداد ها
- کنسرت سال نو 

کــه وینی هــا ســال نــو را بــا رویــدادی برجســته و پــر طــرف دار در سراســر  سال هاســت 
کــه بیــش از ٧٠ کشــور جهــان  جهــان آغــاز می کننــد: اجــرای ارکســتر فیالرمونیــک ویــن 
کنســرت، بیش تــر قطعه هایــی از آثــار خانــواده ی  آن را زنــده پخــش می کننــد. در ایــن 

اجــرا می کننــد.  را  آن ها ــــ  ــ مخصوصــا والس هــای  اشــتراوس 

- برنامه های اپرای وین در فاشینگ 
مهمانی هــای  و  خیابانــی  کارناوال هــای  جشــن ها،  از  دوره ای  کارنــاوال  یــا  فاشــینگ 
ــا  ــد. ام ــه اوج می رس ــه ب ــه در فوری ک ــت  ــش اس ــر اتری ک در سراس ــا ــد پ ــش از روزه ی عی پی
وینی هــا یــک برنامــه ی ویــژه هــم بــرای ایــن جشــن ها دارنــد. در آخریــن پنج شــنبه ی 
برجســته ترین  کــه  می کنــد  برگــزار  مراســمی  ویــن  اپــرای  خانــه ی  کارنــاوال،  فصــل 
کشــور هــم در آن شــرکت دارنــد و تــب و تابــش  چهره هــای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی 

همــه ی شــهر را می گیــرد. 

- فستیوال ماه مه 
بزنیــد.  پراتــه  پــارک  بــه  کــه ســری  نیســت  بــد  بودیــد،  ویــن  در  مــه  مــاه  اول  روز  گــر  ا
کــه تعطیــل رســمی هــم هســت در ایــن  کارگــر را  کــه وینی هــا روز جهانــی  سال هاســت 
رژه  مختلــف  سیاســی  گروه هــای  و  کارگــری  اتحادیه هــای  و  می گیرنــد  جشــن  پــارک 

می کننــد.  برگــزار  شــاد  برنامه هــای  و  می رونــد 

- ماراتن وین 
کــه هــم  ویــن هــم، مثــل خیلــی از شــهرهای بــزرگ دنیــا، هــر ســال ماراتنــی برگــزار می کنــد 
بــه تماشــایش می رونــد. ایــن ماراتــن را  شــرکت کنندگان زیــادی دارد و هــم خیلی هــا 

ــزار می کننــد.  معمــوال در مــاه مــه برگ

- فستیوال دونا آینسل 
یــک جشــن واره ی موســیقی ســاالنه در  دانــوب  یــا جزیــره ی  آینســل  فســتیوال دونــا 
کــه معمــوال در اواســط ژوئــن هــر ســال در دونــا آینســل برگــزار می کننــد.  فضــای بــاز اســت 
ایــن فســتیوال، کــه بیش تــر مخصــوص جوان هاســت، ســه روز طــول می کشــد و ضیافتــی 
کــه میلیون هــا نفــر در آن شــرکت می کننــد. از  ک، پــاپ و محلــی  اســت از موســیقی را

ــگان اســت.  ــر، ایــن فســتیوال رای همــه مهم ت

- فستیوال وین 
ویــن از دهــه ی ١٩٥٠ تــا امــروز هــر ســال از اواســط مــه تــا اواســط ژوئــن فســتیوال خــودش 
ــد.  ــدا می کنی ــهر پی ــادی در ش ــی زی ــری خیل ــی و هن ــای فرهنگ ــوال برنامه ه را دارد و معم
کنســرت رایگانــی در فضــای بــاز مقابــل تــاالر شــهر آغــاز  کــه فســتیوال را بــا  رســم ایــن اســت 
کنســرت می آینــد. چــون جزئیــات  کننــد و معمــوال صدهــا هــزار نفــر بــه تماشــای ایــن 
برنامه هــای ایــن فســتیوال یــک ماهــه ســال بــه ســال فــرق می کنــد، بهتــر اســت ســری بــه 

وب ســایت فســتیوال بزنیــد و از برنامه هــای ســال خبــردار شــوید. 

- جشنواره ی فیلم و موسیقی وین 
یــا همــان  تــاالر شــهر ویــن  تــا اواخــر اوت میــدان روبــه روی  از اواخــر ژوئیــه  هــر ســال 
کنســرت های رایــگان اســت. معمــوال  رات هاوس پالتــز محــل برگــزاری انــواع نمایش هــا و 
آدم هــای زیــادی بــه تماشــای ایــن برنامه هــا می آینــد، بنابرایــن بهتــر اســت اول وقــت 

ــود.  ــان ش ــی نصیبت ــای خوب ــا ج ــد ت بروی

- مراسم شب سال نو 
شــب  خودشــان  قــول  بــه  یــا  نــو  ســال  شــب  اتریشــی ها  بقیــه ی  مثــل  هــم  وینی هــا 
سیلوســتر را حســابی جشــن می گیرنــد. شــورای شــهر ویــن در ایــن شــب تــوی اینرشــتات 
این جــا  بــه  هــم  توریســت ها  و  وینی هــا  از  خیلــی  و  می انــدازد  راه  بزرگــی  نورافشــانی 

می آینــد تــا ســال نــو را تــوی خیابــان جشــن بگیرنــد. 
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خرید
بــا  محصــول  همه جــور  اســت.  دیوانه کننــده  تجربــه ای  گاهــی  ویــن  در  کــردن  خریــد 
همه جــور قیمتــی تــوی ایــن شــهر پیــدا می کنیــد. از برندهــای مشــهور مغازه هــای پــر 
گرفتــه تــا دســت دوم فروش های  زرق و بــرق اینرشــتات و قیمت هــای سرسام آورشــان 
ــه  ک ــی دارد  ــر، خیابان های ــهرهای دیگ ــه ی ش ــل هم ــم، مث ــن ه ــا وی ــهر. ام ــنبه بازار ش ش
گاهــی تــوی خیابان هــای  خریــد در آن هــا بیش تــر بــا عقــل جــور در می آیــد، مخصوصــا 
کــه ســوغات های وینــی،  کوچه هــای ایــن خیابان هــا مغازه هایــی پیــدا می کنیــد  فرعــی یــا 
 چیزهایــی مثــل ظــروف چینــی و ســرامیک، عروســک های دست ســاز، محصــوالت آهنــی 
و چــرم می فروشــند و خریــد از آن هــا حســابی به صرفــه اســت. اصلی تریــن خیابان هــای 
گاســه هســتند،  خریــد ویــن جوزفشــتاتر اشتراســه، کولمارکــت، کارنتنــر اشتراســه و نوبا

کنیــد.  ــوی دیگــر خیابان هــا پیــدا  هرچنــد ممکــن اســت مغازه هــای خوبــی هــم ت
بیش تــر مغازه هــای ویــن دوشــنبه تــا جمعــه از ســاعت ٩ صبــح تــا ٦ بعدازظهــر و شــنبه ها 
تــا ٥ بعدازظهــر بــاز هســتند و بعضی هایشــان ممکــن اســت روزهــای پنج شــنبه و جمعــه 
کارشــان  کننــد. قانــون می گویــد مغازه هــا بایــد یک شــنبه ها  کار  تــا حــدود ٧:٣٠ شــب 
کننــد، امــا تــوی بعضــی خیابان هــا ممکــن اســت یکــی دو مغــازه ی بــاز هــم  را تعطیــل 

