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سخن اول
بــا کتابــی دیگــر ،از مجموعــه کتــاب هــای راهنمــای گردشــگری ســفری دیگــر ،بــا شــما هســتیم .امیدواریــم
شــماره هــای گذشــته ،مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار گرفتــه باشــد.
شــماره بیســت و ســوم را بــه کشــور زیبــای اتریــش اختصــاص داده ایــم .زیبایــی و طبیعــت ایــن کشــور وصــف
نشــدنی اســت .ا گــر در مــورد ســفر بــه اروپــا ،ویــزا ،رزرو هتــل و  ...نیــاز بــه مشــاوره داریــد ،بــا کارشناســان مــا
تمــاس بگیریــد .مــا بــا لبخنــد پاســخگوی شــما هســتیم.
امیدواریــم ایــن شــماره نیــز مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار گیــرد .لطفــا انتقــادات و پیشــنهادتان را از طریــق
آدرس پســت الکترونیکــی  info@safaridigar.comبــا مــا در میــان گذاشــته و مــا را در بهبــود کیفیــت
مجموعــه هــای بعــدی یــاری فرماییــد.
آرشیو کتاب های الکترونیکی سفری دیگر ،از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

safaridigar.com/download
با تشکر
آژانس مسافرتی سفری دیگر

فهرست مطالب
پیشــنهاد مــی کنیــم صفحــات کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه کنیــد .امــا ا گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید ،مــی توانیــد بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از گزینــه هــای زیــر
وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید .در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد ،کــه بــا کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز
خواهیــد گشــت.
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اینجا اتریش است!

نگاهی به اتریش
اتری ــش ی ــا -ا گ ــر رس ــمیتر بگویی ــم -جمه ــوری اتری ــش کش ــوری کوچ ــک در اروپ ــای
مرک ــزی اس ــت؛ پل ــی می ــان اروپ ــای ش ــرقی و اروپ ــای غرب ــی ب ــا تاری ــخ و فرهنگ ــی غن ــی .ب ــا
ایــن کــه اتریــش کشــور بزرگــی نیســت ،نقــش مهمــی در تاریــخ سیاســی ،فرهنــگ و هنــر
اروپ ــا ب ــازی ک ــرده اس ــت .ای ــن کش ــور کان ــون موس ــیقی کالس ــیک اروپ ــا و زادگاه بس ــیاری
از موس ــیقیدانهای اس ــطورهای ای ــن ق ــاره اس ــت .ع ــاوه ب ــر اینه ــا ،س ــبک معم ــاری
خیرهکنن ــدهی رای ــج در اتری ــش و مناظ ــر طبیع ــی کوهه ــای آل ــپ ه ــر بینن ــدهای را ج ــادو
میکنن ــد.
زب ــان رس ــمی اتریشـ ـیها آلمان ــی اس ــت ،ام ــا م ــردم بعض ــی مناط ــق ای ــن کش ــور ب ــه
زبانهــای ترکــی ،صربــی ،کــروات و مجارســتانی هــم حــرف میزننــد .تقریبــا یکچهــارم
م ــردم اتری ــش در وی ــن ،پایتخ ــت و بزرگتری ــن ش ــهر کش ــور ،زندگ ــی میکنن ــد؛ ش ــهری
ک ــه ب ــه نف ــوذ فرهنگ ــی و هن ــری و س ــطح ب ــاالی زندگ ــی مش ــهور اس ــت و بیتردی ــد ب ــه
دیدن ــش مـ ـیارزد.
حــدود  ٤٥٠ســال پیــش از میــاد مســیح بــود کــه اقــوام ســلتی بــه ســرزمینی آمدنــد کــه
ام ــروز اتری ــش ن ــام دارد .پان ــزده س ــال پی ــش از می ــاد مس ــیح ،رومیه ــا ه ــم از کوهه ــای
آلــپ گذشــتند ،بــه ایــن ســرزمین آمدنــد و در جنــوب رود دانــوب امپراتــوری خودشــان
را ب ــه وج ــود آوردن ــد ،ام ــا امپرات ــوری رومیه ــا در ق ــرن پنج ــم ف ــرو پاش ــید و ژرمنه ــا،
باواریاییه ــا و بع ــد امپرات ــوری کارولنژیه ــا ب ــر اتری ــش س ــلطه یافتن ــد.
در س ــال  ٩٧٦می ــادی ،حکوم ــت اتری ــش ب ــه دس ــت بابنبرگه ــا افت ــاد ک ــه از
اش ــرافزادگان باواریای ــی بودن ــد ،ام ــا در همیش ــه روی ی ــک پاش ــنه نمیچرخ ــد و در
س ــال  ١٢٤٦آخری ــن دوک بارنب ــرگ در جن ــگ ب ــا مجاره ــا م ــرد و خان ــدان هابس ــبورگ
ب ــه ق ــدرت رس ــید .هابس ــبورگها ت ــا اوای ــل ق ــرن بیس ــتم در اتری ــش حکوم ــت کردن ــد،
ام ــا نبای ــد از ای ــن موض ــوع نتیج ــه بگیری ــد ک ــه در ای ــن س ــالها اتری ــش ف ــراز و ف ــرود
نداش ــت .هابس ــبورگها در ای ــن چن ــد ق ــرن بحرانه ــای بزرگ ــی مث ــل پیامده ــای ظه ــور
پروتستانیس ــم ،اش ــغال وی ــن ب ــه دس ــت ترکه ــای عثمان ــی ،جن ــگ هفتس ــاله ب ــا
امپرات ــوری پ ــروس ،رش ــد روشــنفکری و جمهوریخواه ــی در اروپ ــا ،انق ــاب فرانس ــه و
جنــگ بــا ناپلئــون را از ســر گذراندنــد و بــا ایــن کــه از هم ـهی ایــن ماجراهــا جــان ســالم
ب ــه در بردن ــد ،ام ــا بس ــیاری از سرزمینهایش ــان را ب ــه دولته ــای دیگ ــر باختن ــد.
وقت ــی انق ــاب فرانس ــه پی ــروز ش ــد ،ت ــب جمهوریخواه ــی و مش ــروطهخواهی ،مث ــل
همـهی کشــورهای دیگــر اروپایــی ،در اتریــش هــم بــاال گرفــت و در  ١٨٤٨اولیــن نشسـ ِـت
بازگشت به فهرست مطالب

