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The Hannover region – a great place 
to live: central and cosmopolitan

The quality of life in the Hannover region gets top marks again 

and again. Those who live here rave about the perfect blend 

of urban convenience and nature, the ideal environment for 

work, family and leisure, as well as the excellent transport 

infrastructure. Hannover offers exciting variety, with everything 

one could want in close proximity. It is a commercial and 

cultural centre, and beckons with unique festivals and thrilling 

sports events. More and more business travellers and tourists 

appreciate this. 

The state capital of Lower Saxony and hometown of 

universal genius Gottfried Wilhelm Leibniz pitches itself as a 

cosmopolitan area for innovation, characterised by an intensive 

dialogue between science and commerce. This creates 

potential for growth and dynamic entrepreneurship, which not 

only benefits the conventional industrial and service sectors, 

but also helps the cultural and creative industries to flourish. 

Hannover is a centre of excellence in this regard – of worldwide 

renown having been named a UNESCO City of Music. 

Hannover’s urban vitality is expressed in top class cultural 

events in theatre and opera, and offers a superb range 

of museums, exciting nightlife and a shopper’s paradise. 

Attractions such as the famous Herrenhausen Gardens and the 

unique Hannover Adventure Zoo, legendary major events such 

as the Maschsee Festival or the world’s biggest marksmen’s 

fair and enthralling sports events fascinate locals and tourists 

alike. Visitors love the perfect transport connections of 

motorways, Deutsche Bahn’s high-speed ICE train network 

and Hannover Airport. All of these attractions are within quick 

reach.

 
Hannover in 360° Panorama

Fancy exploring Hannover and the attractions of Lower 

Saxony’s state capital before your visit? At www.visit-hannover.

com/360 you’ll find a virtual city tour presenting the tourist 

highlights of the city with a 360° view. 
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 منطقة هـانـوفـر: متعـة الحيـاة.. الـموقع الـمركزي.. 
واالنفتــاح عىل العـالـم

دامئًا ما تحصل منطقة هـانـوفـر عىل أعىل التقييامت فيام يخص جودة ونوعية الحياة. فهذه املنطقة 

تأرس قاطنيها مبا تقدمه لهم من مزيج رائع من راحة املدينة وسحر الطبيعة، كام أنها تعد بيئة مثالية 

للعمل واألرسة والرتفيه، فضالً عن البنية التحتية املمتازة للنقل واملواصالت. تقدم هـانـوفـر باقة متنوعة 

ومثرية من الخدمات املنترشة يف أرجاء املدينة، كام أنها مركز تجاري وثقايف، وتتميز بإقامة املهرجانات 

الفريدة والفعاليات الرياضية املثرية، ما يجذب إليها املزيد واملزيد من املسافرين سواء للعمل أو السياحة. 

عاصمة والية ساكسونيا السفىل وموطن العبقري العاملي جوتفريد فيلهلم اليبنيتس تربز كمركز عاملي 

لالبتكار، وقبلة للحوار الفكري املستنري بني العلوم واالقتصاد. هذه البيئة الخالقة تعزز آفاق النمو وروح 

املبادرة الديناميكية، التي ال تقترص فائدتها عىل القطاعات الصناعية والخدمات التقليدية فحسب، بل 

تسهم أيًضا يف ازدهار القطاعات الثقافية واإلبداعية وتزيد من ثرائها. وهذا األمر يعد من نقاط القوة 

التي تتميز بها هـانـوفـر عىل املستوى العاملي، وهو ما أكد عليه اختيار اليونسكو لها كمدينة للموسيقى. 

تتألق هـانـوفـر بحيويتها املعهودة، حيث تقدم لزوارها باقة رائعة من الفعاليات الثقافية الراقية 

التي تقام عىل املسارح ودور األوبرا، فضالً عن املتاحف والحياة الليلية املثرية وجنة التسوق. 

ويستمتع سكان املنطقة والسياح عىل حد سواء باملعامل السياحية مثل حدائق هريين هاوزن امللكية 

"Herrenhausen Gardens" الشهرية، وحديقة حيوانات هـانـوفـر الفريدة مبغامراتها، وكذلك الفعاليات 

األسطورية مثل مهرجان ماشزيه، وأكرب مسابقة للرماية يف العامل، والفعاليات الرياضية التي تحبس 

 ،ICE األنفاس. كام يستمتع الزوار بسهولة االنتقال عرب شبكة الطرق الرسيعة، والقطار األملاين الرسيع

ومطار هـانـوفـر، مام يوفر رسعة الوصول إىل جميع مناطق الجذب السياحي.

بـانـورامـا هـانـوفـر 360 درجـة

هل ترغب يف استكشاف هـانـوفـر والتعرف عىل جميع املعامل السياحية يف عاصمة والية ساكسونيا 

السفىل قبل أن تبدأ زيارتك؟ تفضل بزيارة موقعنا www.visit-hannover.com/360، حيث ميكنك 

الحصول عىل جولة افرتاضية داخل املدينة، ومشاهدة صور وعروض بانورامية 360 درجة ألبرز املعامل 

السياحية باملدينة.

اكتشف هـانـوفـر.. املدينة الرائعة واملنطقة الساحرة!

Lake Maschsee with city centre in the background · بـحـيـرة مـاشزيـه وإطـاللـة عىل مركـز الـمديـنـة
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صـنـع يف هـانـوفـر

For a strong location ·   مـــن أجـل موقـع قـوي شـركـــاء هـانـوفـر
Hannover Partners
الفندقة قطاع 
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الراديو
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الخارجية اإلعالنات 

& PARTNER

Made in Hannover

Space for innovation

The Hannover region is one of northern Germany’s leading 

economic areas. Its outlook as an industrial base, service 

capital and commercial hub is excellent. This is based on its 

steady structural growth which combines conventional key 

industries and pioneering sunrise industries. Hannover is an 

internationally renowned trade show and conference location. 

The region is also one of the most successful retail locations 

in Germany. Other excellent features include its central 

geographic location and its optimal transport infrastructure. 

Last but not least, the wide range of cultural events and varied 

recreational areas ensure a high quality of life. The region’s 

strong competitiveness is reflected in its GDP and GVA: both 

are significantly above the national average.

Big names on the Leine

Famous brands give the economic region of Hannover international appeal: of particular note 

is the automotive industry with technological giants such as Volkswagen Commercial Vehicles, 

Continental, Johnson Controls and WABCO. Companies such as Bahlsen, BAUKING, BREE, 

Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay 

Deutschland, TUI and VSM are all based here. Major insurance providers such as Concordia, VGH 

and VHV as well as the Talanx group with brands like Hannover Re and HDI are headquartered 

here, as is the financial service provider Swiss Life. The unique architecture of the Nord/

LB headquarters is a distinguishing feature of the townscape and, together with Sparkasse 

Hannover, is one of the leading financial institutions in northern Germany. In the world of media, 

major national players include the publishing firms Madsack, Schlütersche Verlagsgesellschaft 

and the TV production company TVN. Moreover, along with NDR and ZDF, several private radio 

and television broadcasters, for example radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 and the 

shopping channel CHANNEL 21 broadcast out of Hannover.

View from the Bredero tower building · إطـاللـة من بـرج بـريـديـرو

MTU Maintenance · مـيـنـتـنـانـس MTU

Volkswagen Nutzfahrzeuge · فولكس فاجن - قطـاع املركبـات التجاريـة

مسـاحـة لإلبـداع

تعد منطقة هـانـوفـر من املناطق االقتصادية الرائدة يف شامل 

أملانيا. فالتخطيط املستقبيل للمنطقة يضعها يف مستوى غري قابل 

للمنافسة كمنطقة صناعية، ومدينة خدمية كربى، ومركز للتجارة. 

ويعتمد هذا التخطيط يف األساس عىل وضع بنية هيكلية قادرة 

عىل النمو بشكل مستمر، وتستطيع الجمع بني الصناعات الرئيسية 

التقليدية والصناعات املستقبلية الرائدة. تتمتع هـانـوفـر بشهرة 

عاملية كمدينة للمعارض واملؤمترات. كام أن املنطقة تعد من أنجح 

املناطق يف قطاع تجارة التجزئة عىل مستوى أملانيا. هذا إىل جانب 

املزايا األخرى، كاملوقع الجغرايف املركزي والبنية التحتية املثالية للنقل 

واملواصالت. وأخريًا وليس آخر، تتميز هـانـوفـر بجودة حياة متميزة، 

من خالل العروض الثقافية املتنوعة واملناطق الرتفيهية املنترشة 

يف املنطقة. كام تظهر القدرة التنافسية القوية للمنطقة من خالل 

إجاميل الناتج املحيل وإجاميل القيمة املضافة، وكلتا القيمتني أعىل 

بكثري من املتوسط املحيل العام عىل مستوى الدولة.

أسامء رنـانـة عىل نـهـر الـاليـنـه

العالمات التجارية ذائعة الصيت متنح هـانـوفـر شهرة عاملية كمنطقة اقتصادية ذات جاذبية خاصة. 

 ومتتلك صناعة السيارات هنا أهمية خاصة، حيث يتواجد يف املنطقة رواد هذا القطاع مثل فولكس 

فاجن - قطاع السيارات التجارية، وكونتيننتال، وجونسون كونرتولز، ووابكو. كام تتواجد هنا املقار 

 MTU ،الرئيسية للرشكات الكربى، مثل بالزين، باوكينج، بريه، هايزه، كيند لألجهزة السمعية، كوماتسو

مينتنانس، روسامن، زينهايزر إلكرتونيك، سولفاي دويتشالند، توي، أو VSM. أيًضا تتواجد هنا املقار 

الرئيسية لرشكات التأمني الكربى مثل كونكورديا، وVGH وVHV، باإلضافة إىل مجموعة Talanx وعالماتها 

التجارية مثل Hannover Re أو HDI، هذا إىل جانب مزود الخدمات املالية Swiss Life. وتزين رشكة 

Nord/LB صورة املدينة مبقرها الرئييس ذي التصميم املعامري الفريد، وتعد مع شباركاسه هـانـوفـر 

واحدة من املؤسسات االئتامنية الرائدة يف شامل أملانيا. أما يف قطاع اإلعالم، فتتواجد العديد من 

املؤسسات املهمة ذات الدور الرائد عىل املستوى اإلقليمي، مثل دار نرش مادزاك، ودار نرش شلوتريشه، 

ورشكة TVN لإلنتاج التلفزيوين. كام تبث العديد من محطات الراديو والتلفزيون الخاصة من هـانـوفـر، 

مثل radio ffn، وAntenne Niedersachsen، وRADIO 21، وقناة CHANNEL 21 للتسوق عرب التلفزيون، 

بالطبع إىل جانب محطتي NDR وZDF العامتني.

combined heat and power station, Linden · إنـيـرسـيـتـي - محطـة توليد الطاقـة الحراريـة يف لـيـنـدن

TUI AG · تـوي

Sparkasse Hannover · شـبـاركـاسـه هـانـوفـر

Continental AG · كـونـتـيـنـنـتـال
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صـنـع يف هـانـوفـر Made in Hannover

KRH Klinikum Siloah (hospital ) ·  KRH Klinikum Siloah مـسـتـشـفـى

Support for success stories 

Economic development in the state capital and the region of 

Hannover is marked by cooperative support for start-ups and 

companies planning to locate here as well as for increasing 

the innovative capacity of existing businesses. In particular 

there is a focus on the areas of energy and mobility, digital 

economy and production engineering, life sciences and medical 

engineering as well as creative industries and multimedia. 

For example, HALLE 96 on the Hanomag site is a vibrant new 

centre for those with a creative flair. Other success concepts 

include the start-up competitions “Plug & Work” and the ideas 

incentive “StartUp-Impuls ideas competition”.

The Hörregion Hannover project – a platform for technology, 

health education and sound experiences – is a spectacular 

example of location marketing, as the number of top class 

businesses, institutes and different institutions related to 

hearing is a unique selling point.

The internet portal for skilled workers in Hannover offers a 

comprehensive service for business start-ups, jobs and work, 

education and training as well as university studies. The free 

app “Hannover Pro” provides lots of information about the 

location in a compact form.

Driving growth: the health economy

The health economy, which already employs over 70,000 people in around 3600 enterprises, 

holds a special place in the region by virtue of its dynamic growth. It is based on institutions 

held in high international regard such as the Hannover Medical School (MHH), the University of 

Veterinary Medicine Hannover Foundation (TiHo) and the International Neuroscience Institute 

(INI). The high quality research and university landscape provides businesses with opportunities 

for intensive scientific cooperation. Right beside the MHH, the Hannover Medical Park provides 

an ideal environment. The Klinikum Region Hannover, one of the biggest community clinic 

enterprises in Germany with ten hospitals, has an excellent reputation. One of the highlights in 

the industry is the BIOTECHNICA, the biggest European trade show for life sciences. It is held 

every two years at the Hannover showgrounds.

Research laboratory · مـعـمـل أبـحـاث

 International Neuroscience Institute (INI) · الـمـعـهـد الدولـي لعـلـوم األعـصـاب

StartUp-Impuls ideas competition ·  StartUp-Impuls مسـابـقـة األفـكـار

Radiology · األشـعــة

بنية تحتية قوية لدعم قصص النجاح

تبذل هـانـوفـر جهوًدا كبرية من أجل توفري الدعم التعاوين للرشكات 

الناشئة أو تلك التي تخطط لالنتقال إىل املنطقة، باإلضافة إىل تعزيز 

القدرة اإلبداعية داخل املؤسسات القامئة بالفعل، وهي من األمور التي 

متيز التنمية االقتصادية يف هـانـوفـر كعاصمة للوالية واملنطقة وينصب 

الرتكيز عىل مجاالت "الطاقة والتنقل"، و"االقتصاد الرقمي وهندسة 

اإلنتاج"، و"علوم الحياة والهندسة الطبية"، و"الصناعات اإلبداعية 

والوسائط املتعددة". عىل سبيل املثال، هناك مركز HALLE 96 الذي 

أسس عىل أرض هانوماج Hanomag التاريخية، ويعد مركزًا جديًدا 

نابًضا بالحياة للمبدعني. كام تعد مسابقات تأسيس املرشوعات 

"Plug & Work" ومسابقة األفكار "StartUp-Impuls" من عوامل 

النجاح األخرى التي نستند إليها.

يعد مرشوع Hörregion Hannover )املنطقة السمعية بهـانـوفـر( 

أحد النامذج املبهرة املعربة عن التسويق للمنطقة، حيث يعد منصة 

قامئة للتكنولوجيا والتعليم الصحي والتجارب السمعية والصوتية، 

وهو ما يجعله قبلة لعدد كبري من أهم الرشكات واملعاهد 

واملؤسسات العاملة يف قطاع السمعيات والصوتيات.