کنیــد.  پیــدا 

- جوزفشتاتر اشتراسه 
همه جــور  کــه  اســت  ویــن  قدیمــی  خریــد  خیابان هــای  از  یکــی  جوزفشــتاتر  خیابــان 
گرفتــه تــا جواهرفروشــی. یکــی  مغــازه ای تــوی آن پیــدا می کنیــد؛ از دست دوم فروشــی 
از مهم تریــن بازارهــای خیابانــی ویــن بــه اســم بروننمارکــت هــم تــوی همیــن خیابــان 
یــک  درد  بــه  زیــاد  شــاید  و  می فروشــند  ســبزی  و  میــوه  بیش تــر  آن  تــوی  امــا  اســت، 
توریســت نخــورد، هرچنــد دیدنــی اســت. تــوی خیابــان جوزفشــتاتر همه جــور محصولــی 

گرفتــه تــا صفحه هــای موســیقی.  می بینیــد، از مبلمــان مــدرن و امــروزی 

- کولمارکت 
گــر پولتــان  کــه حتــی ا کولمارکــت از آن خیابان هــای خریــد پــر زرق و بــرق ویــن اســت 
بــه خریــد از آن نرســد، بــه تماشــا مــی ارزد. امــا ناامیــد نشــوید. فروش گاهــی تــوی ایــن 
کــه  گ انــد برنــت  کار هــر توریســتی می آیــد. فــروش گاه فرایتــا کــه بــه  خیابــان هســت 
مخصــوص فــروش نقشــه ها و راه نماهــای توریســتی اســت. این جــا بهتریــن و دقیق تریــن 
کــه ســفر را  نقشــه ها و راه نماهــای توریســتی ویــن و دیگــر نقــاط جهــان را پیــدا می کنیــد 
برایتــان شــیرین و آســان می کننــد. ایــن فــروش گاه دوشــنبه تــا جمعــه از ٩ صبــح تــا ٧ 
شــب و شــنبه ها هــم تــا ٦ عصــر بــاز اســت. بــا خــط U3 متــروی ویــن )ایســتگاه ِهِرنگاســه( 

کولمارکــت بیاییــد.  و اتوبوس هــای 2A و 3A می توانیــد خیلــی راحــت بــه 

- کارنتنر اشتراسه 
گرفتــه، امــا هنــوز هــم مهم تریــن  کمــی از روزهــای اوجــش فاصلــه  هرچنــد ایــن خیابــان 
و شــلوغ ترین خیابــان خریــد اینرشــتات اســت و خیلــی از وینی هــا و توریســت ها بــرای 

ــان می آینــد. ــه ایــن خیاب ــد ب خری
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 - جی اند ال لوبمیر 
کارنتنــر اشتراســه فــروش گاه جــی انــد ال لوبمیــر  شــاید یکــی از مهم تریــن فروش گاه هــای 
کــه به تریــن ظــروف چینــی و شیشــه ای ســوغات ویــن را می فروشــد. این جــا از  باشــد 
ــی  ــت و حت ــوده اس ــش ب ــی اتری ــه و چین ــت شیش ــای صنع ــم از غول ه ــرن نوزده ــل ق اوای
گــر نخواهیــد چیــزی از آن بخریــد، به تریــن محصــوالت اتریــش را می توانیــد در آن تماشــا  ا

کنیــد. 

ُکنفیسری  ِپرن 
ُ
- ا

نــدارد. از هیاهــوی  کــه نظیــر  این جــا از آن شیرینی فروشــی های قدیمــی ویــن اســت 
دست ســاز،  ترافل هــای  بهتریــن  و  بیاوریــد  پنــاه  این جــا  بــه  اشتراســه  کارنتنــر 
مارزیپان هــای جورواجــور و شــیرینی های میــوه ای رنگارنــگ را بخریــد و نــوش جــان 

ببریــد.  ســوغات  و  بخریــد  هــم  اتریشــی  شــکالت های  می توانیــد  این جــا  کنیــد. 
 ٦ تــا  صبــح   ١١ یک شــنبه ها:  شــب،   ٧ تــا  صبــح   ٩ شــنبه:  تــا  دوشــنبه  کار:  ســاعت 

بعدازظهــر. 

رد 
ُ

- ُولف
کــه از ســال ١٩٤٩ کار می کنــد و  ولفــرد معروف تریــن برنــد اتریشــی در دنیــای مــد اســت 

کش بافــش بســیار عالــی هســتند.  مخصوصــا جوراب هــا و دیگــر محصــوالت 
شــب،   ٩ تــا  پنج شــنبه ها  شــب،   7 تــا  صبــح   ٩:٣٠ جمعــه:  تــا  دوشــنبه  کار:  ســاعت 

بعدازظهــر.  ٦ تــا  صبــح   ٩:٣٠ شــنبه ها: 

گاسه  - نوبا
اجنــاس دســت دوم  بهشــت شــکارچیان  غریــب  ایــن خیابــان  و  مغازه هــای عجیــب 
ــان پیــدا می کنیــد.  هســتند. امــا فکــر نکنیــد فقــط اجنــاس دســت دوم تــوی ایــن خیاب
ــه  ک ــت  ــان اس ــن خیاب ــوی همی ــو ت ــم ش ــه اس ــن ب ــی های وی کفش فروش ــن  ــی از بهتری یک
مدل هــای  تــا  گرفتــه  گــران  و  مشــهور  برندهــای  از  مردانــه،  و  زنانــه  کفــش  همه جــور 
کارش را  کــه شــو ظهرهــا  معمولی تــر و ارزان تــر، را در آن پیــدا می کنیــد. یادتــان باشــد 
ــا  ــم ت ــنبه ها ه ــت و ش ــاز اس ــر ب ــا ٦/٥ بعدازظه ــه ت ــا جمع ــنبه ت ــد و از سه ش ــروع می کن ش

بعدازظهــر.   ٥

کریسمس وین  - بازارچه های 
کنیــد، بازارچه هایــی فصلــی را در  کریســمس بــه ویــن ســفر  گــر چنــد هفتــه پیــش از  ا
کــه حــال و هــوای عجیبــی بــه شــهر می دهنــد. مهم تریــن  همه جــای شــهر می بینیــد 
کریســمس را در ویــن در محوطــه ی بــاِز مقابــل تــاالر شــهر می بینیــد. وینی هــا  بازارچــه ی 
کریســمس خیلــی بــزرگ می گذارنــد و غرفه هــای بازارچــه  تــوی ایــن محوطــه یــک درخــت 
گرفتــه تــا لبــاس و  کی هــای ســنتی  همــه جــور چیــزی می فروشــند؛ از محصــوالت و خورا
کفــش. بازارچــه ی روبــه روی تــاالر شــهر ویــن معمــوال از اواســط نوامبــر )پنــج شــش  کیــف و 
کریســمس هــر روز بــاز اســت. امــا تــوی خیابان هــای  کریســمس( تــا شــب  هفتــه مانــده بــه 
کریســمس را می بینیــد، مثــال تــوی فرایونــگ، کارلز پالتــز،  دیگــر ویــن هــم بازارچه  هــای 
کوبنتــزل. همــه ی ایــن بازارچه هــا  کاخ هــای شــونبرون و بلویــدره و در  اشــپیتلبرگ، کنــار 
کریســمس بــاز هســتند و معمــوال از نزدیــک ظهــر تــا ســاعت ٩ یــا  از اواخــر نوامبــر تــا خــود 

کار می کننــد. ١٠ شــب 
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- آپارتمان های قیصر 

کــه جــزو مجموعــه ی هافبــورگ هســتند، زمانــی ســکونت گاه رســمی  ایــن آپارتمان هــا 
امپراتــور فرانتــز جــوزف اول و همســرش الیزابــت بوده انــد. شــش اتــاق اول، یــا مــوزه ی 
سیســی، بــه یادگارهــای محبوب تریــن امپراتریــس اتریــش، الیزابــت یــا بــه قــول نزدیکانش 
سیســی، اختصــاص دارنــد. بعــد بــه اتاق هــای خــود فرانتــز جــوزف، ناهارخــوری و اتــاق 

کار قیصــر می رســید. 