پارلم ــان اتریـــش را برگـــزار کردنـــد .وقتـــی در  ،١٩١٤یـــک ملیگـــرای صـــرب ،ولیعه ــد
اتری ــش و همس ــرش را در س ــارایوو ت ــرور ک ــرد ،جن ــگ جهان ــی اول آغ ــاز ش ــد و امپرات ــوری
اتریشـمجارس ــتان کن ــار آلم ــان و حکوم ــت عثمان ــی وارد جن ــگ ش ــد .پ ــس از پای ــان
جن ــگ در  ،١٩١٨آخری ــن ش ــاه خان ــدان هابس ــبورگ کنارهگی ــری ک ــرد و جمه ــوری اول
اتریــش شــکل گرفــت ،ام ــا ایــن کش ــور هن ــوز ت ــا آرامــش فاصلــه داشــت .در س ــال ،١٩٣٨
هیتل ــر ب ــا انج ــام همهپرس ــی تقلب ــی ،اتری ــش را ب ــه حکوم ــت رای ــش هیتل ــر ملح ــق ک ــرد.
وقت ــی جن ــگ جهان ــی دوم پای ــان یاف ــت و هیتل ــر خودکش ــی ک ــرد ،متفقی ــن ،اتری ــش را
بیــن خودشــان تقســیم کردنــد ،امــا باالخــره در  ١٩٥٥اتریــش اســتقالل یافــت و در ١٩٩٥
هــم بــه اتحادیـهی اروپــا پیوســت .اتریــش امــروز از نظــر ســرانهی تولیــد ناخالــص داخلــی
در رتبـ ـهی دوازدهـــم جهـــان اســـت و از اقتصادهـــای پیشرفتـــ ه بـــه شـــمار میآیـــد.
درآم ــد توریس ــم  ٩درص ــد تولی ــد ناخال ــص داخل ــی اتری ــش را تش ــکیل میده ــد و ای ــن
کش ــور از ای ــن نظ ــر ه ــم در ج ــایگاه دوازده ــم جه ــان اس ــت.