تقدم بوابة اإلنرتنت "Fachkräfte Hannover" خدمة شاملة 

يف مجاالت تأسيس الرشكات، العمل والتوظيف، التدريب 

املهني والتعليم املستمر، والدراسة الجامعية. كام يوفر تطبيق 

"Hannover Pro" املجاين الكثري من املعلومات عن املنطقة يف 

شكل مدمج.

اقتصاد الصحة كمحرك للتنمية

يحتل قطاع اقتصاد الصحة مكانة بارزة يف منطقتنا ملا يتمتع به من منو دينامييك مميز، حيث يعمل 

أكرث من 70000 موظف ونحو 3600 رشكة يف هذا القطاع. ويضم القطاع الصحي مجموعة كبرية 

من املؤسسات الرائدة ذات الشهرة العاملية مثل جامعة هـانـوفـر الطبية )MHH(، ومؤسسة جامعة 

هـانـوفـر للطب البيطري )TiHo(، واملعهد الدويل للعلوم العصبية )INI(. كام أن األبحاث والدراسات 

الجامعية عالية الجودة تتيح للرشكات فرص التعاون العلمي املكثف. وبجوار جامعة هـانـوفـر الطبية 

مبارشة تتواجد حديقة هـانـوفـر الطبية )Medical Park Hannover(، التي توفر بيئة مثالية للعمل 

الطبي. كام تحظى مؤسسة منطقة هـانـوفـر الطبية بشهرة ممتازة كواحدة من أكرب املؤسسات الطبية 

يف أملانيا، حيث ترشف وحدها عىل عرشة مستشفيات. ويعد معرض BIOTECHNICA من أبرز فعاليات 

القطاع الصحي يف املنطقة، حيث يعد أكرب معرض تجاري متخصص يف علوم الحياة يف أوروبا، ويقام كل 

عامني يف أرض املعارض بهـانـوفـر.
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العـلـوم مـركــز 

First class research landscape

Four universities, one university of applied science and several renowned private academies 

mean that Hannover as a scientific centre offers excellent quality of research and a wide range of 

courses. There are around 44,000 students in total in the state capital. Thanks to the practice- 

and future-oriented nature of their course, many graduates from Hannover universities also start 

their professional careers here. 

The Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover is the second biggest university in Lower 

Saxony with over 25,000 students and more than 180 full-time and part-time courses in nine 

faculties. Around 10,000 students are matriculated in the five faculties of the Hochschule 

Hannover (HsH). The Hannover University of Music, Drama and Media (HMTMH) holds a very 

special place as the only music university in Lower Saxony. Regular events such as the IdeenExpo 

and the Maker Fairs also inspire the next generation for science and technology.

Science and commerce go hand in hand

The high rate of knowledge transfer between universities and businesses is exemplary and 

creates a fertile space for innovation. For example, Hannover’s research centres in the fields of 

production technology and laser technology are first class. The Hannover Centre for Production 

Technology (PZH) in Garbsen puts the motto “Science and industry under one roof” into 

practice. 260 scientists work together here with partners from industry. The Laser Zentrum 

Hannover is another major driving force behind attracting firms and industry-oriented training. 

This independent establishment researches, develops and offers advice in the fields of photonic 

technologies and laser technology and is one of Europe’s leading institutes.

First class medicine

With 3,400 students, Hannover Medical School (MHH) is the 

biggest medical training school in Germany. It is one of the 

world’s leading transplant clinics. The MHH is closely linked 

with the companies in the neighbouring Medical Park. This is 

also where the impressive building of the INI specialist clinic 

(International Neuroscience Institute) is located. The Hannover 

University of Veterinary Medicine (TiHo), which numbers 

over 2,500 students and dates back to 1778, is likewise of 

international renown.

Centre of science

الـحـرم الـجـامـعـي إكـسبـو بـالزا - جـامـعـة هـانـوفـر
Campus Expo Plaza at the Hannover University

Leibniz University Hannover · جـامـعـة اليـبـنـتـس هـانـوفـر

منطقة أبحاث عىل أرقى مستوى

أربع جامعات، جامعة واحدة للعلوم التطبيقية، والعديد من أشهر األكادمييات الخاصة تجعل من 

هـانـوفـر قبلة للعلوم ومركزًا ألعىل مستويات الجودة يف البحوث والدرسات. وبشكل عام، يدرس يف 

عاصمة الوالية حوايل 44000 طالب. وبفضل الدراسة التي تعتمد عىل املامرسة واملوجهة نحو املستقبل، 

يبدأ الكثري من خريجي جامعات هـانـوفـر حياتهم املهنية أيًضا هنا. 

تعد جامعة جوتفريد فيلهلم اليبنتس هـانـوفـر ثاين أكرب جامعة يف والية سكسونيا السفىل، حيث يدرس 

بها أكرث من 25000 طالب يف تسع كليات تتضمن برامج دراسية بدوام كامل أو دوام نصفي. كام تحتوي 

جامعة هـانـوفـر للعلوم التطبيقية )HsH( عىل خمس كليات مسجل بها حوايل 10000 طالب. أما جامعة 

هـانـوفـر للموسيقى واملرسح واإلعالم )HMTMH( فتحظى مبكانة خاصة، باعتبارها الجامعة الوحيدة 

املتخصصة يف املوسيقى يف والية سكسونيا السفىل. كام تساهم الفعاليات واملعارض املنتظمة األخرى مثل 

IdeenExpo أو Maker Faire يف إشعال حامسة األجيال القادمة تجاه العلم والتقنية.

التكامل بني العلم واالقتصاد

إن التبادل املعريف عايل املستوى الذي يتم بني الجامعات واملؤسسات التجارية يفتح آفاقًا رحبة أمام 

اإلبداع واالبتكار. ولذلك فإن مراكز هـانـوفـر البحثية عىل سبيل املثال تصل إىل أعىل املستويات يف 

مجاالت هندسة اإلنتاج وهندسة الليزر. فمركز هـانـوفـر لتقنيات اإلنتاج )PZH( يف جرابسن يجسد بكل 

واقعية مفهوم "العلم والصناعة تحت سقف واحد"، حيث يتعاون 260 عامل هنا مع رشكاء من الصناعة. 

كام يعد مركز هـانـوفـر لليزر أحد املصادر األخرى املهمة لتعزيز أداء الرشكات ورفع مستوى التدريب 

الصناعي. هذه املؤسسة املستقلة تهتم بالبحث والتطوير وتقديم املشورة يف مجاالت التقنيات الضوئية 

وتقنية الليزر، وتعد إحدى املؤسسات الرائدة عىل مستوى القارة األوروبية.

أرقى مستويات الطب

تعد جامعة هـانـوفـر الطبية )MHH( أكرب مركز تدريب طبي يف 

أملانيا، ويدرس بها 3400 طالب. كام أن مستشفى الجامعة يعد 

من املستشفيات الرائدة يف مجال زراعة األعضاء عىل مستوى 

العامل. وترتبط الجامعة بشكل وثيق برشكات املنطقة الطبية 

Medical Park املجاورة لها. كام يتواجد هنا أيًضا املبنى املميز 

للمعهد الدويل لعلوم األعصاب )INI(. كام تتواجد أيًضا جامعة 

 هـانـوفـر للطب البيطري )TiHo( ذات السمعة العاملية، حيث 

يدرس بها أكرث من 2500 طالب، ويعود تاريخها إىل عام 1778.

جـامـعـة هـانـوفـر للـطـب الـبـيـطـري
University of Veterinary Medicine Hannover

Hannover Centre for Production Technology · مـركـز هـانـوفـر للـتـقـنـيـات اإلنـتـاجـيـة Hannover Laser Centre · مـركـز الـليـزر يف هـانـوفـر
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الضيافـة أرقى مستويـات 

The Hannover region is becoming an increasingly important travel destination. The number of 

visitors spending the night here has been steadily increasing year upon year. This trend is not 

only down to business travellers, who visit Hannover as a venue for international trade shows and 

business centre, but also the number of tourists from both Germany and abroad, which is rising 

continuously.

A world-leading trade fair city

Hannover’s tradition as a major global trade fair city extends back 70 years. The Hannover 

showgrounds – the biggest in the world – set the standard in terms of facilities, architecture and 

planning reliability for all kinds of event. It consists of a total of 28 halls and pavilions as well as 

spacious open areas and is the stage for leading international trade fairs such as DOMOTEX, 

CEBIT, HANNOVER MESSE and IAA Cars. The jewel in the crown is the Convention Centre, which 

won the Location Award for its futuristic and multifunctional design. A new hall complex opened 

in 2015 offering additional event formats.

The conference city –  
diverse and professional 

Professional and warm hosts throughout the city and region 

help make every type of event a success – be it conferences, 

family celebrations or big events. According to a survey 

conducted by Cvent, the leading event management platform, 

Hannover is among the 25 best meeting cities in Europe, and 

ranks fourth in Germany behind Berlin, Frankfurt am Main 

and Munich. Accommodation is available in all classifications 

at over 340 hotels and guesthouses offering approximately 

30,000 beds. 

Unique locations guarantee maximum individuality – the  

Palace of Herrenhausen, the Wilhelmstein island fortress  

or the Adventure Zoo to name but a few. 

For a complete overview please go to the location search at 

www.hannoverkongress.de/english. A big plus: there are many 

experiences on offer to complete your business trip. After your 

meeting, why not head to a sports event, to the theatre or to a 

folk festival? You don’t have to go far for interesting variety and 

exciting side events. 

Moreover, HannoverKongress, the service operated by 

Hannover Veranstaltungs GmbH, is your partner for the 

comprehensive organisation of your event. Applying the 

motto “HANNOVER: THE MEETING PLANET – wide awake 

day and night: the conference city of Hannover,” Hannover 

Veranstaltungs GmbH works together with Deutsche Messe AG 

and the Hannover Congress Centre (HCC) to form a powerful 

team creating an all-round worry-free package.

First class hospitality

Herrenhausen Palace · قـصـر هـيـريـن هـاوزنDomed hall in the HCC · قـاعـة القبـة يف مـركـز هـانـوفـر للمؤتـمـرات

Gallery in the Herrenhausen Gardens · قاعة الجالريي يف حـدائـق هـيـريـن هـاوزن

تكتسب منطقة هـانـوفـر أهمية متزايدة كوجهة سياحية، وهناك 

زيادة مستمرة يف عدد الليايل السياحية باملنطقة. ال يقترص هذا 

التطور عىل املسافرين من رجال األعامل الذين يزورون مدينة 

هـانـوفـر كمركز معارض دويل ومدينة تجارية كربى فحسب، بل 

إن هناك زيادة مستمرة أيًضا يف عدد السياح الذين يزورون املدينة 

سواء من داخل أملانيا أو خارجها.

أرض الـمعارض - ريادة عالـمية

متتلك هـانـوفـر تاريًخا عريًقا ميتد إىل 70 عاًما كواحدة من أهم 

املدن التي تحتضن املعارض الدولية عىل أرضها. وتعد أرض املعارض 

بهـانـوفـر هي األكرب عىل مستوى العامل، ومتتلك أعىل املعايري عىل 

مستوى التجهيزات، والتصميم املعامري، وسالمة التخطيط الستقبال 

الفعاليات من جميع األنواع. وتضم أرض املعارض 28 قاعة وجناًحا 

إىل جانب مساحات مفتوحة واسعة، وهي املكان الذي يحتضن 

املعارض التجارية الدولية الرائدة مثل دوموتكس، وسيبيت، ومعرض 

هـانـوفـر، ومعرض IAA للسيارات التجارية. ويعد مركز املؤمترات 

هو قلب املنطقة، وقد حصل عىل جائزة Location Award لتصميمه 

املستقبيل متعدد الوظائف. أما مجمع القاعات الجديد الذي تم 

افتتاحه يف عام 2015، فيتيح إقامة أشكال جديدة من الفعاليات 

واملعارض.

مـديـنـة الـمؤتـمـرات - الـتـنـوع واالحـتـرافيـة

تضع مدينة ومنطقة هـانـوفـر جميع اإلمكانيات أمام املضيفني املحرتفني والودودين يك يستطيعوا إقامة 

املعارض والفعاليات الناجحة من جميع األنواع - سواء كانت مؤمترًا أو حفالً عائليًا أو معرًضا كبريًا. 

ووفًقا لدراسة استقصائية أعدتها منصة Cvent الرائدة يف إدارة الفعاليات، تعد هـانـوفـر واحدة من 

بني أفضل 25 مدينة معارض يف أوروبا، وتحتل املركز الرابع يف أملانيا خلف كل من برلني، وفرانكفورت، 

وميونيخ. تتوفر أماكن اإلقامة من جميع األشكال والتصنيفات يف أكرث من 340 منشأة فندقية تضم 

حوايل 30000 رسير. 

وتضمن املواقع االستثنائية أعىل درجة من التميز - سواء قرص هريين هاوزن أو قلعة الجزيرة 

"فيلهلمشتاين" أو حديقة الحيوانات املليئة باملغامرات. وميكنك التعرف عىل جميع املعامل من خالل 

موقع البحث www.hannoverkongress.de. إضافة كبرية: نقدم لك باقة كبرية من الفاعليات التي تختم 

بها رحلة عملك بطريقة مثالية. هل انتهيت من اجتامعاتك، وترغب اآلن يف حضور حدث ريايض، أو 

مرسحي، أو مهرجان شعبي؟ لن تحتاج إىل الذهاب بعيًدا لتحصل عىل باقة متنوعة من تلك الفاعليات 

واألنشطة الجانبية املثرية. 

 ،"HannoverKongress" خدمة "Hannover Veranstaltungs GmbH" كام تقدم رشكة هـانـوفـر للمعارض

وهي خدمة تقدم لك الدعم الكامل أثناء تنظيم معرضك أو مناسبتك. تحت شعار "HANNOVER: كوكب 

االجتامعات املستيقظ طوال النهار والليل: هـانـوفـر مدينة املؤمترات"، تتعاون رشكة هـانـوفـر للمعارض 

Hannover Veranstaltungs GmbH مع الرشكة األملانية للمعارض Deutsche Messe AG ومركز هـانـوفـر 

للمؤمترات Hannover Congress Centrum كفريق قوي يقدم باقة شاملة من الخدمات التي تغطي كل 

ما يخص املعارض واملؤمترات.