- رینگ اشتراسه 
کــه بخــش  رینــگ اشتراســه یــا، بــه قــول وینی هــا، رینــگ بلــواری پهــن و پــر درخــت اســت 
گرفتــه و در واقــع آن را جــای دیوارهــای قدیمــی شــهر  بزرگــی از شــهر داخلــی را در بــر 
ــدم  ــی در آن ق کم ــت  ــی اس کاف ــاری و  ــاه کارهای معم ــت از ش ــر اس ــا پ ــاخته اند. این ج س
کــه امــروز در  کنیــد. معمــاری اعجاب انگیــزی  تــا تاریــخ معمــاری اروپــا را مــرور  بزنیــد 
رینــگ می بینیــد حاصــل تالش هــای فرانتــز جــوزف اول اســت. اســتحکامات دفاعــی 
کــه در ســال  ایــن منطقــه را در قــرن شــانزدهم ســاخته بودنــد، امــا جــوزف فرانتــز بــود 
کنــد و بــه جــای آن هــا ســاختمان های  گرفــت ایــن اســتحکامات را خــراب  ١٨٥٧ تصمیــم 
کــه اقتــدار و ثــروت خانــدان هابســبورگ را نشــان بدهنــد. بلــوار را بیــن  باشــکوهی بســازد 
ســال های ١٨٥٨ و ١٨٦٥ ســاختند و در دهه هــای بعــد هــم ســاخت و ســاز در آن ادامــه 
ح هــای امپراتــور هرگــز  داشــت، هرچنــد جنــگ جهانــی اول باعــث شــد بخشــی از طر

عملــی نشــوند. 
تــاالر  و  دانشــگاه  میــان  کیلومتــری  دو  از  کم تــر  فاصلــه ی  بلــوار  قســمت  مهم تریــن 
کنیــد تــا زیبایــی رینــگ را درک  اپراســت. پیش نهــاد می کنیــم در ایــن فاصلــه پیــاده روی 
گزینه هــای خوبــی  گــر زیــاد اهــل پیــاده روی نیســتید، دوچرخــه و ترامــوا هــم  کنیــد. امــا ا

هســتند. 

- کونست هیستوریشز موزیوم )موزه ی تاریخ هنر( 
مــوزه ی تاریــخ هنــر در رینــگ اشتراســه از زیباتریــن موزه هــای اروپــا و حتــی جهــان اســت. 
هابســبورگ ها مجموعه دارانــی بــزرگ بودنــد و وســعت قلــم روی آن هــا باعــث می شــد 
گــذار بســیاری از آثــار مهــم هنــری بــه ویــن بیفتــد. خــود ســاختمان مــوزه را هــم طــوری 
گنجینه هایــش باشــد. روی دیــوار بــاالی طاقی هــا  کــه بازتابــی از زیبایــی  ســاخته اند 
کــه آثارشــان را در ایــن مــوزه بــه نمایــش  پرتره هــای مشــهورترین هنرمندانــی را می بینیــد 
کل مــوزه را در  کــه  گذاشــته اند؛ هنرمندانــی مثــل رامبرانــد و رافائــل. غیر ممکــن اســت 
کــه  کــه یک راســت بــه بخشــی برویــد  کار ایــن اســت  یــک روز ببینیــد، بنابرایــن بهتریــن 

ــر اســت.  برایتــان جالب ت
در جنــاح غربــی طبقــه ی  هم کــف، کــه وقتــی وارد می شــوید در ســمت راســتتان اســت، 
آثــاری از مصــر، یونــان و روم را نمایــش می دهنــد و در جنــاح شــرقی هــم مجموعــه ای 
ــاروک، رنســانس و ســده های  ــِی هنرمنــدان اتریشــی دوره ی ب ــار تزئین از مجســمه ها و آث

میانــه را می بینیــد. 
کــه آثــار نقاشــانی مثــل بــروگل، دورر،  گالــرِی طبقــه ی اول مهم تریــن بخــش مــوزه اســت 
روبنــس، رامبرانــد، ون دایــک، کاواجیــو، کاوالتــو و خیلی هــای دیگــر را نمایــش می دهــد. 
جنــاح شــرقی ایــن طبقــه را بــه نقاشــان آلمانــی، هلنــدی و فلمیــش اختصــاص داده انــد و 
جنــاح غربــی را هــم بــه نقاشــانی مثــل تیتَیــن، رافائــل، تینتورتــو و برنــاردو بلوتــو. در جنــاح 
کشــیده اند می بینیــد.  کــه نقاشــان مختلــف از هابســبورگ ها  غربــی، پرتره هایــی را هــم 

گردشگری وین جاذبه های تفریحی و 
- اشتفان پالتز 

گذرگاه هــا و پیاده راه هــای  کــه مهم تریــن  اشــتفان پالتز قلــب ویــن تاریخــی اســت؛ میدانــی 
گرفتــه اســت. عــالوه بــر ایــن،  کلیســای اشــتفاندوم هــم در آن قــرار  شــهر از آن می گذرنــد و 
کلیســای جامــع و اسقف نشــیِن ویــن تبدیــل شــده و  کــه حــاال بــه مــوزه ی  کاخ الیزابــت 
ســاختمان مــدرن هاس هــاوس را هــم در ایــن میــدان می بینیــد. این جــا بهتریــن نقطــه 
گــردش در ویــن اســت و در تمــام ســال هنرمنــدان خیابانی جورواجــور در آن  بــرای شــروع 
گــر هــم از هیاهــوی میــدان خســته شــدید، چنــد دقیقــه پیــاده   برنامــه اجــرا می کننــد. ا

کافه هایشــان برســید.  برویــد تــا بــه خیابان هــای آرام و زیبــای پشــت میــدان و 

کلیسای جامع سنت اشتفان یا اشتفاندوم 
کــه وینی هــا بــه  گوتیــک اشــتفاندوم اســت  معروف تریــن و زیباتریــن ســازه ی ویــن شــاه کار 
آن اشــتفه می گوینــد. کلیســای اصلــی را در قــرن ١٢ میــالدی ســاخته اند، امــا حــاال فقــط 
ــا هایدن تورمــه از آن دوران باقــی مانده انــد  کافــران ی ج هــای  دروازه ی عظیــم غربــی و بر
کلیســا بــه  کار تغییــر ظاهــر  کــه هــر دو ســبک رومانســک دارنــد. در ســال ١٣٥٩ میــالدی 
ــت  ــی آن اس ج جنوب ــر ــا ب کلیس ــاخصه ی  ــن ش ــد. مهم تری کردن ــروع  ــک را ش گوتی ــبک  س
کشــید تــا آن را بســازند. گرچــه بایــد از ٣٤٣  کــه ١٣٦٫٧ متــر ارتفــاع دارد و ٧٥ ســال طــول 