جغرافیا
جمه ــوری اتری ــش ب ــا مس ــاحت  83872كیلومت ــر مرب ــع كش ــوری اس ــت در قل ــب اروپ ــای
مرك ــزی و در خشـــکی محصـــور مـــی باشـــد .در شـــمال بـــا آلمـــان و جمهـــوری چـــك و
اس ــلوا كی و در ش ــرق ب ــا مجارس ــتان همس ــایه اس ــت .در جن ــوب ب ــه اس ــلوونی و ایتالی ــا و
در جنــوب غــرب بــه ســوئیس و لیختــن اشــتاین محــدود مــی گــردد .ماننــد چنــد كشــور
دیگ ــر در اروپ ــای مرك ــزی ب ــا آب ه ــای آزاد جهان ــی و دریاه ــا م ــرز مش ــتركی ن ــدارد.
رش ــته ک ــوه ه ــای آل ــپ ک ــه از ش ــرق ب ــه غ ــرب در ای ــن کش ــور امت ــداد دارن ــد ،بی ــش از
 75درص ــد خ ــا ک ای ــن س ــرزمین را در ب ــر گرفت ــه ان ــد .زمی ــن ه ــای نس ــبتا ك ــم ارتف ــاع و
ك ــوه ه ــای دلرب ــا و ب ــا ش ــكوه آل ــپ در غ ــرب ب ــه دش ــت ه ــای ك ــم ارتف ــاع رود دان ــوب و
دش ــت وی ــن در ش ــرق كش ــور منته ــی م ــی ش ــوند .بلندتری ــن نقط ــه ی ك ــوه ه ــای آل ــپ
اتریــش ،كــوه گــروس گلوکنــر بــا  3798متــر ارتفــاع اســت .ا كثــر رودهــای بــزرگ ایــن كشــور
همچ ــون دان ــوب و ان ــس و ای ــن از ك ــوه ه ــای آل ــپ سرچش ــمه م ــی گیرن ــد و در مس ــیر
خ ــود مناط ــق دل انگی ــزی را خل ــق م ــی كنن ــد  .بیش ــتر اراض ــی قاب ــل کش ــت اتری ــش ،در
نواح ــی ک ــم ارتف ــاع ش ــمال و ش ــمال ش ــرقی واق ــع ش ــده و بی ــش از نیم ــی از آن ه ــا ،ب ــه
درخت ــکاری و کش ــت علوف ــه اختص ــاص دارن ــد .زمی ــن ه ــای ک ــم ارتف ــاع ش ــرق اتری ــش
متشــکل اســت از تپــه هــای کوتــاه ،آبگیــر ویــن و ناحیــه ای مســطح و ماندابــی در کنــار
نویزی ــدالرزه در م ــرز مجارس ــتان.
www.safaridigar.com
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آب و هوا
در اتریــش ،انــواع آب و هــوای محلــی بــه دلیــل اختــاف ارتفــاع و جنبــه هــای دیگــر وجــود
دارد ،امــا اتریــش از جملــه مناطــق آب و هوایــی معتــدل محســوب مــی شــود كــه در هــر
فصــل ســال جــای مناســبی بــرای ســفر مــی باشــد .شــرق کشــور خشــک تــر از غــرب آن
اســت و بــه طــور کلــی در زمســتان ســردتر ،در تابســتان گــرم تــر و در عیــن حــال مرطــوب
تــر از نواحــی آلپــی اســت .مناطقــی کــه بیــش از  3000متــر ارتفــاع دارنــد ،در تمامــی ســال
پوشــیده از بــرف هســتند.
اتریــش در منطقــه معتــدل و مســیر آب و هوایــی اروپــای میانــه كــه از آب و هــوای
آتالنتیــك و قــاره ای تأثیــر مــی پذیــرد ،قــرار گرفتــه اســت .هــر فصــل ســال نمایشــگر دمــا و
آب و هــوای مخصــوص همــان فصــل مــی باشــد .در ایــن منطقــه بــارش انــدك ،تابســتان
هــا گــرم و زمســتان هــا ســرد معتــدل مــی باشــد .در مناطــق كوهســتانی آب و هــوای
پــر بــارش كــوه هــای آلــپ بــه چشــم مــی خــورد .زمســتان در ایــن مناطــق طوالنــی مــی
باشــد .در مابقــی اســتان هــا آب و هــوای مخصــوص اروپــا (آب و هــوای میــان دریــا و
قــاره ای) دیــده مــی شــود كــه آب و هــوای متاثــر از آتالنتیــك در جنــوب و قــاره ای جنــوب
شــرقی را نیــز در بــر مــی گیــرد.

پول و اقتصاد
بــا عضــو شــدن در اتحادیــه اروپــا ،كشــور اتریــش از قوانیــن مالــی و اقتصــادی ایــن اتحادیــه
پیــروی كــرده و یــورو ،واحــد پــول ایــن اتحادیــه را پذیرفتــه اســت .یــك یــورو برابــر بــا 100
ســنت اســت .اســكناس هــای چــاپ شــده و ســكه هــای ضــرب شــده یــورو تا كنــون
عبارتنــد از اســكناس هــای  200 ،100 ،50 ،20 ،10 ،5و  500یورویــی و ســكه هــای 1
و  2یورویــی و  20 ،10 ،5 ،2 ،1و  50ســنتی .اســكناس هــا و ســكه هــای یــورو در تمــام
كشــورهای اتحادیــه اروپــا وســیله پرداخــت پــول بــه شــمار مــی رونــد .در كنــار یــورو در
كشــور اتریــش ســكه هــای یــادگاری و نیــز ســكه هــای طــا نیــز ضــرب مــی شــوند كــه تنهــا
در اتریــش در بــازار رد و بــدل مــی شــوند.
اســكناس هــا و ســكه هــای واحــد قدیــم پــول اتریــش یعنــی شــیلینگ را مــی تــوان اغلــب
بــدون پرداخــت كارمــزد در بانــك ملــی اتریــش بــا اســكناس هــا و ســكه هــای یــورو تعویــض
نمــود .واحدهــای قدیمــی پــول ســایر كشــورهای اتحادیــه اروپــا ،دیگــر در بانــك هــای
اتریــش قابــل تعویــض نیســتند .جهــت تبدیــل ســایر پــول هــای خارجــی ،نــرخ خریــد و
فــروش ارز تعییــن مــی شــود .واحدهــای پــول داخلــی یــا خارجــی را مــی تــوان بــه میــزان
نامحــدود از كشــور وارد یــا خــارج نمــود.
طـبق آخرین آمار بانک جـهانی ،اتریش پس از کشورهای سوئیـس ،دانمارک ،ســوئد،