معلومات حول العروض الخاصة بالـمؤمترات والـمعارض التجارية

Information on trade fair and exhibition offers

Deutsche Messe | Messegelände | 30521 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 / 89-0 | info@messe.de | www.messe.de

معلومات حول تجهيزات الـمعارض والـمؤمترات

Information on venues for conferences and conventions

HannoverKongress | Vahrenwalder Str. 7 | 30165  Hannover 

Tel.: +49 (0) 511 / 12345-444 | info@hannoverkongress.de | www.hannoverkongress.de

Exhibition grounds · أرض الـمـعـارض

Hannover Adventure Zoo · حديقة حيوانات هـانـوفـر

Expo Whale · "حـوت الـمـعـارض "إكـسـبـوفــال
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رسعـة وراحـة عىل جميع الطرق

Perfectly networked 

The Hannover economic region benefits hugely from its central 

location in the European transport network. The A2 and A7 

motorways, the main north-south and east-west road links, 

intersect here. Deutsche Bahn’s high speed ICE train network 

provides a direct connection to all of Germany’s main cities.

Hannover’s central bus station (ZOB) is one of the most 

modern in Germany. Buses from all the main intercity routes 

and major tour operators stop here. All major European holiday 

destinations can be reached directly from Hannover Airport. 

The Mittelland Canal, Germany’s longest man-made waterway, 

connects Hannover to the continent’s biggest sea and inland 

ports.

Fast and convenient on every route

Environmentally friendly throughout the region

The Großraum Verkehr Hannover (GVH) transport association transports over 200 million 

passengers every year on public transport. üstra is the main mobility service provider of GVH 

with its bus and tram network. GVH’s route network offers maximum convenience – even for 

passengers with restricted mobility – and optimally coordinated connections throughout the 

region. Responsibility for environmental objectives is reflected in state-of-the-art hybrid and 

electric buses and energy recovery in the trams. 

Booming logistics industry 

According to a survey by the Fraunhofer Institute, the Hannover region is one of the most 

important logistics locations in Germany. Experts put this down to the positive local conditions for 

investment, good infrastructure facilities, costs and its geographical position. This is confirmed 

by the high level of greenfield developments. Today 54,000 people are employed in around 3000 

logistics firms in the region – including giants of the industry such as Dachser and DHL as well 

as the distribution centres of Mercedes-Benz and Rewe. As an expanding cross-section industry, 

logistics continues to play a key role in economic development. Industrial real estate is regularly 

monitored to help ensure that there is enough workspace available to meet the demand for start-

ups and growing companies. Last but not least, Hannover is the venue for the CeMAT every two 

years, the world’s leading trade fair for intralogistics.

Hannover Airport · مـطـار هـانـوفـر

قـطـار الـسـهـم الـفـضـي - مـحـطـة تـرام كـروبـكـه
“Silver arrow” train, Kröpcke underground station

Anderten sluice - Mittelland Canal · هويس أندرتيـن - قنـاة ميتيل الند

تـرابـط مثـالـي

تستفيد منطقة هـانـوفـر االقتصادية بشكل كبري من موقعها املركزي 

 A2 يف شبكة الطرق األوروبية. فبفضل تواجد الطريقني الرسيعني

وA7، تتقاطع هنا الطرق الرئيسية الرابطة بني الرشق والغرب، 

 ICE والشامل والجنوب. كام توفر شبكة القطارات الرسيعة األملانية

الوصول املبارش إىل جميع املدن الرئيسية يف أملانيا. 

وتعترب محطة الحافالت املركزية يف هـانـوفـر )ZOB( واحدة من 

أحدث املحطات املركزية يف أملانيا. فهنا تتوقف الحافالت التابعة 

لجميع رشكات نقل املسافات الطويلة ورشكات الرحالت. من 

مطار هـانـوفـر ميكن الوصول مبارشة إىل جميع املدن السياحية 

األوروبية الرئيسية. أما قناة ميتيل الند Mittelland - أطول ممر 

مايئ اصطناعي يف أملانيا - فرتبط هـانـوفـر بأكرب املوانئ البحرية 

والداخلية يف القارة.

نـعـتـز بـصـداقـتـنـا للبيئـة

ينقل اتحاد املواصالت يف هـانـوفـر )GVH( أكرث من 200 مليون راكب سنويًا عرب وسائل النقل العام. 

وتعد رشكة أوسرتا üstra أهم رشكات املواصالت داخل االتحاد، حيث متتلك شبكة متكاملة من الرتام 

والحافالت. توفر شبكة خطوط GVH مستويات عالية من الراحة حتى بالنسبة للركاب ذوي اإلعاقة، 

وتتمتع بشبكة مرتابطة ومتناسقة عىل الوجه األمثل يف جميع أنحاء املنطقة. وتلتزم شبكة املواصالت 

مبسؤوليتها تجاه األهداف البيئية، ولذلك فقد حرصت عىل توفري أحدث الحافالت الكهربائية والهجينة، 

وكذلك استعادة الطاقة يف شبكة ترام املدينة.

ثـورة قطـاع اللوجستيـات

وفًقا لدراسة استقصائية ملعهد فراونهوفر، تعد منطقة هـانـوفـر واحدة من أهم املواقع اللوجستية يف 

أملانيا. ويعزي الخرباء هذه األهمية إىل قدرة املنطقة عىل توفري ظروف إيجابية لالستثامرات، إىل جانب 

توفري الظروف املواتية من حيث البنية التحتية الجيدة والتكلفة املناسبة، فضالً عن املوقع الجغرايف 

املناسب. ويؤكد هذا الوضع العدد الكبري من املقار الجديدة التي تم إنشاؤها باملنطقة. فاليوم، يعمل 

 54000 موظف إقليمي يف حوايل 3000 رشكة لوجيستيات، مبا يف ذلك عاملقة الصناعة مثل داكرس 

وDHL، وكذلك مراكز التوزيع التابعة ملرسيدس بنز وRewe. وبالتايل فإن اللوجستيات كقطاع عريض 

دائم التوسع، تستمر يف لعب دور رئييس يف تطوير األعامل. جدير بالذكر أنه يتم إجراء متابعة دورية 

للمنطقة من أجل زيادة القدرة عىل توفري عروض ومساحات تلبي املتطلبات السوقية املتزايدة الفتتاح 

رشكات جديدة أو توسعة الرشكات القامئة بالفعل. وأخريًا وليس آخر، تستضيف هـانـوفـر كل عامني 

معرض CeMAT، وهو املعرض التجاري العاملي الرائد يف مجال اللوجستيات.

ICE · القطار الرسيع

Hannover central bus station · محطـة الحافالت الـمركـزيـة يف هـانـوفـرCentral Railway Station · مـحـطـة الـقـطـارات الـرئـيـسـيـة يف هـانـوفـر
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الـأمكـوالت الشهيـة وسـاحـات الرقص Cuisine and dance floor

From rustic to exquisite 

Excellent restaurants, traditional inns, international specialities 

and modern event catering – the options are endless for food 

lovers in Hannover. International chefs invite you to sample 

creative cuisine ranging from distinctive Afghan flavours to 

delicious Vietnamese specialities. The most discerning foodies 

can enjoy haute cuisine that gets top marks from restaurant 

testers again and again. Folk festivals, beer gardens and 

beach clubs make for fun day trips. Passenger boats on Lake 

Maschsee and the Mittelland Canal offer maritime flair. 

 

Not to mention the state capital’s traditional indoor market with 

over 70 stalls for you to wander around and browse – and for a 

wide range of dishes and snacks or a cappuccino to keep you 

going.

Come dine in the region

Famous regional specialities include Burgdorfer asparagus and Steinhuder smoked eel. 

Meat lovers rave about the local sausages, Hannoversche Bouillonwurst and Calenberger 

Pfannenschlag. Welfenspeise – a pudding made from vanilla and wine – is a sweet tribute to the 

Kingdom of Hannover. Lüttje Lage is a high-proof speciality made of beer and schnapps, which is 

traditionally – and oddly – drunk from two glasses at the same time.

The invention of a top-fermented beer by Cord Broyhan in 1526 led to the establishment of the 

Gilde Brauerei, Hannover’s longest running business. Herrenhäuser is another traditional brewery 

and there are several craft breweries producing first class beers. The many farm shops in the 

towns and communities of the region offer delicious souvenirs.

Dance all night

Hannover is a favourite hang-out for party people – not just at the weekend. The dance floor 

scene is constantly reinventing itself and offers many exciting locations. Between clubs and large 

discotheques, there’s something for everyone. Venues such as Palo Palo, Osho, Faust-Gelände 

and Café Glocksee are forever-young classics. Creative promoters are forever coming up with 

exciting and spectacular party formats. Moreover, stylish cocktail bars, quaint pubs and original 

live clubs guarantee a rich nightlife. One of the biggest events of its kind in northern Germany is 

the indoor music festival, “Der Sonne entgegen”. The salsa and tango argentino scenes are also 

particularly vibrant. Both dances are offered by numerous dance schools.

Indoor Music Festival “Der Sonne entgegen ” ·  "Der Sonne entgegen" مـهـرجـان الـمـوسـيـقـى الـمـغـلـق

من الريفي إىل الفاخر

املطاعم املمتازة، والنزل التقليدية، واألطباق املتخصصة العاملية، 

وفن الطهي الحديث - هـانـوفـر تقدم للذواقة متعة حقيقية 

ال حدود لها. يدعوك الطهاة العامليون لتذوق املأكوالت املبتكرة 

التي تأتيك من جميع املطابخ حول العامل من اليابانية إىل الشامية 

واألسبانية. ميكن لعشاق الطعام والذواقة االستمتاع باملأكوالت 

الراقية التي تحصل دامئًا عىل أعىل التقييامت من املتخصصني يف 

تقييم املطاعم. وتكتمل السعادة من خالل املهرجانات الشعبية 

وحدائق املرشوبات والنوادي الشاطئية املنترشة. كام تقدم قوارب 

الرحالت متعة بحرية ال نظري لها عىل بحرية ماشزيه وقناة ميتيل 

الند. هذا إىل جانب السوق التقليدية بعاصمة الوالية، والتي تضم 

أكرث من 70 كشًكا تدعوك للتجول وقضاء وقت ممتع بينها مع 

تناول باقة منتقاة من األطباق والوجبات الخفيفة أو رمبا احتساء 

كوب من الكابتشينو أثناء جولتك.

وجبة شهية عىل مـائدة الـمنطقة

نقدم لك أطباقنا اإلقليمية الشهرية، مثل الهليون "األسباراجوس" من مدينة بورجدورف وسمك الثعبان 

املدخن من بحرية شتاينهوده. أما محبو اللحوم فسوف يعشقون النقانق املحلية، وحساء نقانق 

هـانـوفـر، ونقانق الكنيب أو Calenberger Pfannenschlag. كام توفر العديد من متاجر املزارع يف 

بلدات وقرى املنطقة هدايا تذكارية لذيذة.

الرقص طوال الليل

تعد هـانـوفـر من األماكن املفضلة دامئًا للحفالت - ليس يف عطلة نهاية األسبوع فقط. فالحفالت 

الراقصة تتجدد باستمرار وتتنوع يف العديد من املواقع املثرية سواء النوادي أو الديسكوهات الكبرية، 

 Faust-Geländeو Oshoو Palo Palo ولذلك فمن املؤكد أن كل شخص سيجد هنا غايته. أماكن مثل 

وCafé Glocksee تعد من الكالسيكيات املتجددة التي ال تفقد شبابها أبًدا. العارضون ال يتوقفون عن 

اإلبداع بأشكال مثرية وجديدة من الحفالت. 

ويعد مهرجان املوسيقى داخل القاعات "Der Sonne entgegen" واحًدا من أهم الفعاليات من نوعه يف 

شامل أملانيا. أما رقصات الصالصا والتانجو األرجنتينية فدامئًا ما تنبض بالحياة، وهناك العديد من مدارس 

الرقص التي تقدم كلتا الرقصتني.

Beach lounge with view of the Old Town · صـالـة شـاطـئـيـة تـطـل عـلـى الـمـديـنـة الـقـديـمـة

Culinary diversity · تـنـوع الـمـأكـوالت

مـطـعـم يـطـل عـىل بـحـيـرة مـاشـزيـه
Restaurant with a view of Lake Maschsee

Hannover Indoor Market · سـوق هـانـوفـر الـمـغـطـى
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والـمهـرجـانـات األعيـاد  Celebrations and festivals

Captivating events

A diverse range of cultural offerings and fantastic events bring hundreds of thousands of visitors 

to Hannover all year round. Traditional folk festivals offer highlights for every age group. Open-air 

festivals draw in hordes of fans. In a nutshell: there’s a lot going on in Hannover!

Relaxed walks beside the glistening water, irresistible cuisine and enthralling concerts to indulge 

your senses – it can only be the Maschsee Festival! Maritime flair in the centre of the city and a 

variety of activities for the whole family make this event second to none. Wonderfully juxtaposing 

500 years of tradition and cutting-edge fairground rides, the Hannover marksmen’s festival offers 

ten days of fun for old and young. The highlight is the marksmen’s parade through the city centre 

on the Sunday. The Marksmen’s parade thrills around 120,000 visitors per year and is even 

broadcast on TV. On their 3.5 kilometre-long route from the Town Hall through the city centre to 

Schützenplatz, the 10,000 Hanoverian marksmen and their regional and international guests are 

guided by some 5,000 musicians in over 100 bands from Germany and abroad.

Hannover is UNESCO City of Music!

TIn 2014 Hannover was named UNESCO City of Music and is thus part of the Creative Cities 

Network, which includes cities such as Dublin, Montevideo and Melbourne. One of the reasons 

for these accolades is the range of genres and events: for example, approximately 100,000 

visitors come to see hundreds of musicians turn the city into a unique open-air stage for the  

Fête de la Musique. Jazz fans make a pilgrimage to enercity swinging hannover, which is held in 

front of the New Town Hall on Ascension Day. The MASALA Weltbeat Festival, the Fährmannsfest 

festival, Hannover’s International A-cappella Week and CHORTAGE HANNOVER enable you to 

discover exciting new talent. The TUI Arena, Expo-Plaza and the HDI Arena are the venues for the 

biggest concerts. Superstars such as Herbert Grönemeyer, Bruce Springsteen, U2 and AC/DC 

have all graced the stage here.

“At sea” and in the country

Fireworks over the water, accompanied by classical music and 

illuminated boats: the festival weekend at Lake Steinhude is 

celebrated at and on Lower Saxony’s largest lake – with live 

music, handicrafts and lots of attractions for young and old. 

The stage on the lake is anchored along the banks of Lake 

Steinhude to provide a venue for music and theatre that is 

unmatched in northern Germany.