ج برســید، امــا منظــره ی آن بــاال بــه زحمتــش مــی ارزد.  پلــه بــاال برویــد تــا بــه بــاالی بــر
ج بســازند، امــا جیــب امپراتــوری خالــی بــود  ج شــمالی هــم مثــل همیــن بــر کــه بــر قــرار بــود 
ج شــمالی را در ســال  گوتیــک از مــد افتــاد. بــه همیــن دلیــل، قبــه ی بــر و بعــد هــم ســبک 
١٥٧٩ بــه ســبک دوره ی رنســانس ســاختند و در ســال ١٩٥٢ هــم بزرگ تریــن ناقــوس 

کــه ــ خــدا را شــکر ــ آسانســور دارد.  کردنــد  ج نصــب  اتریــش را بــاالی ایــن بــر

کلیسای جامع و اسقف نشین وین  - موزه ی 
ســاختمان مــوزه، قبــاًل کاخ الیزابــت بــوده اســت، امــا حــاال یکــی از عظیم تریــن موزه هــای 
ــار هنــرِی مذهبــی در جهــان اســت و تعــدادی از برجســته ترین شــاه کارهای هنــری را  آث
گــر بــه هنرهــای مذهبــی عالقــه داریــد، ایــن مــوزه را از دســت  در خــود جــای داده اســت. ا

ندهیــد. 

- هافبورگ 
قــدرت  و  شــکوه  اوج  از  بازمانــده  تاریخــِی  کاخ هــای  از  اســت  مجموعــه ای  هافبــورگ 
کــم اتریــش بودنــد. ایــن  کــه بیــش از شــش قــرن حا امپراتــوری خانــدان هابســبورگ 
ــر ریاســت جمهوری اتریــش و چندیــن مــوزه را در خــود جــای داده  مجموعــه حــاال دفات
کاخ هــای هافبــورگ بیــش از همــه مدیــون جاه طلبــی شــاه های  اســت. تنــوع معمــاری 
کننــد  کاخ هــای پدرانشــان زندگــی  کــه دوســت نداشــتند در  خانــدان هابســبورگ اســت 
کاخ تــازه ای می ســاختند تــا قــدرت  و وقتــی بــه تخــت می نشســتند، بــرای خودشــان 
مجموعــه  بخــش  قدیمی تریــن  بکشــند.  اروپایی هــا  بقیــه ی  خ  ر بــه  را  ثروتشــان  و 
کــه عمــرش بــه قــرن ١٣ میــالدی برمی گــردد و بــه  کوچــک  شــوایتزرهوف اســت؛ حیاطــی 
کاخ و خزانــه ی امپراتــوری راه دارد. مجمــوع ســاختمان های دور ایــن حیــاط  کلیســای 

کاخ قدیمــی می نامنــد.  را آلتــه بــورگ یــا 
نــام دارد و  بــورگ  اینــدر  کــه  بــه شــوایتزرهوف وصــل اســت  یــک حیــاط بزرگ تــر هــم 
ــر بازدیدکننــدگان هافبــورگ از ایــن حیــاط وارد مجموعــه می شــوند. وســط ایــن  بیش ت
کــه ورودی اصلــی آپارتمان هــای قیصــر  حیــاط، بنــای یادبــود امپراتــور فرانتــز را می بینیــد 
ــد  ــز، کاخ جدی هــم هســت. ایــن مجموعــه  بخش هــای دیگــری مثــل میــدان جوزف پالت
کارل را هــم در خــود جــای  و بناهــای یادبــود شــاه زاده یوجیــن از ســاُوی و آرشــیدوک 

داده اســت. 
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- اشلوس شونبرون 
کاخ شــونبرون بی نظیرنــد و حتــی آپارتمان هــای قیصــر در هافبــورگ  اتاق هــای ســلطنتی 
کــه  گــرد پایشــان هــم نمی رســند. کاخ را امپراتــور ماتیــاس دور چشــمه ای ســاخت  بــه 
کــرد. ترک هــا،  کامــل  کــرد و بعدتــر فردینانــد دوم در ســال ١٦٣٧ آن را  هنــگام شــکار پیــدا 
کاخ تابســتانی  کردنــد، امــا لئوپولــد اول دوبــاره یــک  کاخ را ویــران  در نبــرد ویــن، ایــن 
ــرزا بــه تخــت نشســت، شــونبرون را اقامــت گاه خانــواده ی  ــا ت آن جــا ســاخت. وقتــی ماری
کننــد. کارل اول، آخریــن پادشــاه خانــدان  کــرد و دســتور داد آن را بزرگ تــر  ســلطنتی 

گرفــت.  کنــاره  کاخ از ســلطنت  هابســبورگ هــم در ســال ١٩١٨ در همیــن 
کاخ، دو  کننــد. بــرای تماشــای  کاخ مــردم فقــط می تواننــد از ٤٠ اتــاق بازدیــد  از ١٤٤١ اتــاق 
کــه در آن هــر ٤٠ اتــاق، از جملــه آپارتمان هــای  گرنــد تــور یــا تــور بــزرگ  گزینــه داریــد: یکــی 
کار ماریــا تــرزا و شــوهرش فرانتــز اشــتفان،  فرانتــز جــوزف و همســرش الیزابــت و اتاق هــای 
کــه بازدیدکننــدگان را بــه ٢٢ اتــاق، شــامل اتاق هــای  را می بینیــد و یکــی هــم امپریــال تــور 
کار ماریــا تــرزا و شــوهرش فرانتــز اشــتفان، می بــرد. هــر دو تــور راه نمــای شــنیداری دارنــد، 

گرنــد تــور راه نمــای انســانی هــم دارد.  امــا 
چــون تعــداد بازدید کننــدگان زیــاد اســت، روی بلیت هــا زمــان آغــاز تــور را می نویســند 
و چــون ممکــن اســت بیــن رســیدنتان بــه مــوزه و زمــان آغــاز تــور فاصلــه ای باشــد، بهتــر 

گشــتی بزنیــد.  کاخ  ــاغ  ــد و بعــد در آن فاصلــه در ب اســت اول بلیــت بخری
کــه  گالــری اتاقــی هســت  گالــری بــزرگ می بینیــد. نزدیــک ایــن  کاخ را در  اوج زیبایــی 
ــاق  ــد. کاخ ات ــزار می کرده ان ــرزا را آن جــا برگ ــا ت ــه ی دوران ماری جلســه های دولتــی محرمان
کــه ماریــا تــرزا بــه انــدازه ی اســمش پــول پایــش  جالبــی بــه اســم اتــاق میلیونــی هــم دارد 