بازگشت به فهرست مطالب

آمریــکا ،آلمــان و ژاپــن در مــکان هفتــم ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان قــرار گرفتــه
اســت .در طــول تاریــخ معاصــر ،آلمــان ،همــواره اصلــی تریــن شــریك اقتصــادی اتریــش
بــوده اســت ،ولــی پیوســتن اتریــش بــه اتحادیــه ی اروپــا در ســال  1995تعامــات
اقتصــادی ایــن كشــور بــا ســایر اعضــای اتحادیــه را بــه شــدت اســتحكام بخشــیده اســت،
بــه طــوری كــه امــروز اتریــش در قلــب اروپــای مركــزی بــه عنــوان یكــی از اصلــی تریــن مرا كــز
رشــد اقتصــادی و ســرمایه گــذاری و نیــز شــاه راهــی بــرای ورود اعضــای جدیــد اتحادیــه
اروپــا (كشــورهای اروپــای شــرقی) مطــرح مــی باشــد.
تکیــه گاه اصلــی اقتصــاد اتریــش ،صنایــع تولیــدی آن شــامل ماشــین آالت و لــوازم
ترابــری ،محصــوالت آهــن و فــوالد ،فــرآورده هــای نفتــی ،ســیمان و کاغــذ اســت .منابــع
طبیعــی اتریــش متشــکل اســت از ســنگ آهــن و منیزیــت .همچنیــن امــکان بالقــوه تولیــد
نیــروی هیدروالکتریــک و مهــم تریــن جنــگل هــای اروپــای مرکــزی نیــز در اتریــش واقــع
مــی باشــند.
اتریــش بــا وجــود ایــن کــه حــدود  90%از نیــاز غذایــی اش را خــود تولیــد مــی کنــد ،امــا
فقــط  8%نیــروی کار در بخــش کشــاورزی دارد .زمیــن قابــل کشــت شــرق کشــور دارای
خــا ک حاصلخیــزی اســت کــه محصــول خوبــی از غــات و انگــور تولیــد مــی کنــد .تولیــد
لبنیــات در مراتــع شــرق و کــوه هــای آلــپ اقــام صادراتــی مهمــی را تشــکیل مــی دهــد.
کوههــای آلــپ هــم در تابســتان و هــم در زمســتان بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب مــی
کنــد و صنعــت توریســم ســهم مهمــی از درآمــد ارز خارجــی را بــه خــود اختصــاص مــی
دهــد.
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور  319.7میلیــارد دالر اســت کــه  1.6درصــد آن در
بخــش کشــاورزی 30.4 ،درصــد در بخــش صنعــت و  67.3درصــد در بخــش خدمــات
تولیــد میشــود .ســه میلیــون و  56هــزار نفــر نیــروی کار ایــن کشــور را تشــکیل میدهنــد.
نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور  4.3درصــد اســت و  5.9درصــد از مــردم آن زیــر خــط فقــر
زندگــی میکننــد .نــرخ تــورم در اتریــش  1.9درصــد اســت.
محصــوالت صادراتــی اتریــش را ماشــینآالت و تجهیــزات ،تجهیــزات موتــوری وســایل
نقلیــه ،کاغــذ ،محصــوالت فلــزی ،مــواد شــیمیایی ،آهــن و فــوالد ،منســوجات و مــواد
خورا کــی اســت کــه بــه کشــورهای آلمــان ( 30.2درصــد) ،ایتالیــا ( 9درصــد) ،آمریــکا (5.9
درصــد) و ســوئیس ( 4.7درصــد) صــادر میشــود.
محصــوالت وارداتــی ایــن کشــور شــامل ماشــینآالت و تجهیــزات ،وســایل نقلیــه
موتــوری ،مــواد شــیمیایی ،محصــوالت فلــزی و نفــت و محصــوالت نفتــی اســت کــه از
کشــورهای آلمــان ( 45.5درصــد) ،ایتالیــا (هفــت درصــد) ،ســوئیس ( 4.5درصــد) و هلنــد
( 4.1درصــد) وارد میشــود.
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فرهنگ مردم
اتریــش بــا جمعیتــی در حــدود  5/8میلیــون نفــر بیــش از هــر چیــز بــه مردمــی بــا فرهنــگ
بــا اســتانداردهای بــاالی زندگــی مشــهور هســتند .تقریبــا یــك چهــارم از جمعیــت كشــور
در ویــن ،پایتخــت اتریــش و بــه نوعــی پایتخــت فرهنگــی اروپــا ســكونت دارنــد.
نحــوه لبــاس پوشــیدن مــردم فعلــى اتریــش شــباهت بســیارى بــه پوشــش آمریکایىهــا
دارد ،بــه ویــژه لباسهــاى گــرم آن هــا .اتریشــىها تنهــا در مراســم و بــه مناســبتهاى
خــاص لباسهــاى محلــی ،ســنتى و یــا ملــى خــود را مىپوشــند .در میــان آداب و رســوم
فعلــى مــردم اتریــش ،عاداتــى نیــز دیــده مىشــود کــه ســنتى نیســتند ،ولــى راهشــان را
بــه میــان فرهنــگ اتریــش بــاز نمودهانــد .ایــن عــادات ماننــد روز پــدر ،روز مــادر و عــادات
دیگــر کــه متأثــر از آداب و رســوم ســایر کشــورها مىباشــد و یــا چــون جنبــه تجــارى پیــدا
مىکننــد از طریــق رســانههاى همگانــى بــه فرهنــگ کشــورها آمــده و مانــدگار شــده
اســت.