Major cultural events in the region include the MUSE 

international music festival in Seelze and the MIMUSE in 

Langenhagen, northern Germany’s largest cabaret festival. The 

Kultursommer series of concerts presents international musical 

greats and top class insider’s tips in unusual settings – in 

monasteries and churches, gardens, castles and barns. Exciting 

new venues are added every year. The Hannover region’s 

Discovery Day (“Entdeckertag”) offers a wonderful opportunity 

to discover lots of interesting attractions in a single day every 

September. Doors that are usually closed to the public are 

opened to allow rare glimpses.
Fete de la Musique · Fête de la Musique مـهـرجـان يـوم الـمـوسـيـقـى

Marksmen’s Parade · مـوكـب الـرمــاة

 Marksmen Festival Hannover · مـهـرجـان هـانـوفـر لـلـرمـايـة

احتفاالت مبهرة

مجموعة متنوعة من العروض الثقافية والفعاليات الرائعة تجتذب مئات اآلالف من الزوار إىل هـانـوفـر عىل مدار السنة. املهرجانات الشعبية التقليدية متتع جميع الفئات 

العمرية، واملهرجانات املفتوحة تجتذب املشجعني من كل حدب وصوب. باختصار: هـانـوفـر تعد زوارها بالكثري والكثري!

السري باسرتخاء إىل جانب املياه املتأللئة، واملأكوالت التي ال تقاوم، والحفالت املذهلة التي تشعل الحواس - ال ميكن أن تجد كل هذا إال يف مهرجان ماشزيه فقط! إن سحر املياه 

املتأللئة يف وسط املدينة واألنشطة املتنوعة لجميع أفراد األرسة تجعل من هذا املهرجان متعة ال تضاهى. أما مهرجان هـانـوفـر للرماية فيمزج برباعة 500 سنة من التقاليد مع 

أحدث األلعاب الرتفيهية، ويستمر املهرجان ملدة عرشة أيام يقدم فيها متعة ترفيهية للكبار والصغار. ويعد موكب الرماة الذي يتحرك يف شوارع املدينة يوم األحد أهم حدث يف 

املهرجان، ويجتذب حوايل 120000 زائر كل عام، كام يتم عرضه عىل شاشات التلفزيون أيًضا. ويسري املوكب مسافة حوايل 3.5 كم تقريبًا تبدأ من مبنى البلدية عرب وسط املدينة 

إىل ساحة "شوتسني بالتس"، ويصل عدد املشاركني فيه إىل 10000 راٍم من هـانـوفـر يسريون بجوار ضيوفهم اإلقليميني والدوليني، ويصحبهم حوايل 5000 موسيقي من أملانيا 

والخارج ميثلون أكرث من 100 فرقة موسيقية.

هـانـوفـر مدينة اليونسكو للموسيقى!

يف عام 2014 اختريت هـانـوفـر مدينة اليونسكو للموسيقى، 

وأصبحت بالتايل جزًءا من شبكة املدن اإلبداعية التي تضم مدنًا 

عاملية مثل دبلن ومونتيفيديو وملبورن. وأحد أسباب هذ االختيار 

هو باقة االحتفاليات والفعاليات التي تنظمها املدينة: فعىل 

سبيل املثال يأيت حوايل 100000 زائر ملشاهدة مئات املوسيقيني 

الذين يحولون املدينة إىل مرسح فريد مفتوح يف الهواء الطلق 

خالل مهرجان يوم املوسيقى Fête de la Musique. ينطلق 

 enercity swinging hannover عشاق موسيقى الجاز إىل مهرجان

أمام مبنى البلدية الجديد يف عيد الصعود. أما مهرجانات مثل 

 A-cappella وأسبوع ،Fährmannsfestو ،MASALA Weltbeat

هـانـوفـر العاملي، وCHORTAGE HANNOVER، فتعد ملتقًى 

 ،TUI Arena الكتشاف املواهب املثرية الجديدة. يتم إعداد صالة

وساحة Expo-Plaza، وملعب HDI Arena الستقبال أكرب الحفالت 

املوسيقية. وقد صعد إىل املنصات هنا النجوم الكبار مثل هربرت 

.AC/DCو ،U2جرونيامير، وبروس شربينجستني، و

"يف البحر" ووسط الـمروج الخرضاء

األلعاب النارية فوق املاء بصحبة املوسيقى الكالسيكية والقوارب املضيئة: هنا متعة االحتفال بعطلة 

نهاية األسبوع يف بحرية شتاينهوده أكرب بحريات والية ساكسونيا السفىل، مع املوسيقى الحية والفنون 

اليدوية والكثري من األمور التي تجذب الصغار والكبار. وتوضع املنصة عىل ضفاف البحرية لتخلق مكانًا 

ال مثيل له للموسيقى واملرسح يف شامل أملانيا.

 MIMUSEيف زيلتسه، و MUSE تشمل الفعاليات الثقافية الرئيسية يف املنطقة مهرجان املوسيقى الدويل

يف النجينهاجن، الذي يعد أكرب مهرجان للفنون يف شامل أملانيا. يقدم مهرجان Kultursommer سلسلة 

من الحفالت املوسيقية لكبار املوسيقيني العامليني والفنانني املوهوبني يف أجواء غري عادية - سواء داخل 

األديرة أو الكنائس أو الحدائق أو القصور أو املخازن. كام يتم إضافة أماكن مثرية جديدة كل عام. يف 

سبتمرب تبدأ االكتشافات يف منطقة هـانـوفـر، حيث تكون هناك فرصة الكتشاف الكثري من مناطق 

الجذب املثرية خالل جوالت تستمر ليوم واحد فقط يف يوم االكتشافات Entdeckertag. ويتم عادة فتح 

األبواب التي تكون مغلقة للجمهور للسامح لهم بالحصول عىل لقطات نادرة تظل بالذاكرة.

Maschsee Festival Hannover · مـهـرجـان مـاشـزيـه هـانـوفـر
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الـمذهلـة الـمتـاحـف  أرض 

Worlds of knowledge for every generation

Discover spectacular projects, valuable collections and – in the truest sense of the word – 

pioneering exhibits in the art metropolis of Hannover. All types of fine art are maintained and 

promoted here. Archaeology, natural history and ethnology are also major features of the 

diverse museum landscape. And last but not least, the history of technology and everyday life is 

imaginatively retold, offering an exciting way of learning for young and old.

History, nature and art

In Hannover, the very journey is the destination for art lovers: the city’s Sculpture Mile, the opulent 

Nanas by Niki de Saint Phalle and the BUSSTOPs provide an artistic encounter at every turn. A 

total of over 200 sculptures, statues and installations reflect the impressive range of artwork in 

public spaces. The Hannover Sprengel Museum is one of the leading venues for 20th and 21st 

century art. Its extension is one of the city’s greatest cultural projects. The Kestnergesellschaft 

and the Kunstverein Hannover are two other widely known museums for contemporary art. The 

Niedersächsische Landesmuseum Hannover is more than just a family museum, offering a huge 

range of artefacts. It includes natural history, an ethnological and archaeological collection, as 

well as a collection of paintings and coins. 

The August Kestner Museum traces history from the ancient world to the present. The Wilhelm 

Busch – German Museum for Cartoons and Drawing offers satirical fun for the whole family, 

while the Historical Museum exhibits the history of the state and city. Baroque treasures, famous 

figures from Hannover’s history and the substantial ensembles of the Herrenhausen Gardens are 

the focal point of the Herrenhausen Palace Museum. Europe’s first baking museum, World of 

Kitchen (WoK), is a colourful cosmos of all things food. And the museum for the history of energy 

showcases live curiosities and classics. The Zinnober Children’s Museum is geared especially 

towards the very young. With its motto “Please touch!”, everyone can get active and creative 

here.

Those who wish to pack the wide range of exhibition venues in Hannover into one evening 

mustn’t miss the Long Museum Night in June.

Fascinating museum landscape

History comes to life in the region

The museums in the region also offer a top notch hands-

on experience: kitted out in a helmet and protective coat, 

visitors can follow the “black gold” trail in the mines of 

Besucherbergwerk Klosterstollen Barsinghausen. Imagine 

yourself taking off at the Laatzen Aviation Museum. Or flying 

high in the World of Aviation at Hannover Airport. Marvel at the 

history of rail technology at the Tramway Museum in Sehnde-

Wehmingen. And in Steinhude, the Fishermen’s and Weavers’ 

Museum looks back at life over 100 years ago on Lake 

Steinhude. Travel back in time at the toy museum next door. 

Finally, the Tramway Museum in Sehnde-Wehmingen offers a 

fascinating display of historical railway engineering. 

Hannover State Museum · مـتـحـف الـواليـة يف هـانـوفـر

The Nanas · تـمـاثـيـل نـانـاس

Kestnergesellschaft · مـتـحـف جـمـعـيـة كـيـسـتـنـر لـلـفـنـون

عوامل من الـمعرفة لجميع األجـيـال

اكتشف املرشوعات املبهرة واملعروضات القيمة واملعارض الرائدة بكل ما يف الكلمة من معنى يف مدينة الفن 

هـانـوفـر. جميع أنواع الفنون الجميلة يتم احتضانها والرتويج لها هنا. كام أن علوم اآلثار والتاريخ الطبيعي 

واألعراق البرشية تعد من املوضوعات الرئيسية بباقة املتاحف املتنوعة باملدينة. وأخريًا وليس آخر، استمتع 

هنا بتاريخ التكنولوجيا والحياة اإلنسانية يعاد رسده بتشويق وإبداع يلهب حامس الكبار قبل الصغار للتعلم 

واملعرفة.

التـاريـخ والطبيعـة والفـن

عشاق الفنون يجدون ضالتهم يف هـانـوفـر: طريق املنحوتات "Skulpturenmeile" يف املدينة ومتاثيل ناناس 

الرثية من إبداع نييك دي سانت فال، وتصميامت BUSSTOP الفنية التي تزين محطات الحافالت تقدم 

جميًعا موعًدا مع الفن عند كل منعطف. وهناك مجموعة من أكرث من 200 من املنحوتات والتامثيل 

والرتاكيب التي تعكس التنوع املذهل لألعامل الفنية يف األماكن العامة. ومتحف Sprengel يف هـانـوفـر هو 

أحد املواقع الرائدة لفنون القرنني العرشين والواحد والعرشين. كام يعد مرشوع التوسعة الذي يخضع له 

أحد أكرب املشاريع الثقافية باملدينة. أما متحفا جمعية كيسترن للفنون Kestnergesellschaft وجمعية الفنون 

بهـانـوفـر Kunstverein Hannover فيعدان أيًضا من املتاحف ذائعة الصيت يف الفن املعارص عىل مستوى 

املنطقة. ومتحف Niedersächsische Landesmuseum يف هـانـوفـر هو أكرث من مجرد متحف عائيل، 

ويوفر مجموعة ضخمة ومتنوعة من القطع الفنية. ويضم املتحف تشكيلة من القطع الفنية التي تعرب عن 

التاريخ الطبيعي واألعراق البرشية والقطع األثرية، باإلضافة إىل تشكيلة من اللوحات والقطع املعدنية. 

ويساهم متحف August Kestner يف تتبع حركة التاريخ من العامل القديم إىل هذه اللحظة. واملتحف 

األملاين Wilhelm Busch للرسوم املتحركة وأعامل الرسم يقدم الفن الساخر للعائلة بأكملها، بينام يعرض 

املتحف التاريخي تاريخ الوالية واملدينة. والكنوز الباروكية ذات الزخارف املفرطة والشخصيات الشهرية 

يف تاريخ هـانـوفـر واألعامل الفخمة يف حدائق Herrenhausen هي محط األنظار يف متحف قرص هريين 

هاوزن Herrenhausen. وأول متحف للمطبخ يف أوروبا World of Kitchen – WoK، هو عاملٌ غنٌي باأللوان 

يف صورة أطعمة. ويعرض متحف تاريخ الطاقة أعامالً جذابة وتثري الفضول عن كل ما يتعلق بالطاقة 

والتيار. ومتحف األطفال Zinnober مجهٌز بشكٍل خاص لألطفال الصغار. يستطيع الجميع املشاركة هنا 

بنشاط وابتكار من خالل شعار املتحف "الـمس من فضلك!".

ومن يرغب يف تجربة جميع معارض ومتاحف هـانـوفـر يف ليلٍة واحدة، يجب أال تفوته "ليلة املتاحف 

الطويلة" يف شهر يونيو/حزيران.

ا

التـاريـخ يعود للحيـاة يف الـمنطقـة

تقدم متاحف منطقة هـانـوفـر لزوارها مجموعة مبهرة من 

 Klosterstollen Barsinghausen التجارب امليدانية: ففي منجم

يستطيع الزوار ارتداء الخوذة واملعطف الواقي وتتبع مسار 

"الذهب األسود". وتخيل نفسك وأنت تقلع من متحف املالحة 

الجوية Laatzen، أو تحلق عاليًا يف متحف عامل الطريان يف مطار 

هـانـوفـر. كام ستخوض رحلة مبهرة عرب تاريخ تكنولوجيا 

السكك الحديدية يف متحف الرتام Sehnde-Wehmingen. ويف 

بحرية شتاينهوده، يأخذك متحف الصيادين والنساجني يف رحلة 

زمنية متتد ألكرث من 100 عام عىل البحرية. أما يف متحف األلعاب 

املجاور فسوف تسافر بحرية عرب الزمن.

Hannover Art Society · جـمـعـيـة الـفـنـون بـهـانـوفـر

Museum Night · األمسيـات الطويــلـة داخـل الـمتـاحـف Sprengel Museum Hannover · مـتـحـف شـبـريـنـجـل يف هـانـوفـر
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الستــار! رُفـع 

A variety of theatres 

Whether drama, opera or ballet, musicals, variety shows or cabaret – every category and genre  

is represented at over 60 theatres in the state capital and throughout the region. The programmes 

also include many plays for children and young people.

The Niedersächsische Staatstheater Hannover with its opera and drama sections ranks among 

the best in Germany. Brilliant casts, renowned directors, authors and choreographers set the 

standard again and again, even at an international level. The opera ball is a social event par 

excellence, held every February with a new theme.

The Freies Theater Hannover offers 14 free stages which are funded by the state capital and 

enable special talent to be discovered. The same goes for the three puppet theatre groups that 

run the programme in the Theatrio puppet theatre.

The Long Night of Theatres offers an interesting tour of the city’s theatres at over 20 venues 

every spring. Every two years Hannover hosts Theaterformen, one of the biggest theatre festivals 

in Germany.