ــی را هــم می بینیــد.  ــاق، مینیاتورهــای هنرمنــدان ایران ــوی ایــن ات ریخــت. ت
بیــن  و  کــرد  آزاد  مــردم  بــرای  را  کاخ  باغ هــای  از  بازدیــد  در ســال ١٧٧٩، جــوزف دوم 
ســال های ١٧٧٢ تــا ١٧٨٠ هــم نماهایــی مشــابه خرابه  هــای روم، آب نمــای نپتــون و 

کردنــد.  گلوریتــه را هــم بــه ایــن باغ هــا اضافــه  بنــای 

- آلبرتینا 
بــوده اســت و امــروز محلــی  این جــا زمانــی اقامــت گاه مهمانــان خانــدان هابســبورگ 
ــا را در ســال  ــا. آلبرتین گرافیکــی در دنی ــار  ــرای نمایــش بزرگ تریــن مجموعــه ی آث اســت ب
١٧٦٨ دامــاد ماریــا تــرزا ســاخت و حــاال مجموعــه ای حیرت انگیــز از یــک و نیــم میلیــون 
اثــر هنــری چاپــی و پنجاه هــزار نقاشــی، از جملــه ١٤٥ اثــر دورر ،٤٣ اثــر رافائــل و ٧٠ اثــر 
رامبرانــد، را در خــود جــای داده اســت. آثــاری از لئونــاردو داوینچــی، پیتــر پــل روبنــس، 
پابلــو پیکاســو و دیگــر هنرمنــدان مشــهور را هــم این جــا می بینیــد. بــه علــت تعــداد زیــاد 
کوچکــی از آن هــا را نمایــش می دهنــد. در  کلکســیون هــر بــار فقــط بخــش  اقــالم ایــن 
واقــع، هــر دوره ی ســه ماهــه در ایــن مــوزه بــه یــک موضــوع یــا هنرمنــد اختصــاص دارد. 

- کتاب خانه ی ملی 
بزرگ تریــن  کنــون  ا و  بــوده  امپراتــوری  کتاب خانــه ی  زمانــی  کتاب خانــه  ایــن 
بــزرگ پرونکســال  کتاب خانــه ســالن  کتاب خانــه ی ویــن اســت. مهم تریــن جاذبــه ی 
ــد، معمــارش،  کردن کار را شــروع  کارل ششــم داد. وقتــی  ــه دســتور ســاختش را  ک اســت 
کار ســاختش را ادامــه داد و آن را در ســال ١٧٣٥  فیشــر فــون ارالخ، مــرد و پســرش جــوزف 
کــه بدانیــد دویســت هزار جلــد  کــرد. وســعت ایــن ســالن را وقتــی درک می کنیــد  کامــل 
ــاب قدیمــی  ــا جلــد چرمــی. کتاب هــای نای کتــاب در آن وجــود دارد؛ کتاب هــای بزرگــی ب
کــه عمــر بیش ترشــان بــه قــرن پانزدهــم برمی گــردد، در ویترین هــای شیشــه ای  را هــم 
کتاب خانــه اســت.  گنبــد مرکــزی  کارل ششــم هــم زیــر  خواهیــد دیــد. مجســمه ای از 

- موزیومس  کوارتیه )محله ی موزه ها( 
کــرده، امــا بــه خاطــر موزه هــای عالــی،  کار خــود را از ســال ٢٠٠١ آغــاز  گرچــه ایــن مجموعــه 
کافه هــای بی نظیــر و فضاهــای عمومــی دل نشــینش از محبوب تریــن دیدنی هــای ویــن 
کــه قبــال اصطبل هــای شــاه بوده انــد؛ درســت  اســت. مجموعــه را جایــی ســاخته اند 
پشــت مــوزه ی تاریــخ هنــر. ســاخت ایــن مجموعــه ی جدیــد را در ســال ١٩٩٨، بعــد از 
کردنــد و در ســال ٢٠٠١ بــا صــرف هزینــه ی  بحث هــای زیــاد موافقــان و مخالفــان، آغــاز 
ــا بیــش از شــصت هــزار متــر مربــع فضــای  ١٤٥ میلیــون یــورو بــه پایــان رســید. این جــا، ب
مــوزه ای، هشــتمین مجموعــه ی فرهنگــی بــزرگ جهــان اســت و مــوزه ی لئوپولــد )شــامل 
آثــار هنــری قــرن نوزدهــم و دوره ی مــدرن اتریــش(، مــوزه ی هنــر مــدرن )مجموعــه ای 
از آثــار هنــری برتــر ویــن در قــرن بیســتم(، تــاالر هنــر )ســالن هایی بــرای نمایــش هنــر 
ــرای نشســت های هنــری و علمــی  ــزی ب ــزوم )مرک معاصــر ملــی و بین المللــی( ، مــوزه ی ت
کتاب خانــه،  یــک  )بــا  ویــن  معمــاری  مرکــز  کــودکان(،  بــرای  گــون  گونا بازی هــای  بــا 
کافــه(، تانتزکوارتیــه  نمایش گاه هایــی در بــاره ی دســتاوردهای معمــاری جهــان و یــک 

ــای داده اســت.  ــود ج ــه را در خ کاف ــد  ــی معاصــر( و چن ــای نمایش ــز هنره )مرک

- پارک و مرکز تفریحی پراته 
پراتــه  لئوپولدشــتات هســتند.  گردش گــری محلــه ی  پارک هــا مهم تریــن جاذبه هــای 
محبوب تریــن  از  یکــی  وورشــتل پراته،  بــه  اشــاره  بــرای  وینی هــا  کــه  اســت  واژه ای 
گرفتــه  کــه در حاشــیه اش قــرار  پارک هــای تفریحــی شــهر، و پــارک جنگلــی سرســبزی 
ــارک ســرگرمی  ــه، پ ــا همــان فولکس پرات اســت از آن اســتفاده می کننــد. وورشــتل پراته، ی
گرفتــه تــا دســت گاه های اعصاب ســنج،  خ و فلــک  بزرگــی بــا همه جــور بــازی اســت، از چــر
کیوســک هایی  البتــه  و  وحشــت  تونــل  و  مســابقه ای  اتومبیل هــای  برقــی،  ماشــین 
شــما  کــه  هســت  این جــا  هــم  مینی قطــار  یــک  پشــمک.  و  گ  هــات دا فــروش   بــرای 
بلیت هــای  پــارک می رســاند. قیمــت  کیلومتــری  ارنشــت هاپــل در ٤  اســتادیوم  تــا  را 

بازی هــای مختلــف هــم بیــن ١ تــا ٥ یوروســت. 
کــه اســتفاده از آن رایــگان  امــا شــاید زیباتریــن بخــش پراتــه پــارک جنگلــی آن باشــد 
ــوده  ــوزف دوم ب ــم شــکارگاه ســلطنتِی ج ــی در قدی ــر مربع ــای ٦٠ کیلومت اســت. ایــن فض
امــروزه وینی هــا  کننــد.  از آن اســتفاده  از ســال ١٧٦٦ مــردم عــادی هــم می تواننــد  و 
ــواری  ــواری و اسکیت س ــد، دوچرخه س ــدم می زنن ــد، ق ــارک می دون ــن پ ــروه در ای گ ــروه  گ
گوشــه های  ایــن حــال، هنــوز هــم می شــود  بــا  یــا حمــام آفتــاب می گیرنــد.  می کننــد 