زبان
زبــان رســمی اتریــش ،آلمانــی اســت و  ۹۸٪مــردم ایــن کشــور بــه ایــن زبــان صحبــت مــی
کننــد .در کنــار آلمانــی اقلیتــی بــه زبانهایکــروات ،اســلوونیایی و مجارســتانی صحبــت
مــی کننــد .البتــه كــوه هــای شــگفت انگیــز و بــا عظمــت آلــپ باعــث خلــق گویــش هــا
و لهجــه هــای گونا گونــی از زبــان آلمانــی در مناطــق كوهســتانی اتریــش شــده اســت.
ا كثریــت مــردم اتریــش بــه گویــش اتریشــی – باواریایــی صحبــت مــی كننــد .دســتور زبــان
آلمانــی در اتریــش بــا قواعــد زبانــی كــه در آلمــان بــه كار مــی رود ،تفــاوت هایــی دارد كــه
البتــه ایــن تفــاوت هــا چنــدان قابــل توجــه نیســت .آلمانــی در كنــار زبــان هــای انگلیســی،
دانماركــی ،فنالنــدی و هلنــدی بــه شــاخه ی ژرمنــی ( )Germanicاز خانــواده ی بــزرگ
زبــان هــای هندواروپایــی تعلــق دارد.

دین و مذهب
دیــن اصلــی در اتریــش مســیحیت کاتولیــک اســت و در حــدود  75درصــد از جمعیــت
ایــن کشــور پیــرو کلیســای کاتولیــک مــی باشــند کــه البتــه ایــن تعــداد رو بــه کاهــش
اســت و تنهــا  5درصــد مــردم پروتســتان هســتند .نکتــه ی جالــب ایــن کــه پــس از ظهــور
و اوج اصالحــات مذهبــی توســط لوتــر و کالویــن و وجــود نهضــت پروتســتان در شــمال
و مرکــز آلمــان ،اتریــش و منطقــه باواریــا در قــرن هفــده و هجــده بــه کانــون مبــارزات ضــد
اصالحــات علیــه پروتســتان هــا تبدیــل شــد .ا گــر چــه بــا ظهــور امپراتــور ژوزف دوم در
اواخــر قــرن  18و اعــام آزادی ادیــان افــراط در حمایــت از کلیســای کاتولیــک کمتــر شــد،
ولــی کلیســای کاتولیــک در اتریــش حتــی در زمــان حــال نیــز از نفــوذ باالیــی برخــوردار
اســت.
حــدود  ۵۰۰هــزار نفــر از جمعیــت  ۸میلیونــی اتریــش را مســلمانان تشــکیل مــی دهنــد کــه
درصــد قابــل توجهــی از آن هــا را مهاجرانــی از کشــور هــای ترکیــه ،شــبه جزیــره بالــکان،
ایــران ،کشــورهای عربــی ،افغانســتان ،پا کســتان و هنــد کــه از دهــه هفتــاد بــه ایــن کشــور
ســفر کــرده انــد ،تشــکیل مــی دهنــد .تعــداد مســلمانان در اتریــش در ســال  ۱۹۷۱میــادی
 ۲۳هــزار نفــر بــوده اســت کــه ایــن تعــداد در ســال  ۱۹۹۱بــه  ۱۶۰هــزار مســلمان ،در ســال
 ۲۰۰۱بــه  ۳۳۵هــزار مســلمان و در ســال  ۲۰۱۰بــه حــدود  ۵۰۰هــزار مســلمان رســیده اســت
کــه ایــن آمــار نشــان از افزایــش تعــداد مســلمانان و انتشــار اســام در اتریــش در دهــه هــای
اخیــر دارد.