Classical, musicals, variety, dance 

Classical events are held in the elaborately modernised domed hall of the HCC, Germany’s 

biggest concert hall. The Joseph Joachim International Violin Competition Hannover runs every 

three years, attracting talent from all over the world. The competition offers the highest prize 

money of its kind. The Theater am Aegi regularly holds big productions by travelling groups, 

ranging from musicals to opera, and presents stars from music and comedy. Zarah Leander 

and Heinz Erhardt once captivated their audience in the Georgspalast. The GOP Variety Theatre 

Hannover continues this long tradition of entertainment. As dance capital, the spotlight is not just 

on Hannover during the famous TANZtheater INTERNATIONAL and Easter Dance Days festivals. 

Theatres in the region

At Hermannshof in Springe-Völksen, a parkland in the Deister 

hills becomes the backdrop for performing arts. Visitors to 

Landestrost Castle in Neustadt am Rübenberge can enjoy 

performances in a historical setting. The barn at Isernhagenhof 

serves as a rustic theatre and concert hall in the green 

outskirts. The Deister open-air theatre in Barsinghausen 

and the Osterwald open-air and forest theatre stage cultural 

delights under the starry sky. The many concerts held as part 

of the Kultursommer festival and the biggest cabaret festival in 

northern Germany, the MIMUSE in Langenhagen, are annual 

highlights in the region.

Curtain up!

MASALA Festival ·  MASALA مـهـرجـان مـسـرحـيـة Shockheaded Peter عـىل مـسـرح هـانـوفـر
Shockheaded Peter - Hannover theatre

State Opera · دار األوبــرا

مجموعة متنوعة من املسارح

سواء الدراما أو األوبرا أو الباليه أو املرسحيات املوسيقية أو العروض املنوعة أو الفنون الصغرية - كل 

فئة وكل فن يتم تقدميه هنا يف أكرث من 60 مرسًحا يف عاصمة الوالية ويف جميع أنحاء املنطقة. كام 

تتضمن الربامج أيًضا العديد من املرسحيات لألطفال والشباب.

يصنف مرسح الدولة Niedersächsische Staatstheater يف هـانـوفـر بقسميه لألوبرا والدراما ضمن 

أفضل املسارح يف أملانيا، وتشارك فيه مجموعة رائعة من فرق التمثيل وباقة من أشهر املخرجني 

واملؤلفني ومصممي الرقصات الذين يبدعون يف صياغة املعايري مرة بعد أخرى حتى عىل املستوى 

الدويل. ويعد حفل األوبرا من الفعاليات االجتامعية رفيعة املستوى، وينعقد كل فرباير/شباط 

مبوضوع جديد.

يضم مرسح Freies يف هـانـوفـر 14 منصة مجانية تتلقى دعاًم خاًصا من عاصمة الوالية من أجل 

اكتشاف املواهب الجديدة. وينطبق األمر ذاته عىل فرق مرسح العرائس الثالث التي تتوىل تشغيل 

.Theatrio برنامج مرسح العرائس

تقدم "ليلة املسارح الطويلة" جولة ممتعة مبسارح املدينة يف أكرث من 20 موقًعا كل ربيع. وتستضيف 

هـانـوفـر كل عامني مهرجان Theaterformen، الذي يعد أحد أكرب مهرجانات املسارح يف أملانيا. 

عروض كالسيكية ومنوعات ورقص 

تقام الفعاليات الكالسيكية يف قاعة القبة املجددة يف مركز هـانـوفـر للمؤمترات )HCC(، وهي أكرب 

قاعة حفالت موسيقية يف أملانيا. ويتم عقد مسابقة يواخيم يوزيف الدولية للعزف عىل الكامن يف 

هـانـوفـر كل ثالث سنوات، والتي تجذب املواهب من جميع أنحاء العامل. وتقدم املنافسة أكرب 

جائزة مالية يف فئتها. ويقدم مرسح Aegi بشكل منتظم األعامل الفنية الضخمة التي تقدمها الفرق 

املتجولة، سواء املرسحيات املوسيقية أو عروض األوبرا، ويتم فيها تقديم نجوم املوسيقى والكوميديا. 

"زارا ليندر" و"هاينتس إرهارت" أبهرا جمهورهام يف مرسح جيورج باالست Georgspalast، املعروف 

اختصاًرا باسم GOP والذي يحمل عىل عاتقه تراثًا عريًقا كأحد أقدم وأشهر مسارح املنوعات يف 

هـانـوفـر. وألنها عاصمة للرقص، ال تكتفي هـانـوفـر برتكيز األضواء عليها فقط خالل مهرجانات 

 الرقص الشهرية مثل TANZtheater INTERNATIONAL وEaster Dance Days، بل إن سحرها يتواصل 

يف جميع األوقات. 

الـمسارح يف الـمنـطقـة

متنزه هريمانسهوف Hermannshof يف منطقة شربنجه فولكسن، 

أصبح من املعامل الثقافية يف الوالية، حيث يستخدم املتنزه الواقع 

وسط تالل دايسرت كخلفية طبيعية خالبة للعروض الفنية. ويستطيع 

زوار قرص النديسرتوست يف Neustadt am Rübenberge االستمتاع 

بالعروض الفنية يف أجواء تاريخية. أما حظرية Isernhagenhof فتقدم 

منوذًجا للمسارح وقاعات االحتفاالت الريفية يف الضواحي الخرضاء. 

ومرسح دايسرت املفتوح يف "بارزينج هاوزن" ومرسح الغابات املفتوح 

"أوسرتفالد" يقدمان العروض الفنية الثقافية الخفيفة تحت السامء 

املرصعة بالنجوم. هذا إىل جانب العديد من الفعاليات السنوية 

البارزة مثل الحفالت املوسيقية التي تقام كجزء من مهرجان الصيف 

الثقايف Kultursommer، ومهرجان الفنون الصغرية MIMUSE يف 

النجينهاجن، الذي يعد أكرب مهرجان من نوعه يف شامل أملانيا.

Opera ball at the State Opera house · حـفـل راقـص يف دار األوبــرا

Concert in the HMTMH ·  HMTMH أوركـسـتـرا يف

Ballet Revolución - State Opera · بـالـيـه ريـفـولـوسـيـون يف دار األوبــرا
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مـغـامـرات لجميع أفـراد األسـرة

Wonderfully exotic: Hannover Adventure Zoo 

Unique themed areas offer fun and adventure for young and old! The Hannover Adventure Zoo 

showcases over 2000 animals in settings that closely resemble their natural habitats. On a 

boat trip across the Zambezi you can almost reach out and touch hippos, rhinos, flamingos and 

giraffes. The evolution trail takes you from the African savanna to the rain forest. Chimpanzees 

and gorillas will accompany you along the way. Baby elephants romp around in the Indian jungle 

palace. Kangaroos, emus and wombats await you in the outback. Come face to face with wolves 

and bison in the Canadian landscape of Yukon Bay. Polar bears, penguins and seals dive into 

the lagoon. The new themed area, Afi Mountain, opened in 2017. Visitors can cross the different 

climate zones of Africa and meet endangered drills, chimpanzees and gorillas. What’s more: the 

ZOO PANORAMA – the first in northern Germany – is a huge rotunda with 360 degree images by 

Berlin artist Yadegar Asisi.

Farm life in Lower Saxony is depicted in the scenery in Meyers Hof. You’ll hear plenty of “Look 

out, here I come!” on the three dry toboggan runs stretching up to 70 metres long in the 

Mullewapp playground – a child’s paradise. Pygmy goats, bush pigs and the smallest cattle in 

the world can be found in the large African petting field, the “Zambezi-Kraal”. From December to 

February, Meyers Hof is transformed into a spectacular winter wonderland with tobogganing and 

an open-air ice rink, gift market and mulled wine village. 

Colourful underwater worlds 

Not far from the Herrenhausen Gardens you can discover the habitats of 2500 marine species 

in 37 tanks. The SEA LIFE aquarium presents an impressive and unique range of marine life. 

Find out all you need to know on exciting tours through the waters of local rivers and shores, 

all the way to the Atlantic, Pacific and the rain forests. The eight metre long glass tunnel of the 

ocean basin is all that separates visitors from sharks and sea turtles. The interactive JUNGLE 

EXPEDITION allows you to get up close when the water dragons, piranhas and co. are being fed. 

A ranger explains how visitors can protect the rain forest ecosystem. The glass bridge in the rain 

forest with Cuban crocodiles lurking in the water below is one of a kind.

Adventure for the whole family

Wisentgehege Springe األيـل األسـمـر يف مـحـمـيـة 
Fallow deer at Springe Bison Reserve

Primitive habitat

The Springe Bison Reserve (Wisentgehege) south of Hannover 

provides a comfortable home for 100 wild animals and offers 

nature lovers an unforgettable experience. Mysterious wolves, 

elegant otters, brawny bison, magnificent brown bears and 

majestic birds of prey are a captivating sight in the 90-hectare 

wildlife park. The Forest Education Centre stimulates the 

imagination and curiosity of younger visitors. The Bison 

Reserve is also available as a natural setting for parties and 

conferences. The Springe wolf evenings for groups are an 

exclusive highlight.

Wisentgehege Springe عـرض جـوي يف مـحـمـيـة
Flight show in the Bison Reserve, Springe

Ocean aquarium at SEA LIFE ·  SEA LIFE الـمتـحـف الـامئـي فـي

 عجائب ومغامرات ال تنتهي: 
حـديـقـة حـيوانـات هـانـوفـر

عوامل فريدة تخلق مزيًدا من املتعة وروح املغامرة للصغار والكبار! 

تضم حديقة حيوانات هـانـوفـر للمغامرات أكرث من 2000 حيوان 

يف أماكن تشبه إىل حٍد كبري بيئتهم األصلية. يف رحلة بالقارب عرب نهر 

زامبيزي ميكنك مد ذراعك وملس فرس النهر ووحيد القرن وطيور 

الفالمنجو والزرافات. ويأخذك درب التطور من غابات السافانا 

األفريقية إىل الغابة املطرية، مبصاحبة حيوانات الشمبانزي والغوريال 

طوال الطريق. ومترح صغار األفيال يف أرجاء قرص الغابة الهندية. 

أما حيوانات الكنغر وطيور اإلميو وحيوانات الومبات فسوف تكون 

بانتظارك يف املناطق النائية األسرتالية. تقابل وجًها لوجه مع الذئاب 

وثريان البايسن بخليج يوكون يف الطبيعة الكندية، وشاهد الدببة 

القطبية وطيور البطريق وحيوانات الفقمة تغوص يف البحرية. 

تم افتتاح منطقة "جبل آيف" الجديدة عام 2017، والتي تقدم 

للزوار متعة التجول عرب املناطق املناخية املختلفة بقارة أفريقيا 

ومقابلة الحيوانات املهددة باالنقراض مثل القرد الرمادي الفاتح 

والشمبانزي والغوريال. هذا إىل جانب بانوراما حديقة الحيوان 

وهي عبارة عن قاعة مستديرة ضخمة محاطة بصور بزاوية 360 

درجة التقطها الفنان "ياديجار أسييس" من برلني، وتعد األوىل من 

نوعها يف شامل أملانيا.

استمتع مبشاهدة الحياة الريفية يف ساكسونيا السفىل يف منطقة "مايرز هوف". ويف جنة أطفال موليفاب 

Mullewapp سوف تسمع األطفال ينادون بأعىل صوت "احرتس، أنا قادم!" وهم ينزلون بالزالجات 

الصيفية عىل املنحدرات التي متتد ملسافة من 3 أمتار إىل 70 مرتًا. وسوف تشاهد املاعز القزم وخنازير 

الشجريات وأصغر املاشية يف العامل يف مزارع الحيوانات األليفة األفريقية، "حظرية الزامبيزي". ومن 

ديسمرب إىل فرباير، تتحول مروج "مايرز هوف" إىل أرض عجائب شتوية توفر متعة رياضة الزالجات 

والتزلج بأحذية الجليد يف الهواء الطلق وبازار الهدايا. 

عوامل زاهية باأللوان تحت الـمـاء 

ليس بعيًدا عن حدائق هريين هاوزن ميكنك اكتشاف املواطن الطبيعية لحوايل 2500 من أنواع الكائنات 

البحرية يف 37 حوًضا. ويقدم حوض الحياة البحرية SEA LIFE مجموعة مذهلة وفريدة من أنواع الحياة 

البحرية. اكتشف عوامل جديدة ومثرية يف جولة رائعة عرب مياه األنهار والضفاف املحلية، وصوالً إىل 

املحيط األطلنطي والهادي والغابات املطرية. فالنفق الزجاجي بطول مثانية أمتار للحوض البحري هو كل 

ما يفصل الزائرين عن أسامك القرش والسالحف البحرية. ويتيح لك "معرض الغابة" التفاعيل االقرتاب 

أثناء إطعام تنني املاء وأسامك البريانا. ويتوىل أحد حراس الغابة رشح كيفية حامية النظام البيئي يف الغابة 

املطرية للزائرين. هذا إىل جانب الجرس الزجاجي الفريد من نوعه يف الغابة املطرية، والذي ميكنك من 

خالله مشاهدة التامسيح الكوبية الرشسة أسفله.

بيئة طبيعية بـكـر

توفر محمية مدينة شربينجه جنوب هـانـوفـر موطًنا مريًحا لحوايل 100 من أنواع الحيوانات الربية، 

وتقدم لعشاق الطبيعة تجربة ال تنىس. الذئاب الغامضة وحيوانات ثعلب املاء األنيقة وثريان بايسن 

مفتولة العضالت والدببة البنية املذهلة والطيور الجارحة املهيبة تخطف األنظار يف متنزه الحياة الربية 

الذي ميتد عىل مساحة 90 هكتاًرا. كام يحفز املركز التعليمي لشؤون الغابات خيال وفضول الزائرين 

الصغار. كام ميكن استخدام املحمية أيًضا كخلفية مرسحية طبيعية لالحتفاالت واملؤمترات. هذا إىل جانب 

"أمسيات الذئاب" يف شربينجه التي تعد فعالية حرصية للمجموعات.

قـارب يف زامـبـيـزي - حـديـقـة حـيـوانـات هـانـوفـر 
Boat trip on the Zambesi - Hannover Adventure Zoo

Yukon Bay – Hannover Adventure Zoo · خـلـيـج يـوكـون - حـديـقـة حـيـوانـات هـانـوفـر
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الريـاضيـة هـانـوفـر 

Cycle race for all · سـبـاق الـدراجـات لـلـجـمـيـع Gleidingen Golf Club · مـالعـب الـجـولـف يف جـاليـدنـجـن

Emotional highs …

… are guaranteed when the footballers of Hannover 96 are going for goal in the HDI arena. 

“Die Recken”, the handballers of TSV Hannover-Burgdorf, guarantee pure suspense and energy. 