کنیــد و از طبیعــت لــذت ببریــد.  دنجــی تــوی پــارک پیــدا 

- هرگسکیشتلیکس موزیوم )موزه ی تاریخ نظامی( 
بعــد از اعتراضــات آزادی خواهانــه ی مــردم اتریــش در ١٨٤٨، فرانتــز جــوزف اول تصمیــم 
کنــد. بــه همیــن دلیــل، دســتور داد مجموعه ی آرســنال  گرفــت تــوان نظامیــش را بیش تــر 
کــه شــامل چنــد ســربازخانه ی بــزرگ و انبــار مهمــات بــود. ایــن مجموعــه  را بســازند 
را در ١٨٥٦ بــه ســبک بیزانســِی نــو ســاختند و ظاهــرش بیش تــر شــبیه قلعــه بــود. در 
کــه  همــان زمــان، فرانتــز جــوزف مــوزه ی تاریــخ نظامــی را هــم در ایــن مجموعــه ســاخت 
حــاال قدیمی تریــن مــوزه ی عمومــی ویــن بــه شــمار مــی رود. این جــا می توانیــد انــواع 
هــم  مــوزه   خــود  ســاختمان  ببینیــد.  را  تاریخــی  مختلــف  دوره هــای  جنگ افزارهــای 

ــایی اســت.  تماش

- اشلوس ِبلِودیره 
کاخ را بــرای شــاه زاده  یوجیــِن  کاخ هــای بــاروک جهــان اســت. ایــن  ِبلِودیــره از زیباتریــن 
ــی  ــای عثمان ــال ١٧١٨ ترک ه ــت دادن در س ــا شکس ــه ب ک ــی  ــد، کس ــاخته بودن ــاُوی س س
)بلویــدره ی  بلویــدره   اونتــرس  دارد:  اصلــی  بخــش  دو  کاخ  شــد.  اتریشــی ها  قهرمــان 
ســفلی( کــه در ســا  ل های ١٧١٤ تــا ١٧١٦ آن را ســاختند و ُابیــرس بلویــدره )بلویــدره ی 
بــزرگ  پیروزی هــای  از  بعــد  یعنــی  تــا ١٧٢٣،  بــه ســال های ١٧٢١  تاریخــش  کــه  علیــا( 
ــوی  ــده ت ــور ش ــر ج ــدره را ه ــرس بلوی ــدن ُابی ــنوید، دی ــا می ش ــردد. از م ــر می گ ــن، ب یوجی

برنامــه ی ســفرتان بگذاریــد. 
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غذا
کــه در  کشــورهایی  کل اتریــش، از ســبک آشــپزی  ســبک آشــپزی ویــن، مثــل آشــپزی 
گرفتــه اســت، مخصوصــا از ســبک پخــت و پــز  گذشــته جــزو امپراتــوری بوده انــد تأثیــر 
در جنــوب آلمــان. رد قرن هــا تعامــل بــا اروپــای مرکــزی و اروپــای شــرقی را هــم هنــوز 
خیلــی  امــا  خوش مــزه   وینــی  غذاهــای  ببینیــد.  وینی هــا  آشــپزخانه ی  در  می توانیــد 
ــر  ــی بیش ت ــاده ی اصل ــاله، م گوس ــت  گوش ــا  ــت، مخصوص گوش ــون  ــتند، چ ــنگین هس س

آن هاســت. 
کنیــد. وینی های  گیاه خــوار نیســتید، در ویــن بایــد شنیتســل وینــی را حتمــا امتحــان  گــر  ا
گوســاله درســت می کننــد، هرچنــد  گوشــت  ــا ورق هــای نــازک  اصیــل ایــن شنیتســل را ب
کننــد. دیگــر پــای  گوشــت های دیگــر اســتفاده  در بعضــی از رســتوران ها ممکــن اســت از 
کــی تاس کباب ماننــد  گــوالش اســت؛ خورا ثابــت بیش تــر منوهــای رســتوران های ویــن 
گوســاله را بــا ســس پاپریــکای تنــد مــزه دار می کننــد. کنــودل هــم یکــی  گوشــت  کــه در آن 
کــه بــا خمیــری از ســیب زمینی یــا آرد درســت  از غذاهــای اصلــی اســت؛ نوعــی پیراشــکی 

کــی تــرش یــا شــیرین آن را پــر می کننــد.  می کننــد و بــا مــواد خورا
وینی هــا هــم مثــل بقیــه ی اتریشــی ها میانــه ی خوبــی بــا دســرها و شــیرینی ها دارنــد. 
گریــزی از آن نداریــد. پاالچینکــن  اشــترودل ســیب دســر محبــوب وینی هاســت و راه 
کنــودل می توانیــد آن را بــا مــواد  کــه مثــل  هــم نوعــی پن کیــک نــازک و لطیــف اســت 
کــه میوه هــای  گوشــت. در تابســتان  ــا  ــا ب کنیــد، ی ــا نــوش جــان  شــیرینی مثــل انــواع مرب
ــر  ــترِی بیش ت ــر مش ــر پ ــو دس ــودل زردآل کن ــا  ــودل ی ــد، ماریلن کن ــازار می آین ــه ب ــگ ب رنگارن
چ هــا، می توانیــد غذاهایــی  کــدو تنبــل و قار رســتوران های ویــن اســت. در پاییــز، فصــل 
کنیــد.  کــدو تنبــل را در رســتوران ها پیــدا  ِچ قیفــی و ســوپ  بــا آیرش وامــرل یــا همــان قــار
ــان ســرو  ــه مناســبت روز ســنت مارتیــن غــاز بری اوایــل نوامبــر هــم رســتوران های ویــن ب

کریســمس هــم غذاهایــی بــا انــواع ماهــی رونــق می گیرنــد.  می کننــد. در روزهــای 
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ناهــار  بــرای  هــم  ویــن  رســتوران های  و  می دهنــد  اهمیــت  ناهــار  بــه  خیلــی  وینی هــا 
 )Miittagsmenü( کامــل ســنگ تمــام می گذارنــد. خیلــی از رســتوران ها یــک منــوی 
کــه شــامل ســاالد یــا ســوپ و یــک غــذای اصلــی بــا قیمتــی بســیار  بــرای ناهــار دارنــد 
مناســب می شــود. ظهرهــا معمــوال رســتوران ها خیلــی شــلوغ هســتند. بیش تــر وینی هــا 
صبحانــه را در خانــه می خورنــد، امــا روزهــای تعطیــل ماجــرا فــرق می کنــد. مــردم بــرای 
صبحانــه هــم بــه رســتوران ها می آینــد و تــوی خیلــی از رســتوران ها جــای خالــی پیــدا 

نمی کنیــد، مخصوصــا در ناشــمارکت، بــازار اصلــی مــواد غذایــی ویــن. 
در بیش تــر رســتوران های محله هــای توریســتی می توانیــد از پیش خدمــت بخواهیــد 
کــه نامــش را  منــوی انگلیســی برایتــان بیــاورد. خیلــی از رســتوران ها غــذای روز دارنــد 
یــا روی تختــه ای بــر دیــوار می نویســند یــا در منــو. ایــن غــذا معمــوال بهتریــن غــذای 
نیســت.  آن  از  خبــری  انگلیســی  منــوی  در  وقت هــا  خیلــی  گرچــه  اســت،  رســتوران 
کنیــد. رســتوران های ویــن معمــوال قیمــت  بنابرایــن از پیش خدمــت دربــاره اش ســؤال 
گذاشــته  گــر آن را تــوی ســبدی روی میــز  نــان را جــدا از غــذا حســاب می کننــد، حتــی ا
باشــند. این جــا هــم انعــام دادن، مثــل  اروپــا و آمریــکا، وظیفــه ی مشــتری اســت و مقــدار 