جشن ها و جشنواره ها
 ژانویهآغاز سال نو (اول ژانویه)
اتریش ـیها ســال نــو را بــا نیویارزشــایبن (ســام نظامـ ِـی ســال نــو) آغــاز میکننــد .در ایــن
مراســم ،دســتههای تفن ـگدار بــا لباسهــای ســنتی و تاریخــی در بســیاری از شــهرهای
کشــور دور هــم جمــع میشــوند و ،اغلــب بــا تفنگهــای قــرن هفدهمــی ،تیــر هوایــی
شــلیک میکننــد .البتــه بــرای دیــدن ایــن مراســم بایــد صبــح خیلــی زود بیــدار شــوید.
همچنیــن ،بــه مناســبت شــروع ســال نــو در سراســر اتریــش کنســرتهای موســیقی
کالســیک برگــزار میکننــد .ارکســتر فیالرمونیــک ویــن هــم در همیــن روز معروفتریــن
ُ
کنســرت ســاالنهی جهــان ،نیویارزکنســرت ،را در باشــگاه موســیقی ویــن اجــرا میکنــد.

بازگشت به فهرست مطالب

فستیوال شب دوازدهم یا تجلی مسیح ( ۶ژانویه)
در شــب  ۶ژانویــه ،بچههــای اتریشــی در دســتههای چهــار نفــره و بــا همراهــی
در خانــهی همســایهها را میزننــد ،آواز کوتاهــی دربــارهی مســیح
یــک بزرگســال ِ
میخواننــد ،بــرای اهــل خانــه دعــا میکننــد و کمــی پــول بــرای مصــارف خیریــه از آنهــا
میگیرنــد.

 فوریهفاشینگ (روزهای منتهی به روزهی عید پا ک)
فاشــینگ یــا کارنــاوال دورهای از جشــنها و مهمانیهــای پیــش از روزهی عیــد پــا ک
اســت .کارنــاوال در شــنبهی پیــش از چهارشــنبهی خا کســتر (اواخــر ژانویه/اوایــل
فوریــه) بــه اوج میرســد و بچههــا و بزرگترهــا بــا لباسهــای ســنتی بــه مهمانــی و
جشــن میرونــد یــا در خیابانهــا رژه میرونــد .ا گــر در ایــن روزهــا در اتریــش بودیــد،
فاشــینگکراپفن را از دســت ندهیــد؛ کلوچـهای خوشمــزه کــه بــا مربــا آن را پــر کردهانــد.

 مارس و آوریلعید پا ک (چهل روز بعد از آغاز روزه)
داری کاتولیکهــا ،عیــد پــا ک میرســد .بــر خــاف
چهــل روز بعــد از آغــاز دورهی روزه ِ
کریســمس کــه بــه مراســمی تجــاری تبدیــل شــده ،عیــد پــا ک در اتریــش هنــوز حــال
و هوایــی مذهبــی دارد .در یکشــنبهی نخــل (یکشــنبهی پیــش از عیــد پــا ک) کــه
بزرگداشــت ورود پیروزمندان ـهی مســیح بــه بیتالمقــدس اســت ،مــردم بــا مراســمی
خــاص ،کــه در مناطــق مختلــف فــرق میکنــد ،بــه کلیســا میرونــد تــا زندگیشــان برکــت
بگیــرد .در فاصلـهی بیــن یکشــنبهی نخــل و عیــد پــا ک ،در همـهی شــهرها و روســتاها
نمایشنامههایــی دربــارهی مصائــب مســیح اجــرا میکننــد و بچههــا هــم بــا رنــگ کــردن
تخممــر غ بــرای عیــد پــا ک آمــاده میشــوند.

 مهفیلیپیناخت یا شب سنت فیلیپ (اول مه)
حامــی نظــم ،اســت .در ایــن شــب،
شــب اول مــاه مــه شــب ســنت فیلیــپ ،قدیــس
ِ
جوانترهــا بــه خیابانهــا میرونــد و هــر چیــز اضافــی یــا نامنظمــی را کــه در خیابانهــا
ببیننــد جمــع میکننــد و بــه کلیســای محــل میبرنــد .روز بعــد ،مــردم بــه کلیســا
میرونــد و وسایلشــان را پیــدا میکننــد و پــس میگیرنــد ،امــا بایــد جریم ـهای بپردازنــد
کــه صــرف یــک ســازمان غیردولتــی میشــود.