Ice hockey, rugby and basketball also provide thrilling top-class sport. From April to October, 

the Neue Bult in Langenhagen is the arena for thoroughbreds on one of the most modern 

racecourses in Germany. Amateur sportsmen and women have the opportunity to compete 

against top-class athletes at major events such as the HAJ Hannover Marathon and the triathlon 

competitions at Lake Maschsee and Wasserstadt Limmer. The same is true of the Steelman 

cross-country race, a challenge consisting of climbing, balancing and other arduous obstacles. 

The “Nacht von Hannover” is an enthralling night cycle on a circuit in front of the New Town 

Hall. The following day, the “ProAm – Dein Tag” race through the region is open to all cycling 

enthusiasts. The dragon boat festival, the biggest of its kind in Germany, and the beach volleyball 

cup also help create a vibrant atmosphere in the city.

Sporty Hannover

Wakeboarding on the Blauer See (blue lake) in Garbsen · الـتزلج عىل األلواح يف البحرية الزرقاء، جاربسني

Sport for every taste 

Roughly 290,000 people are members of over 1000 sports 

clubs. From aikido to zumba, everyone who wants to get active 

can find a sport to suit them. Paths around Lake Maschsee and 

in the municipal forest of Eilenriede are popular with joggers, 

walkers and skaters. There are also many hiking and cycling 

trails throughout the region, and there is plenty on offer for 

equestrians too. Very popular events for all include skate by 

night for inline skaters and the Sparkassen-Laufpass series 

of fun runs. Fans of waterskiing and wakeboarding can show 

off their skills at the Blauer See in Garbsen. Golfers will find 

a multitude of clubs in the region, where they can pitch and 

putt in beautiful surroundings for an affordable green fee. Top 

venues for climbers include the escaladrome BLOC:WERK, 

the KletterCAMPUS and Deutscher Alpenverein’s GriffReich 

climbing centre. The Springe high ropes offer a course of tree 

trunks and wire ropes up to 20 metres high purely for fun or 

for staff training. The SeaTree climbing and adventure park 

in Mardorf at Lake Steinhude invites you to try tantalising 

balancing acts at 27 stations with three difficulty levels.

قمـة اإلثـارة...

... مضمونة عندما ينطلق العبو كرة قدم هـانـوفـر 96 باتجاه 

 املرمى يف ملعب HDI الخاص بالفريق. أما فريق كرة اليد 

 ،Die Recken والعبوه امللقبون باملحاربني TSV Hannover-Burgdorf

فيضمنون لك قمة التشويق والحيوية. كام تقدم فرق هويك 

الجليد والرجبي وكرة السلة كذلك عروًضا رياضية حامسية 

من الدرجة األوىل. ويف الفرتة من من أبريل إىل أكتوبر تستعد 

الخيول األصيلة للتسابق عىل مضامر الخيول Neue Bult يف 

النجينهاجن الذي يرسق األضواء كأحد أحداث حلبات السباق يف 

أملانيا. ويحظى الرياضيون الهواة من الرجال والسيدات بالفرصة 

ملنافسة الرياضيني املحرتفني يف فعاليات رئيسية مثل ماراثون 

هـانـوفـر HAJ ومنافسات الثاليث عىل بحرية ماشزيه ومدينة 

ليمر املائية Wasserstadt Limmer. وينطبق األمر ذاته عىل سباق 

Steelman الوعر عرب الوالية، وهو تحٍد يتكون من ألعاب التسلق 

والتوازن وغريهام من العقبات الشاقة. هذا إىل جانب ليلة 

هـانـوفـر "Nacht von Hannover" وهي ليلة حامسية للدراجات 

الهوائية التي تدور يف حلقة أمام مبنى البلدية الجديد. ويف اليوم 

التايل، يكون سباق "ProAm – Dein Tag" عرب املنطقة مفتوًحا 

لجميع عشاق رياضة الدراجات الهوائية. كام يساعد مهرجان 

قوارب التنني، األكرب من نوعه يف أملانيا، وكأس كرة الطائرة 

الشاطئية عىل خلق أجواء مفعمة بالحيوية يف املدينة. 

الرياضـة للجميع

هناك حوايل 290 ألف شخص مشرتك يف أكرث من 1000 ناٍد ريايض. من رياضة الدفاع عن النفس 

"آيكيدو" إىل برنامج رقص الزومبا، أي شخص يريد أن ميارس نشاطًا ميكنه العثور هنا عىل رياضة 

تناسبه. تعد الدروب املنترشة حول بحرية ماشزيه ويف الغابة املحلية Eilenriede من الوجهات الشائعة 

لهواة الركض وامليش والتزلج. هناك العديد من دروب امليش والدراجات الهوائية يف جميع أنحاء 

املنطقة، وهناك الكثري أيًضا مام تقدمه املنطقة لعشاق الخيول. وتتنوع الفعاليات املقدمة للجميع، 

وتتضمن التزلج ليالً لراكبي الزالجات فردية العجالت وسلسلة Sparkassen-Laufpass لفعاليات الركض 

الرتفيهي. أما عشاق رياضات ركوب األمواج والتزلج عىل املاء، فيمكنهم عرض مهاراتهم يف بحرية بالو 

الزرقاء Blauer See يف جاربسن. كام سيجد عشاق الجولف مجموعة كبرية من النوادي يف املنطقة، 

حيث ميكنهم توجيه الرضبات القوية واملحكمة يف جو جميل مقابل رسوم خرضاء معقولة. وتتضمن 

 GriffReich ومركز التسلق KletterCAMPUSو escaladrome BLOC:WERK أفضل األماكن لهواة التسلق

يف Deutscher Alpenverein. وتقدم حديقة Springe لألحبال العالية مساًرا من جذوع األشجار واألحبال 

التي يبلغ ارتفاعها 20 مرتًا من أجل الرتفيه أو تدريب طواقم العمل. ويدعوك متنزه املغامرات والتسلق 

SeaTree يف Mardorf عىل بحرية شتاينهوده إىل محاولة القيام بحركات التوازن الصعبة يف 27 محطة 

ضمن 3 مستويات للصعوبة.

Hannover 96 ·  96 فـريـق هـانـوفـر

Hannover Marathon · مـاراثـون هـانـوفـر

مسـابـقـة الـتـحـدي سـتـيـلـمـان هـانـوفـر 
Steelman sporting challenge, Hannover

Neue Bult horse racecourse, Langenhagen · يف النـجـيـنـهـاجـن Neue Bult سـبـاق الـخـيـول
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الـتـسـوق مـتـعـة 

Enticing retail worlds 

Whether a long shopping trip or a quick errand – Hannover offers a fantastic shopping experience 

thanks to its wide range, compact size and sophisticated transport network. Its appeal extends 

far beyond the local region. The pedestrian precinct is one of the most popular shopping strips 

in Germany. Few other cities boast so many shopping centres and arcades, specialist shops and 

eateries with such easy access. 

The city – exclusive and individual

All around the Kröpcke clock, the heart of central Hannover, huge investments and the branches 

of prominent brands send out a clear signal: Hannover’s appeal as a shopping centre is still on 

the up. 

The Ernst-August-Galerie is an ultra-modern shopping mall with 150 shops and eateries 

offering an abundant lifestyle. Alternatives to suit every pocket include the Niki-de-Saint-Phalle-

Promenade, the Kröpcke-Passage and the Galerie Luise. Facing the opera, haute couture and 

exquisite jewellery beckon on Georgstraße, Hannover’s exclusive promenade. The fine addresses 

continue in Luisenstraße, Theaterstraße and Königstraße. There are restaurants, bistros and cafés 

dotted all around offering a break from shopping. A stroll around the Marktkirche is a particularly 

enjoyable experience. Here you can enjoy the Old Town with its half-timbered houses, elegant 

boutiques and quaint pubs. The flea market on the banks of the Leine in the Old Town is a 

cultural treat not to be missed every Saturday! Both in the state capital and the 20 towns and 

communities in the Hannover region, many “open Sundays” offer a relaxed shopping experience 

and surprising fringe events.

 

Shopping par excellence

Christmas markets

Festive sounds, romantic lights, enticing aromas: the Christmas 

market lends the historical Old Town a unique atmosphere. 

Glassblowers, potters and candlemakers show off their skilled 

craftsmanship. Around 170 stands invite you to stroll, poke 

around, browse and feast. One of the annual highlights is 

the Finnish Christmas Village including an authentic Lapland 

tent on Ballhofplatz, where you can find Finnish specialties 

and crafts. With a walk around the area you’ll discover a 

historical Christmas village showing medieval city life in all its 

tranquility. Wunschbrunnenwald, an area of around 400 square 

metres with 50 fir trees, provides added ambience amid the 

tumultuous festive period.

Enjoying shopping in the city centre · مـتـعـة الـتـسـوق يف وسـط الـمـديـنـة

Ernst-August Galerie · سـوق إرنست أوجـوست جاليـري التجاري

Flea Market, Old Town · سوق السلع املستعملة يف املدينـة القديـمة

عوامل جذابة للتسوق

سواء كنت ترغب يف قضاء جوالت تسوق ال تنتهي، أو تود رشاء ما 

يحلو لك برسعة وسهولة - تقدم لك هـانـوفـر تجربة تسوق رائعة 

متتد جاذبيتها لكل ركن يف املنطقة، وذلك بفضل عروضها املتنوعة 

وطرقها املرتابطة وشبكة مواصالتها املتطورة. 

تعد منطقة املشاة واحدة من أشهر مناطق التسوق عىل مستوى 

أملانيا. فرمبا لن تجد يف أي مدينة أخرى مثل هذا العدد الضخم من 

مراكز التسوق وأروقة التسوق واملتاجر املتخصصة واملطاعم التي 

ميكنك الوصول إليها مبثل هذه السهولة هنا 

الـمدينـة - حصـريـة وفـريـدة

حول ساعة "كروبكه" Kröpcke - قلب مدينة هـانـوفـر - تتواجد االستثامرات الضخمة وفروع املاركات 

التجارية املرموقة، التي تبعث برسالة واضحة للعامل: جاذبية هـانـوفـر كمركز للتسوق ال تقبل املنافسة! 

يعد مركز إرنست أوجوست جالريي Ernst-August-Galerie أحد أكرب مراكز التسوق العرصية، حيث 

يحتوي عىل 150 متجر ومطعم تقدم منط الحياة الراقي. هذا إىل جانب مراكز التسوق األخرى التي 

 .Galerie Luiseو Kröpcke-Passageو Niki-de-Saint-Phalle-Promenade تناسب الجميع، مبا يف ذلك

وأمام دار األوبرا مبارشة، تصطف متاجر املجوهرات الفخمة وبيوت األزياء الراقية يف شارع جيورج 

شرتاسه Georgstraße، الذي يعد من أهم أماكن التنزه يف هـانـوفـر. كام تتواصل عناوين الفخامة يف 

لويزين شرتاسه Luisenstraße، وتياتر شرتاسه Theaterstraße، وكونيج شرتاسه Königstraße. وتنترش 

العديد من املطاعم واملقاهي الصغرية يف جميع أرجاء املكان لتوفر اسرتاحة من التسوق. كام أن التجول 

يف محيط كنيسة Marktkirche يعد من التجارب املمتعة. هنا ميكنك االستمتاع بالبلدة القدمية وخاصًة 

منازلها الخشبية واملتاجر الصغرية األنيقة واملقاهي الغريبة. ويعد سوق السلع املستعملة عىل ضفاف 

نهر الينه يف البلدة القدمية مبثابة هدية ثقافية يجب أال تفوتك كل سبت! كام أن هناك أسواق تنترش 

سواء يف عاصمة الوالية أو يف عرشين مدينة وبلدة أخرى يف منطقة هـانـوفـر توفر تجربة تسوق ممتعة 

مصحوبة بفعاليات ومفاجآت مدهشة يف أيام األحد من كل أسبوع.

أسـواق عيـد الـميـالد

أصوات احتفالية، وأضواء رومانسية، وروائح مغرية: سوق عيد امليالد يف البلدة القدمية التاريخية 

تحمل أجواًء فريدة من نوعها. سوف تشاهد براعة نافخي الزجاج والخزافني وصانعي الشموع. حوايل 

170 كشك تدعوك للتجول والتنزه واملشاهدة وتناول الطعام. وتعد "قرية عيد امليالد الفنلندية" 

واحدة من املعامل السنوية البارزة بالسوق، حيث تظهر بخيمتها التقليدية الحقيقية يف ساحة بالهوف، 

وتقدم األطباق املتخصصة من املطبخ الفنلندي إىل جانب الحرف اليدوية. يف لحظات ستجد نفسك 

تقف يف إحدى قرى عيد امليالد التاريخية التي تستحرض حياة املدينة يف العصور الوسطى بكل ما فيها 

من هدوء وسكينة. هذا إىل جانب غابة "Wunschbrunnenwald" التي تبلغ مساحتها 400 مرت مربع 

تقريبًا وتحتوي عىل 50 شجرة عيد ميالد، مام يضيف املزيد من البهجة عىل األجواء االحتفالية يف فرتة 

أعياد امليالد.

Christmas market by Marktkirche ·  Marktkirche سوق عيد امليالد يف

Shopping pleasure in the historical Old Town · مـتعـة التسـوق يف الـمدينـة القـديـمـة التـاريـخيـة

Premium shopping worlds · أمـاكن الـتـسـوق الـفـاخـرة

Möller & Möller تـسـوق حـصـري يف وسـط الـمدينـة يف
Exclusive city-centre shopping at Möller & Möller



28 29

حدائق هريين هاوزن

Royal horticultural glory

The Herrenhausen Gardens are considered Hannover’s most 

famous attraction. They have represented the lifestyle of 

Hannover’s royal dynasties for over 300 years. The jewel in the 

crown, the Great Garden, is one of Europe’s most significant 

Baroque gardens and attracts tourists from all over the world. 

In 2015 the Great Garden received the European Garden Award 

in the “Best restoration of a historical park or garden” category. 

Created by Electress Sophie as Grand Jardin de la Leine, 

the Great Garden is one of the few parks of its time to have 

maintained its basic structure.

Just as court society once did, today visitors can stroll between 

richly adorned beds, grand sculptures and artistic hedges, 

which are magically illuminated for special events. Water 

features can be heard burbling in hidden nooks. The Great 

Fountain rises to an impressive height of 70 metres. 