انعــام هــم حــدود ١٠ درصــد صورت حســاب اســت. 
بهتریــن  کنیــد،  امتحــان  را  دیگــر  کشــورهای  غذاهــای  ویــن  در  داریــد  دوســت  گــر  ا
کــه ســال ها  گورتــل ســری بزنیــد؛ جایــی  کــه بــه محله هــای داخــل  راهــش ایــن اســت 
کــرده و غذاهــای ایرانــی، چینــی،  ســبک های مختلــف آشــپزی را بــه وینی هــا معرفــی 
پیــدا  آن  را در  اتریشــی  البتــه غذاهــای  و صــد  آلمانــی   ، فرانســوی  ایتالیایــی،  ژاپنــی، 

 . می کنیــد
خیلــی  و  اســت  منطقــه  همیــن  تــوی  ویــن،  غذایــی  مــواد  اصلــی  بــازار  ناشــمارکت، 
انتخــاب  را  کدامشــان  کــه نمی دانیــد  قــدر  را در آن پیــدا می کنیــد؛ آن  از رســتوران ها 
کنیــد. ســامر اســتیج در ســاحل رود دانــوب هــم بخــش دیگــری از ایــن منطقــه اســت 
ویــن  جاهــای  شــلوغ ترین  از  آن  غذایــی  غرفه هــای  و  رســتوران ها  تابســتان ها  کــه 
هســتند. ایــن رســتوران ها معمــوال از ســاعت ٥ عصــر تــا ١ بعــد از نیمه شــب بــاز هســتند و 

می توانیــد بــا خــط U4 متــرو بــه ایــن محلــه برویــد. 
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غذاهای خیابانی 
ــک هایش  کیوس ــه  ک ــت  گ اس ــات دا ــیس و ه ــن سوس ــرپایی وی ــذای س ــن غ محبوب تری
و  می دهنــد  ترجیــح  را  فرانکفورتــر  وینی هــا  بعضــی  می بینیــد.  شــهر  همه جــای  را 
کاری هــم دارد. سوســیس پنیــری  کــه پیــاز و ادویــه ی  خیلی هــای دیگــر هــم بوســنا را 

هــم خیلــی محبــوب اســت. 
کــه یــک یــورو بیش تــر  در ویــن، ارزان تریــن راه تهیــه ی فســت فود )و شــاید تنهــا راهــی 
تــوی  بخریــد.  اتریشــی  ســاندویچ  ســوپرمارکت  یــک  از  کــه  اســت  ایــن  نــدارد(  ج  خــر
گوشــتی، پنیــر و نــان را چیده انــد و شــما می توانیــد  ســوپرمارکت ها انــواع فرآورده هــای 
کنیــد  کــه دوستشــان داریــد مخلفــات ســاندویچتان را انتخــاب  بــا اشــاره بــه مــوادی 
بگوییــد  فروشــنده  بــه  بدهیــد  بــرای ســاندویچ  کــه می خواهیــد  را  پولــی  کثــر  یــا حدا
ایــن  غذایــی  مــواد  تمیــزی  و  کیفیــت  تازگــی،  کنــد.  آمــاده  برایتــان  را  ســاندویچ  تــا 

اســت.  خیابانــی  کیوســک های  از  بهتــر  معمــوال  ســوپرمارکت ها 
کــه بــه نان فروشــی های شــهر برویــد. ایــن  راه دیگــر تهیــه ی غــذای ارزان ایــن اســت 
بــا  را  انــواع پیتــزا،  تــا  گرفتــه  نــان دارچینــی  از  رنگارنــگ،  نانــی  مغازه هــا فرآورده هــای 
قیمــت بســیار مناســب می فروشــند. بیش تــر نان فروشــی ها قهــوه و اسپرســو هــم دارنــد 

و در آن هــا می توانیــد یــک صبحانــه ی ســرپایی خــوب و ارزان بخوریــد. 
وینه والــد  اســم  بــه  خانوادگــی  ـ  توریســتی  زنجیــره ای  رســتوران  یــک  ویــن  تــوی 
کــه همه جــای شــهر شــعبه دارد و قیمــت ســوپش بیــن ٣  )Wienerwald( هــم هســت 
ک جوجــه ی ایــن رســتوران  کاملــش هــم ١٥ یورســت. خــورا ــورو و قیمــت غــذای  ــا ٤ ی ت

امــا غذاهــای دیگــری هــم دارد.  معــروف اســت، 

رستوران ها 
لمولر 

ْ
- فیگ

کــه  وینی هــا عالقــه ی عجیبــی بــه ایــن رســتوران دارنــد. این جــا بزرگ تریــن، و آن طــور 
کــه  اســت  آن جاهایــی  از  دارد.  را  ویــن  شنیتســل های  بهتریــن  می گوینــد،  خیلی هــا 
توریســت ها هــم زیــاد ســراغش می رونــد و دکــوری روســتایی دارد. این جــا قیمــت غــذای 

ــا ١٤ یوروســت.  ــدون نوشــیدنی، بیــن ٦/٥ ت اصلــی، ب
کار: هر روز ١١ صبح تا ١٠:٣٠ بعدازظهر. رستوران در ماه اوت تعطیل است.  ساعت 

تلفن: ٥١٢٦١٧٧ 
 .1A نشانی: منطقه ی یک، وول تزایله، شماره ی ٥. اتوبوس خط

- ایِمرُول 
بهتریــن غذاهــای  امــا همیشــه  تغییــر می کنــد،  روز  هــر  رســتوران  منــوی  کــه  ایــن  بــا 
اتریشــی و رد پایــی از آشــپزی آســیایی و ایتالیایــی را در ایــن منــو می بینیــد. ایمــرول 
فضایــی راحــت و خودمانــی دارد و تابســتان ها هــم میزهایــش را در میــدان فرانتزیســکانر 
می چینــد. قیمــت غذاهــای اصلــی ایــن رســتوران بیــن ٨ تــا ١٥ یــورو و قیمــت غذاهــای 

ــا ٩ یوروســت.  منــوی ناهــار هــم بیــن ٧ ت
کار: هر روز ظهر تا نیمه شب  ساعت 

تلفن: ٥١٣٥٢٨٨ 
نشــانی: منطقــه ی یــک، وایبورگاســه، شــماره ی ١٧. ایســت گاه اشــتفان پالتز در خطــوط 

U1 و U3 متــرو. 