 ژوئنفرونالیخنامشتا گ (دومین پنجشنبه بعد از عید پنجاهه)
در ایــن روز کــه از تعطیــات رســمی هــم هســت ،مــردم بــا لباسهــای بامــزه یــا ســنتی
در خیابــان رژه میرونــد و مخصوصــا رژهی مــردم شــهر ســالزبورگ بســیار مشــهور و پــر
طــرفدار اســت.
شب نیمهی تابستان ( ۲۱ژوئن)
در ایــن شــب مــردم در تپههــا یــا کوههــای اطــراف محــل زندگیشــان آتشهــای بــزرگ
روشــن میکننــد و اغلــب بســاط باربیکیــو و مهمان ـی در فضــای بــاز هــم بــه راه اســت.

 ژوئیه و اوتروز سنت یا کوب ( ۲۵ژوئیه)
ســنت یا کــوب قدیــس حامــی دهقانــان و چوپانهاســت .اتریشــیها ،مخصوصــا
ســالزبورگیها ،بــرای ایــن قدیــس ســنگ تمــام میگذارنــد و حســابی ایــن روز را جشــن
متــری هاندشــتاین هــم
میگیرنــد .همچنیــن ،در ایــن روز در قلــهی کــوه ۲۱۱۷
ِ
مســابقههای کشــتی برگــزار میکننــد.
فستیوال موسیقی (تابستان)
در طــول تابســتان ،فســتیوال ســبکهای موســیقی مختلــف ،از جــاز و را ک گرفتــه تــا
موســیقی کالســیک ،را در سراســر کشــور خواهیــد دیــد.

 سپتامبر و ا کتبربرداشت محصول و شکرگزاری
بــا توجــه بــه تفــاوت شــرایط آب و هوایــی ،کشــاورزهای مناطــق مختلــف اتریــش در
زمانهــای گونا گونــی ،در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز ،مراســم برداشــت محصــول
و شــکرگزاری را برگــزار میکننــد .ا گــر در ایــن روزهــا ســری بــه مناطــق روســتایی بزنیــد،
میتوانیــد بازارچههــای محصــوالت محلــی ،رقصهــای ســنتی و جش ـنهای برداشــت
محصــول را تماشــا کنیــد.
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روز همهی قدیسان ( ۳۱ا کتبر)
روز  ۳۱ا کتبــر ،روز بزرگداشــت هم ـهی قدیســان و درگذشــتگان اســت .تــا چنــد
ســال پیــش ،اتریش ـیها ایــن روز را بــا مراســم ویــژهی خودشــان میگذراندنــد ،امــا در
ســالهای اخیــر میتوانیــد تأثیــر هالوویـ ِـن آمریکاییهــا را در ایــن مراســم ببینیــد.

 -نوامبر

شب ارواح (اول نوامبر)
در ایــن شــب ،مــردم ســری بــه گورســتانها میزننــد و روی قبــر بستگانشــان شــمع و گل
میگذارنــد .روز اول نوامبــر هــم پدرخواندههــا و مادرخواندههــا بــه فرزندخواندههایشــان
هدیـه میدهنــد کــه نــوع ایــن هدیههــا از منطقـهای بــه منطقـهی دیگــر فــرق میکنــد.
روز سنت مارتین ( ۱۱نوامبر)
در ایــن روز ،بچههــای کوچــک بــا فانوسهــای دستســاز خودشــان در خیابانهــا
دوره میافتنــد و آوازهــای مخصوصــی میخواننــد .خیلــی از مــردم اتریــش در ایــن روز
غــذای مخصوصــی بــه اســم ســروایتنکنودل بــا گوشــت غــاز درســت میکننــد و دور هــم
میخورنــد.