A first class ensemble

Royal Gardens of Herrenhausen

Herrenhausen Palace Museum · مـتـحـف قـصـر هـيـريـن هـاوزنHill Garden · حـديـقـة بـيـرج جـارتـن

International fireworks competition · الـمسـابـقـة الـعـالـمـيـة لـأللـعـاب الـنـاريـة

The Grotto by Niki de Saint Phalle is a fascinating fairytale 

kaleidoscope of mirrors, coloured glass and pebbles. The 

famous artist paid her last tribute to the people of Hannover 

here. The reconstructed Palace of Herrenhausen on its 

original site in the main courtyard of the Great Garden houses 

both a modern conference complex for events as well as the 

Herrenhausen Palace Museum. The facility, which is operated 

by the Hannover state capital and funded by the state of 

Lower Saxony, holds various exhibitions on themes related to 

Herrenhausen and Hannover. The Hill Garden, which came into 

being in the mid-17th century, is just opposite. This botanical 

show garden provides exotic displays all year round with the 

blossoming of 12,000 plant species. Orchids and cacti, as 

well as plants from the tropics and Canaries, are displayed in 

special show houses. The Herrenhausen Gardens also include the George Garden, a popular  

local recreation spot in the style of English landscape architecture.

Cultural events in nature 

The Herrenhausen KunstFestSpiele in May is a diverse festival with musical theatre, concerts, 

performances and installations. Venues include the Great Garden, the Galerie and the Orangerie 

as well as other theatres throughout the city. From May to September visitors are enchanted by 

amazing works of art in the sky, perfectly synchronised to music, at the International Fireworks 

Competition where the best pyrotechnists try to outdo each other. Designed like an amphitheatre, 

the Garden Theatre is a beautiful backdrop to open-air cultural events. The traditional “Little 

Festival in the Great Garden” presents over 100 acrobats, mime artists and musicians. This 

festival is held over many summer evenings in this spacious environment and its baroque 

atmosphere. During cooler months, the Galerie and Orangerie become highly sought-after venues 

for classical concerts and the GOP winter variety show.

روعة الحدائـق الـملكية

تعترب حدائق هريين هاوزن من أهم معامل الجذب السياحي وأكرثها شهرة يف هـانـوفـر، فقد قدمت 

مثاالً لنمط الحياة امللكية يف هـانـوفـر ألكرث من 300 عام. وتعد الحديقة الكربى درة التاج وواحدة 

من أهم الحدائق الباروكية يف أوروبا، وتجذب السائحني من جميع بقاع العامل. ويف عام 2015، حصدت 

الحديقة الكربى جائزة الحديقة األوروبية يف فئة "أفضل ترميم لحديقة أو متنزه تاريخي". أنشأتها 

األمرية الجرمانية صويف لتكون الحديقة الكربى Grand Jardin de la Leine، وهي واحدة من املتنزهات 

القليلة من عرصها التي استطاعت أن تحتفظ بهيكلها األسايس. متاًما كام كان مجتمع بالط القرص يفعل، 

يستطيع الزائرون اليوم التجوال بني األرسّة مرتفة الزخارف واملنحوتات الضخمة واألسوار الفنية والتي تتم 

إضاءتها بشكٍل ساحر للفعاليات الخاصة.

متاًما كام كان مجتمع بالط القرص يفعل، يستطيع الزائرون اليوم التجوال بني األرسّة مرتفة الزخارف 

واملنحوتات الضخمة واألسوار الفنية والتي تتم إضاءتها بشكٍل ساحر للفعاليات الخاصة. وميكن سامع 

خرير املياه يف الزوايا املخفية. كام ترتفع النافورة الكربى إىل ارتفاٍع مذهل يبلغ 70 مرتًا. 

إبداع فني من الدرجة األوىل

يعد كهف "جروتو" Grotto الذي صنعته النحاتة "نييك دي سانت فال" من اإلبداعات املذهلة ذات 

األلوان املتغرية، وهو مستوحى من القصص الخرافية ومصنوع من املرايا والحىص والزجاج امللون. الفنانة 

الشهرية قدمت هديتها األخرية لشعب هـانـوفـر هنا. قرص هريين هاوزن Herrenhausen الذي أعيد 

بناءه يف موقعه األصيل يف الباحة الرئيسية للحديقة الكربى يضم مركز مؤمترات عرصيًا باإلضافة إىل 

متحف قرص هريين هاوزن. وهذا املكان، الذي تديره عاصمة الوالية هـانـوفـر ومتوله والية ساكسونيا 

السفىل، يستضيف مجموعة متنوعة من املعارض حول موضوعاٍت تتعلق بكٍل من هريين هاوزن 

وهـانـوفـر. وحديقة التل "بريج جارتن"، التي أنشئت يف منتصف القرن السابع عرش، يف املوقع املقابل 

متاًما. وتزدهر الحديقة مبجموعة متميزة من النباتات من حوايل 12000 نوع تعرض للزائرين طوال العام. 

زهور األوركيد ونباتات الصبار باإلضافة إىل نباتات من املناطق االستوائية وجزر الكناري يتم عرضها يف 

أماكن عرض خاصة. كام تحتوي حدائق هريين هاوزن عىل حديقة جورج كذلك وهي بقعة استجاممية 

محببة، تعكس النسق املعامري اإلنجليزي يف تصميم املناظر الطبيعية.

الفعاليات الثقافية يف الطبيعة

يقام مهرجان Herrenhausen KunstFestSpiele يف شهر مايو/

أيار من كل عام، وهو مهرجان متنوع يشتمل عىل مرسح 

موسيقي وحفالت موسيقية وعروض وتجمعات تشكيلية. ومن 

ضمن املواقع املخصصة للمهرجان الحديقة الكربى وقاعات 

Galerie وOrangerie باإلضافة إىل مسارح أخرى يف جميع أنحاء 

املدينة. من مايو إىل سبتمرب تسحر ألباب الزائرين مجموعة 

أعامل فنية رائعة تعانق السامء، ويتم ضبط إيقاعها بشكل 

دقيق مع املوسيقى يف املسابقة الدولية لأللعاب النارية حيث 

يتنافس أفضل مصممي األلعاب النارية. وألن مرسح الحديقة 

مصمم كمدرج، فهو ميثل خلفيًة رائعة للفعاليات الثقافية يف 

الهواء الطلق. كام تقدم الفعالية التقليدية "املهرجان الصغري 

يف الحديقة الكربى". أكرث من 100 من فناين العروض البهلوانية 

والبانتومايم واملوسيقيني. ويقام هذا املهرجان خالل العديد من 

األمسيات الثقافية يف هذه البيئة الرحبة والجو البارويك. وخالل 

األشهر األكرث برودة، تصبح قاعات Galerie وOrangerie من 

املواقع التي تحظى بإقبال شديد من أجل الحفالت املوسيقية 

.GOP الكالسيكية وعروض املنوعات الشتوية

The Great Garden looking towards the Herrenhausen Palace · الـحـديـقـة الـكـبـيـرة وإطـاللـة عـىل قـصـر هـيـريـن هـاوزن

Illumination · اإلضـاءات
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العطالت منطقـة  هـانـوفـر 

A city break with the exciting diversity of a state capital can be perfectly combined with a variety 

of nature experiences in the Hannover region. The vast, beautiful landscape offers many leisure 

and relaxation opportunities. If you want to be outdoors, retrace history or simply unwind, you’ll 

soon be won over.

Active in nature 

Lower Saxony’s biggest lake, Lake Steinhude, is a popular destination for sailors, surfers, kite-

surfers and bathers. The 35 kilometre circular route offers beautiful natural sights. Tourists  

can sail to the Island of Wilhelmstein on historical sailboats, the “Auswanderer” (emigrants). 

Horse lovers will find their paradise in Burgdorfer Land, Wedemark and Neustädter Land – 

whether on their own horse, a hired horse or socially in the carriage. For walkers there are 

appealing tours, especially in and around the Deister hills, which rise to a height of 405 metres 

and where mountain bikers will also find fantastic trails. BMX bikers love the steep, high jumps 

on the dirt track at Wennigsen. Other popular recreational spots around the state capital include 

the Koldinger lakes, Wietzepark in Isernhagen and Langenhagen and Lake Altwarmbüchener. 

Geocaching Hannover offers a popular and fun way of discovering the many facets of the region – 

there are four exciting GeoTours through the city and region as well as one through the Adventure Zoo.

The magical Welfenschloss

Approximately 20 kilometres south of the state capital, Marienburg Castle sits on a hilltop close 

to the town of Pattensen. The last summer residence of the kings of Hannover looks out over the 

Calenberg countryside. This grand neo-Gothic castle was built in the mid-19th century by King 

George V as a gift to his wife, Marie. Visitor tours provide interesting insights behind the scenes. 

Music, theatre and cabaret events are all on the castle calendar. The former stables and carriage 

sheds create a very special dining atmosphere. The castle also offers an extremely stylish and 

romantic setting for weddings – including civil or religious ceremonies.

Paradise for cyclists

For many visitors and locals, the best way to experience the city and region of Hannover in all  

its facets is by bike. The region of Hannover has developed a total of 1000 kilometres of cycle 

paths in close cooperation with its 21 local authorities: the bicycle region. A total of 15 signposted 

routes in the shape of a star start at Lake Maschsee, in the centre of Hannover, and lead into 

the region and beyond to neighbouring districts. There is also a themed cycle path, the north 

Hannover moor route, the 160 kilometre long Grüner Ring, Deisterkreisel and the route around 

Lake Steinhude. “Experience Hannover” allows you to discover the state capital along six selected 

routes. There is extensive information about all the routes available in the tourist information 

office, bookshops and online – including lots of tips for sights, eating out and places to linger.

Hannover holiday region

A region of horse lovers · مـنـطـقـة عـشـاق الـخـيـول
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مـنـطـقـة هـانـوفـر
The Hannover Region

Sailing on Lake Steinhude · اإلبـحـار يف بـحـيـرة شـتـايـنـهـوده

Ideal cycling region · مـنـطـقـة ركـوب الـدراجـات

Table in the knights‘ hall · مـائـدة يف قـاعـة الـفـرسـان

لن تكتمل رحلتك املمتعة يف املدينة والتنوع املثري يف عاصمة الوالية إال باكتشاف الطبيعة الخالبة بكل 

صورها يف منطقة هـانـوفـر. توفر املساحات الطبيعية الشاسعة واملناظر الخالبة العديد من فرص الرتفيه 

واالستجامم. هنا جنة االسرتخاء واملالذ الذي يهرب إليه كل من يعشق املساحات املفتوحة ويحب أن 

يعيش التاريخ بكل جوارحه.

أنشطـة ورياضات وسط الطبيعة الخالبة

تعد بحرية شتاينهوده أكرب بحرية يف والية ساكسونيا السفىل، وهي وجهة شهرية للبحارة وعشاق 

ركوب األمواج والسباحة. ويوفر الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 35 كيلومرتًا مشاهد طبيعية جميلة. 

وميكن للسياح اإلبحار إىل جزيرة فيلهلمشتاين عىل املراكب الرشاعية التاريخية التي تحمل اسم 

 Burgdorfer Land املهاجرين(. أما عشاق الخيل فسوف يجدون جنتهم يف( "Auswanderer" 

وWedemark وNeustädter Land - سواء عىل خيولهم الخاصة أو الخيول املستأجرة أو الركوب مًعا يف 

العربة التي تجرها الخيول "الكارتة". أما عشاق السري والتجول فسوف يستمتعون بالجوالت الجذابة، 

خاصة يف تالل دايسرت وحولها، وهي تالل يبلغ ارتفاعها 405 مرت، حيث ميكن لراكبي الدراجات 

الجبلية أيًضا االنطالق عىل مسارات رائعة. يحب راكبو دراجات BMX االرتفاعات الحادة والعالية عىل 

املسارات الرتابية يف فينيجسن. وتشمل املناطق الرتفيهية الشهرية األخرى حول عاصمة الوالية بحريات 

كولدينجر وفيتسهبارك يف إزيرنهاجن والنجينهاجن وبحرية ألتفارم بوشينار. أما هواية اكتشاف املخابئ 

Geocaching يف هـانـوفـر، فتمثل طريقة شهرية وممتعة الكتشاف العديد من جوانب املنطقة. 

هناك أربع رحالت GeoTours مثرية عرب املدينة واملنطقة، باإلضافة إىل واحدة عرب حديقة الحيوانات 

واملغامرات.

قلعة مارينبورج الساحرة

تقع قلعة مارينبورج عىل بعد 20 كم جنوب عاصمة الوالية، عىل 

قمة تل بالقرب من بلدة باتينسني. وتتألق آخر االسرتاحات الصيفية 

مللوك هـانـوفـر من األرسة الفيلفية بإطاللتها الساحرة عىل ريف 

كالينربج. شيدت هذه القلعة الكبرية عىل الطراز القوطي الجديد 

يف منتصف القرن التاسع عرش عىل يد امللك جورج الخامس كهدية 

لزوجته ماري. يستمتع زوار القلعة بإطالالت جذابة ومشاهد مثرية 

خلف الكواليس. وتضم أجندة القلعة العديد من فعاليات املوسيقى 

واملرسح والفنون. تخلق أماكن اإلسطبالت وحظائر العربات السابقة  

أجواًء مميزة للغاية لتناول الطعام. كام تتميز القلعة بأجوائها األنيقة 

شديدة الرومانسية، مام يجعلها مكانًا مثاليًا إلقامة حفالت الزفاف - 

سواء املدنية أو الدينية.

جنـة عشاق الدراجات

يرى كثري من الزوار والسكان املحليني أن ركوب الدراجات هو 

أفضل طريقة لتجربة مدينة ومنطقة هـانـوفـر بكل جوانبها. 

ولذلك فقد حرصت منطقة هـانـوفـر عىل تطوير شبكة متكاملة 

من مسارات الدراجات يبلغ طولها 1000 كيلومرت، بالتعاون 

الوثيق مع هيئات املنطقة املحلية البالغ عددها 21 هيئة: 

واآلن أصبح لديها منطقة الدراجات! 15 مساًرا مزوًدا بالالفتات 

اإلرشادية، ومصممة عىل شكل نجمة تبدأ من بحرية ماشزيه يف 

قلب هـانـوفـر، وتتشعب عرب املنطقة إىل خارجها حيث املناطق 

املجاورة. هذا باإلضافة إىل طريق Moor-Route يف شامل هـانـوفـر، 

والطريق األخرض الدائري Grüner Ring بطول 160 كم، وطريق 

Deisterkreisel، والطريق حول بحرية شتاينهوده. وتحت شعار 

"تجربة هـانـوفـر" ميكنك اكتشاف عاصمة الوالية يف ستة مسارات 

محددة. هناك معلومات شاملة عن جميع الطرق متاحة يف مكتب 

االستعالمات السياحية واملكتبات وعىل اإلنرتنت - باإلضافة إىل أهم 

األماكن املوىص بزيارتها، واملطاعم، واألماكن التي ميكن اإلقامة بها.