- گرایچن بایسل 
کــه عمــرش بــه ســال ١٤٤٧ میــالدی  این جــا قدیمی تریــن مهمان خانــه ی ویــن اســت 
برمی گــردد. گرایچــن بایســل زمانــی پاتــوق بتهــوون، شــوبرت و برامــس بــوده و بــه همیــن 
کالســیک وینــی  خاطــر پــای ثابــت برنامــه ی خیلــی از توریست هاســت. همــه ی غذاهــای 
را در منــوی ایــن رســتوران پیــدا می کنیــد و تابســتان ها هــم می توانیــد در بــاغ سرســبزش 

غــذا بخوریــد. قیمــت غذاهــای اصلــی رســتوران هــم بیــن ١١ تــا ٢٤ یوروســت. 
کار: هر روز ١١ صبح تا ١ بعد از نیمه شب  ساعت 

تلفن: ٥٣٣١٩٧٧ 
نشــانی: منطقــه ی یــک، فالیشــمارکت، شــماره ی ١١. ایســت گاه شــِوِدن پالتز در خطــوط 

U1 و U4 متــرو، ایســت گاه های N، 1، 2، 21 ترامــوا. 
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تِرسنِیْوسکی 
گذشــته باشــد؛ جایــی  ترسنیوســکی شــاید بهتریــن ساندویچ فروشــی اتریــش در ١٠٠ ســال 
کافــکا هــم مشــتری ثابتــش بــود. می توانیــد از ٢١ نــوع مــاده ی غذایــی موجــود، مثــل  کــه 
غ، ســالمون و شــاه ماهی ســوئدی، مــاده ی دل خواهتــان  پاپریــکا، ماهــی ُتــن بــا تخم مــر
کنیــد تــا بــا نــان منتخــب خودتــان یــا بــدون نــان بخوریــد یــا از ســاندویچ های  را انتخــاب 
کنیــد. این جــا یکــی از ٧ شــعبه ی ترنسوینســکی در  آمــاده ی رســتوران یکــی را انتخــاب 

ویــن اســت و قیمــت ســاندویچ هایش از ٣ یــورو بــه باالســت. 
تــا ٥  هــا ٩ صبــح  تــا ٧:٣٠ شــب، شــنبه  تــا جمعــه٨:٣٠ صبــح  کار: دوشــنبه  ســاعت 

بعدازظهــر 
تلفن: ٥١٢٣٢٩١ 

نشــانی: منطقــه ی یــک، دوروتی گراســه، شــماره ی ١. ایســت گاه اشــتفان پالتز در خطــوط 
U1 و U3 متــرو. 

رستوران روزنبرگر مارکت 
در ایــن بوفــه ی وینــی انــواع پاســتا، گوشــت های پختــه، ســاالد ها، آب میوه هــای تــازه 
و دســرها را پیــدا می کنیــد. غذاهــای ایــن رســتوران هــم خــوب و شــکم پرکن  هســتند، 
گــران  کمــی  کــره صورت حســاب را  کــه مخلفاتــی مثــل نــان و  هــم ارزان. امــا یادتــان باشــد 
می کننــد. این جــا صندلی هــای زیــادی هــم بــرای نشســتن دارد و قیمــت یــک وعــده 

ــورو تمــام می شــود.  ــر ١٠ ی کامــل دور و ب غــذای 
کار: ١٠:٣٠ صبح تا ١١ شب.  ساعت 

تلفن: ٥١٢٣٤٥٨ 
 U1، ــط ــز در خ کارلزپالت ــت گاه  ــماره ی ٢. ایس ــه، ش ــک، ِمیِسِدرگاس ــه ی ی ــانی: منطق نش

U2 و U4 متــرو، خــط 3A اتوبــوس، ایســت گاه های D، J، 1، 2،61 و 62 ترامــوا. 
سوهو 

کــه غذاهایــی عالــی بــا قیمــت  ســوهو غذاخــوری معــروف منطقــه ی هافبــورگ اســت 
گوشــتی و منــوی غذاهــای  مناســب دارد. این جــا دو منــوی روزانــه دارد: منــوی غذاهــای 
ــی  گیاه ــوی  ــد از من ــد، می توانی ــالل دور بودی ــتوران های ح ــر از رس گ ــن، ا ــی. بنابرای گیاه
ــی دو  ــی یک گاه ــا  ــتند، ام ــی هس ــوهو اروپای ــای س ــر غذاه ــد. بیش ت کنی ــتفاده  ــوهو اس س
ــی  ــوی نقاش ــد تابل ــاده و چن ــی س ــای چوب ــد. میزه ــو می بینی ــم در من ــیایی ه ــذای آس غ
خوش خلــق  هــم  کارکنانــش  و  ســاخته اند  ســوهو  در  دل نشــین  فضایــی  دیــوار  روی 

ــت.  ــا ٥/٤ یوروس ــن ٤/٩ ت ــو بی ــای من ــت غذاه ــتند. قیم هس
کار: دوشنبه تا جمعه٩:٣٠ صبح تا ٤ بعدازظهر.  ساعت 

تلفن: ٣٠٩٥١٦١-٠٦٧٦ 
 U1، U2 کارلزپالتــز در خــط نشــانی: منطقــه ی یــک، جوزف پالتــز، شــماره ی ١. ایســت گاه 

و U4 متــرو، ایســت گاه های D، J، 1، 2،62 و 65 ترامــوا. 
ماشو ماشو 

ماشــو ماشــو فضــا و غذاهــای شــرقی دارد. این جــا بهتریــن فالفــل، حمــص و ســاالدهای 
خاورمیانــه ای ویــن را پیــدا می کنیــد. میــز و صندلی هــای رســتوران زیــاد نیســتند و بهتــر 
گاســه )منطقــه ی  اســت غــذا را بــا خودتــان ببریــد. امــا ماشــو ماشــو یــک شــعبه درنوبا
ــرای  ــری ب ــای بیش ت ــا ج ــت، ام ــی دور اس کم ــهر  ــز ش ــه از مرک ک ــن  ــا ای ــه ب ک ــن( دارد  ٧ وی

ــد.  ــا ٨ یــورو پایتــان در می آی نشســتن دارد. یــک وعــده غــذا در ماشــو ماشــو بیــن ٣ ت
ــنبه:  ــا ش ــنبه ت ــب، پنج ش ــا نیمه ش ــح ت ــنبه: ١١:٣٠ صب ــا چهارش ــنبه ت کار: یک ش ــاعت  س

ــب.  ــد از نیمه ش ــا ٤ بع ــح ت ١١:٣٠ صب
تلفن: ٥٣٣٢٩٠٤ 

نشــانی: منطقــه ی یــک، رابنشــتایگ، شــماره ی ٨. ایســت گاه شــِوِدن پالتز در خــط U1 و 
U4 متــرو، ایســت گاه های N، 1، 2 و 21 ترامــوا. 

هاله 
این جــا رســتوران تــاالر هنــر ویــن اســت و فضــای داخلــی جالبــی دارد. توریســت ها و 
وینی هــا طــرف دار انــواع پیش غــذا، پاســتا، ســاالد و غذاهــای آســیایی هالــه هســتند و 
کــرد. قیمــت منــوی ناهــار هالــه ٧  ــه پیــدا  تابســتان ها ســخت می شــود میــزی تــوی هال

ــاال.  ــه ب ــورو ب یوروســت و قیمــت غذاهــای اصلــی آن  هــم از ٧ ی
کار: ١٠ صبح تا ٢ بعد از نیمه شب.  ساعت 

تلفن: ٥٢٣٧٠٠١ 
در  موزیومس کوارتیــه  ایســت گاه   .١ شــماره ی  موزیومس پالتــز،   ،٧ منطقــه ی  نشــانی: 

خــط U2 و ایســت گاه فولکس تئاتــر در خــط U2 و U3 متــرو.
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