Marienburg Castle, Pattensen · قـصـر مـاريـنـبـورج، بـاتـيـنـسـيـن
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9 مدن + 1 يف ساكسونيـا السفىل

Historical, modern, unique

The cities of Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hamelin, Hannover, Hildesheim, Lüneburg 

and Wolfenbüttel as well as the Autostadt in Wolfsburg are insiders’ tips for a city break in 

North Germany. The nine cities are all well worth a visit and a tour through them will allow 

you to experience a diverse region with its unique mix of history, modern city life and nature. 

The starting point is the Lower Saxon state capital of Hannover. Just 30 kilometres away, 

Hildesheim is renowned for its Roman churches, including the UNESCO World Heritage Sites of 

the Hildesheim Cathedral and the St. Michaelis Cathedral. At the new Hildesheim World Heritage 

Visitor Centre, interactive stations provide information about the UNESCO World Heritage Sites. 

 

Further west in Hamelin, in the idyllic Weserbergland, the legend of the Pied Piper can be found 

everywhere. In the summer season, visitors can experience the famous fairytale live every 

Sunday at noon with the Pied Piper open-air production.

Half-timbered houses and flair

In the residential city of Celle, over 450 lovingly restored half-timbered houses form the largest 

unified ensemble of these buildings in Europe. The Celle Palace is among the most beautiful 

Guelph palaces and one of the oldest royal houses still in existence today. After a journey through 

the unique landscape of Lüneburger Heide, you’ll reach the old Hanseatic city of Lüneburg. In the 

Middle Ages, Lüneburg was one of the richest cities in North Germany. This legacy can still be 

seen today in the magnificent homes with their brick gables. Tip: combine your journey through 

history with a trip to the world of mobility at the Autostadt in Wolfsburg, the big Volkswagen 

adventure theme park.

9 cities + 1 in Lower Saxony

Autostadt in Wolfsburg · مدينة السيارات يف فولفسبورج

www.9cities.de

Wolfenbüttel castle · القرص املليك يف فولفينبوتل

Half-timbered houses in Celle · الـمنـازل الـخـشـبـيـة يف تـسـيـلـه

Tradition and Modernity

The Hanseatic city of Braunschweig is also a modern city rich 

in tradition. Historical buildings and squares, such as the Castle 

Square with the Lion Statue, attest to over a thousand years of 

history. Directly neighbouring Braunschweig is the Lessing town 

of Wolfenbüttel. The grand palace in Wolfenbüttel shimmers 

with noble splendour. The peaceful Old Town is distinguished 

by more than 600 half-timbered houses. The old imperial city 

of Goslar lies on the northern edge of the Harz mountains, 

the highest uplands in North Germany. The historical old town 

and the Rammelsberg ore mines are UNESCO World Heritage 

sites. And then on to southern Lower Saxony in Göttingen: the 

tradition-rich university city has produced over 40 Nobel Prize 

winners. Almost 30,000 students and a wide range of cultural 

offerings bring youthful flair to the medieval city.

التـاريخ، الحداثـة، والـتـفـرد 

مدن براونشفايج، وتسيله، وجوتنجن، وجوسالر، وهاميلن، وهـانـوفـر، وهيلدسهايم، ولونيبورج، وفولفينبوتل 

مع مدينة السيارات يف فولفسبورج: تلك هي النصيحة السحرية لرحلة خالبة عرب مدن شامل أملانيا. 

يف جولة عرب تسع مدن مثرية لالهتامم، سوف تتعرف عىل منطقة شديدة التنوع تجمع بشكل فريد بني 

الجذور التاريخية وحياة املدينة الحديثة وسحر الطبيعة. وسوف تكون نقطة االنطالق هـانـوفـر عاصمة 

والية ساكسونيا السفىل. وعىل بعد 30 كم فقط تقع مدينة هيلدسهايم، التي تشتهر بالكنائس الرومانية، 

ومنها الكاتدرائية وكنيسة القديس ميخائيل اللتان تم إدراجهام من قبل منظمة اليونسكو ضمن 

مواقع الرتاث العاملي. يف مركز زوار الرتاث العاملي الجديد يف هيلدسهايم، يستطيع الزوار الحصول عىل 

معلومات حول مواقع الرتاث العاملي املدرجة مبنظمة اليونسكو عرب املحطات التفاعلية املتوفرة باملركز.

ومع امليض غربًا يف هاميلن، وعند تالل فيرس "Weserbergland" الشاعرية، سنستمتع مبشاهدة األسطورة 

الشعبية "زمـّار هاميلن" يف كل مكان. خالل موسم الصيف، ميكن للزوار االستمتاع مبشاهدة هذه 

األسطورة الخيالية عىل املرسح املفتوح يف الهواء الطلق، وذلك كل أحد الساعة 12 ظهرًا.

الـمنازل الخشبية وسحـر الـاميض 

يوجد يف مدينة تسيله امللكية أكرث من 450 منزالً خشبيًا تم تجديدها بشكل رائع، لتشكل أكرب لوحة 

للمنازل الخشبية يف أوروبا. ويعد قرص تسيله واحًدا من أجمل قصور أرسة فيلف اإلمرباطورية، وأحد 

أقدم املنازل امللكية التي ال تزال قامئة حتى يومنا هذا. بعد رحلة عرب املناظر الطبيعية الفريدة يف مروج 

لونيبورج، سوف تصل إىل مدينة لونيبورج الهانزية القدمية. كانت لونيبورج يف العصور الوسطى واحدة 

من أغني املدن يف شامل أملانيا، وال زالت منازلها الفاخرة تتألق بأسقفها الحجرية الرائعة حتى اليوم. 

العراقـة والحداثـة يف مكان واحد

تعد مدينة براونشفايج الهانزية من املدن الكبرية ذات الطابع العريق الذي ال يخلو من الحداثة يف الوقت 

نفسه. وتتميز املدينة بتاريخها الرثي الذي ميتد لقرون عديدة، وتشهد عليه املباين والساحات العريقة مثل 

ساحة "بورجبالتس" ومتثال األسد الذي يزينها. وبجوار بروانشفايج مبارشة تقع جارتها فولفينبوتل التي 

قدمت لنا الشاعر األملاين ليسينج. ويتألق أيًضا يف فولفينبوتل القرص املنيف مبساحاته وغرفه الدوقية األنيقة. 

وتتميز البلدة القدمية الهادئة باملنازل الخشبية الرائعة التي يصل عددها إىل 600 منزل.

تقع مدينة جوسالر اإلمرباطورية القدمية عىل الحافة الشاملية من سلسلة جبال هارتس، وهي أعىل 

سلسلة جبال متوسطة االرتفاع يف شامل أملانيا. وقد تم إدراج املدينة القدمية التاريخية ومنجم راميلسربج 

ضمن الرتاث العاملي لليونسكو. ثم نتجه باتجاه جنوب ساكسونيا السفىل إىل جوتينجن، تلك املدينة التي 

تشتهر بجامعتها العريقة التي تخرج فيها أكرث من 40 فائزًا بجائزة نوبل العاملية. ويدرس باملدينة حوايل 

30000 طالب يشكلون لوحة متعددة الثقافات، ويبعثون الحيوية والشباب يف املدينة التي تعود إىل 

القرون الوسطى. 

نصيحة: زيّن رحلتك التاريخية بلمحة عرصية من عامل النقل واملواصالت بزيارة مدينة السيارات 

"أوتوشتات" يف فولفسبورج، حيث ميكنك االستمتاع بزيارة متنزه ومتحف فولكس فاجن الكبري.

Map of Lower Saxon · خـريـطـة واليـة سـاكـسونـيـا الـسـفلـى

Old Town Hall in Göttingen · مـبـنـى الـبـلـديـة الـقـديـم يف جـوتـيـنـجـن

Lüneburg Harbour District · مـنـطـقـة الـميـاه القـديـمـة يف لـونـيـبـورج

 9 cities + 1 in Lower Saxony / 9 مدن + 1 يف ساكسونيا السفىل

c/o Hannover Marketing & Tourismus GmbH | Vahrenwalder Str. 7 | 30165 Hannover

E-Mail: 9cities@hannover-tourismus.de | www.9cities.de
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فريـق االستعـالمـات السيـاحيـة
Tourist information team

باقة كبرية من الخدمات السياحية تنتظركم يف مكتب االستعالمات مقابل محطة القطار الرئيسية، أو 

مكتب االستعالمات داخل مبنى البلدية الجديد. سوف ميكنكم التعرف عىل األماكن السياحية، والحصول 

عىل كتيبات عن املدينة، ومعرفة أماكن ومواعيد الجوالت اليومية داخل املدينة، وكذلك رشاء التحف 

التذكارية. نترشف بزيارتكم أو تلقي اتصاالتكم!

You can obtain comprehensive service for your visit to Hannover from Tourist Information.  

Whether you are looking for information on individual places of interest, or for brochures, city 

tours or souvenirs, we can tell you all you need to know.

Tourist Information · مكتب االستعالمات السياحية مكتب االستعالمات السياحية داخل مبنى البلدية الجديد
Ernst-August-Platz 8 · D-30159 Hannover Tourist Information in the New Town Hall

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-111 Trammplatz 2 · D-30159 Hannover

E-Mail: info@hannover-tourismus.de Tel.: + 49 (0) 511 / 168-45333

فريـق الخدمـات الفندقيـة/خدمـة تـأجـيـر الغرف الخاصة
Hotel service/private accommodation

يرسنّا أن نساعدكم يف توفري اإلقامة واملبيت يف هـانـوفـر من خالل مجموعة كبرية من الفنادق بدرجاتها 

املختلفة، فضالً عن الغرف الخاصة يف املنازل. ميكنكم الحجز هاتفيًا أو بخطوات بسيطة عن طريق 

.www.hannover.de/hotels :موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت

For an overnight stay in Hannover, you can choose between hotels of various categories or a 

room in a private house. You can book hotel accommodation by phone, or very conveniently with 

a few clicks of the mouse at www.hannover.de/hotels.

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-555

E-Mail: hotels@hannover-tourismus.de

الزوار معلومـات 

Tourist Information · االسـتـعـالمـات الـسـيـاحـيـة

فريـق حـجـز رحالت وجوالت الـمدينة
City Tour team

ميكنكم حجز جوالت املدينة الرائعة، أو حجز برنامج ليوم كامل 

أو عدة أيام، كام ميكنكم االختيار من بني باقة العروض الشاملة 

وعروض املجموعات.

Get in touch with us to book one of our interesting and exciting 

city tours on foot or by coach. You can also book a complete 

programme lasting one or more days, a themed package or 

group arrangement.

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-333

E-Mail: staedtereise@hannover-tourismus.de

Discover the city centre together · لـنـكـتـشـف مـركـز الـمـديـنـة مـعـًا

الرحالت الـمصحوبة بـمرشد سيـاحي وجـوالت الـمدينة
Guided and sightseeing tours

أعددنا لك باقة منتقاة من الجوالت السياحية الرائعة، التي سوف تساعدك عىل اكتشاف أفضل األماكن 

يف املدينة. حدائق هريين هاوزن، مبنى البلدية الجديد، أو الحي القديم الساحر.. إنها بعض املعامل 

الجذابة التي لن تفوتك أثناء رحلتك عىل منت حافلة جوالت املدينة.

www.hannover.de/stadttouren :ملزيد من املعلومات

We have put together a number of interesting sightseeing tours so that you can discover the best 

sides of the city. Herrenhausen Gardens, the New Town Hall and the charming old quarter are just 

a few of the highlights that you mustn’t miss on our hop-on/hop-off tour. For further information 

go to www.hannover.de/en/citytours

الـخـط األحـمـر
The Red Thread

هذا الخط يبلغ طوله 4200 مرت ومير عرب املعامل املعامرية والتاريخية والرتفيهية يف هـانـوفـر. اتبع الخط 

األحمر، واستمتع مبشاهد جديدة ترثي حياتك وتزيد من تجاربك. كام ميكنك الحصول عىل كتيب بجميع 

املعامل واملزارات من مكتب االستعالمات السياحية. 

تطبيق خط هـانـوفـر األحمر

ميكن ألصحاب أجهزة اآليفون واآليباد تنزيل تطبيق الخط األحمر "Roter Faden" بأربع لغات، يك ميكنكم 

التعرف عىل املعامل السياحية والوصول إليها بكل سهولة باستخدام خرائط جوجل.

This 4,200-metre long guide will lead you to architectural, historical and entertaining highlights in 

Hannover. Follow the “Red Thread” for a guided tour with a difference. An information brochure to 

accompany you on the trail is available from Tourist Information.

The Red Thread tour is also available as an App for your iPhone in four different languages. 

Download the App “Roter Faden“ in the App Store.

The Red Thread · الـخـط األحـمـر

Visitor information

بـطـاقـة هـانـوفـر
HannoverCard

استكشف هـانـوفـر واملنطقة بأكملها بسهولة وراحة وبسعر 

مناسب عن طريق بطاقة هـانـوفـر. تتيح لك البطاقة االستخدام 

املجاين لجميع الباصات واملرتو والرتام والقطارات املحلية التابعة 

لشبكة مواصالت منطقة هـانـوفـر بأكملها )GVH(. كام توفر بطاقة 

HannoverCard العديد من املزايا األخرى، حيث ميكنك االستمتاع 

بتجربة أبرز املعامل السياحية يف املدينة واملنطقة بأسعار مخفضة 

بشكل كبري!

 ميكنك الحصول عىل بطاقة هـانـوفـر HannoverCard لدى 

العديد من نقاط الدفع املسبقة يف هـانـوفـر، مثل مكتب 

االستعالمات السياحية يف Ernst-August-Platz 8 )أمام محطة 

الرئيسية(. القطار 

The HannoverCard is the 

inexpensive way to explore 

the city and the surrounding 

region. It not only entitles 

you to free travel on all 

buses and trains throughout 

the entire GVH network, but 

also grants a wide range of 

discounts, for instance on 

guided tours and at many museums, theatres and restaurants.

 

The HannoverCard is available from the Tourist Information 

office at Ernst-August-Platz 8.

 :More information · املزيد من املعلومات

www.hannover.de/hannovercard

www.hannover.de/en/hannovercard

HannoverCard 

Tageskarte Gruppe /day card group

HannoverCard Tageskarte Einzel / day card single

city tour- ”Hop-on Hop-off„ · جـولـة الـمـديـنـة عىل مـتـن حـافـلـة الـجـوالت



تطبيق هـانـوفـر بـرو
Hannover Pro App

 زوروا هـانـوفـر عىل الفيسبوك
Visit Hannover on facebook 

زوروا هـانـوفـر عىل إنستاجرام
#VisitHannover on Instagram






	ArabicHealthFlyer_2018
	Imagebroschüre arabisch