 دسامبرروز سنت نیکوالس ( ۶دسامبر)
ســنت نیــکالس همــان پاپانوئـ ِـل اتریشیهاســت ،امــا مســئول رســاندن هدیههــای
لکــه هدیههایــی کوچــک بــه بچههــای خــوب میدهــد .ســنت
کریســمس نیســت ،ب 
نیــکالس بــا بغلــی پــر از هدیههایــی مثــل میــوه ،آجیــل و شــیرینی از خانـهای بــه خانـهی
دیگــر م ـیرود و ه ـمراه او کرامپــوس (شــیطان) هــم میآیــد تــا بچههــای بــد را تنبیــه
کنــد (کــه البتــه هیچوقــت اتفــاق نمیافتــد) .در ایــن روز مراســم کرامپوسالفــن را هــم
خواهیــد دیــد کــه در آن جوانهــا ماس ـکهای چوبــی میگذارنــد و خودشــان را بــه
شــکل شــیطان در میآورنــد و در خیابانهــا دیگــران را میترســانند.
شب کریسمس ( ۲۴دسامبر)
متــر باشــد .مغازههــا
شــاید در اتریــش شــب کریســمس از خــود روز کریســمس هــم مه 
معمــوال از ظهــر میبندنــد و مــردم بــرای مراســم شــب کریســمس بــه کلیســا میرونــد و
شــمع روشــن میکننــد .خانوادههــا زیــر درخــت کریســمس دور هــم جمــع میشــوند و
هدیههایشــان را در همیــن شــب بــه دیگــران میدهنــد.
روز کریسمس ( ۲۵دسامبر) و روز سنت اشتفان ( ۲۶دسامبر)
ایــن دو روز از تعطیــات رســمی اتریــش هســتند و بیشتــر اتریش ـیها در ایــن روزهــا بــه
دیــدن بستگانشــان میرونــد ،پرخــوری میکننــد و بــه هــم هدیــه میدهنــد.
شب سال نو یا سیلوستر ( ۳۱دسامبر)
اتریشـیها بــه شــب ســال نــو میگوینــد شــب سیلوســتر ،چــون  ۳۱دســامبر در اتریــش روز
ســنت سیلوســتر اســت .در شــب ســال نــو ،مــردم دور هــم جمــع میشــوند و نورافشــانی
را تماشــا میکننــد .ا گــر قــرار اســت شــب ســال نــو را در اتریــش بگذرانیــد ،بایــد بــرای ســر و
صــدا و ترافیــک عجیبــش هــم آمــاده باشــید .ا گــر هــم میخواهیــد بیــرون غــذا بخوریــد،
حتمــا از قبــل میــزی در رســتوران رزرو کنیــد چــون بــدون رزرو تقریبــا محــال اســت جــای
خوبــی پیــدا کنیــد.

تعطیالت رسمی در اتریش شامل موارد زیر است:
اول ژانویه :روز اول سال نو
 ۶ژانویه :روز ظهور مسیح
دوشنبهی عید پا ک
اول مه :روز کارگر
عید صعود ۳۹ :روز بعد از یکشنبهی عید پا ک
دوشنبهی سفید :عید پنجاهه
کورپسکریستی ۶۰ :روز بعد از یکشنبهی عید پا ک
 ۱۵اوت :عید عروج مریم
 ۲۶ا کتبر :روز ملی اتریش
اول نوامبر :روز همهی قدیسان
 ۸دسامبر :روز مریم با کره
 ۲۵دسامبر :کریسمس
 ۲۶دسامبر :روز سنت استفان

خرج و مخارج
ا گــر ویــن را از نظــر مخــارج بــا شــهرهای دیگــر اروپایــی مقایســه کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه
از لنــدن ،پاریــس ،زوریــخ یــا رم ارزانتــر ،تقریبــا هـمردهی مونیــخ و از پــرا گ یــا بوداپســت
گرانتــر اســت .بــه جــز اســتراحتگاههای پیســتهای اســکی ،ییالقهــای اتریــش
بســیار کمهزینهتــر از ویــن هســتند.
احتمــاال شــما بیشتریــن هزینــه را بــرای مــکان اقامتتــان خواهیــد پرداخــت و ا گــر
خودتــان را راضــی کنیــد کــه اتاقــی در مهمانخانــه بگیریــد یــا در اتاقهــای دو تختــه
بــا مســافری دیگــر شــریک شــوید ،هزینــهی ســفرتان بســیار کمتــر میشــود .ا گــر تنهــا
ســفر کنیــد و بــه هتلــی متوســط برویــد ،شــبی  ۵۰تــا  ۶۰یــورو بایــد بپردازیــد کــه شــامل
صبحانــه هــم میشــود .ناهــار بیــن  ۶تــا  ۹یــورو برایتــان تمــام میشــود و قیمــت شــام
و نوشــیدنی هــم بیــن  ۱۵تــا  ۲۰یوروســت .میانگیــن هزین ـهی اســتفاده از حمــل و نقــل
عمومــی در شــهرها روزی حــدود  ۴-۵یــورو درمیآیــد و بلیــت موزههــا را هــم بیــن ۵
شتــر.
تــا  ۷یــورو میفروشــند کــه البتــه گاهــی ارزانتــر اســت و گاهــی از  ۱۲یــورو هــم بی 
ـتی روزمــره را از ســوپرمارکت یــا درا گاســتور بخریــد ،نــه
بهتــر اســت محصــوالت بهداشـ ِ
از داروخانههــا .یادتــان باشــد مبلغــی را هــم بــرای تفریــح ،شــکمچرانی و رفــت و آمــد
در نظــر بگیریــد.
ا گــر میخواهیــد واقعــا صرفهجویــی کنیــد و اتاقــی در مهمانخانــه گرفتهایــد ،میتوانیــد
غــذای ارزان بخوریــد ،بعضــی مــواد غذایــی را از ســوپرمارکتها بخریــد و بــه جــای
اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی ،پیــاده در شــهر گشــت بزنیــد .اینجــوری
میتوانیــد بــا روزی  ۷۰تــا  ۸۰یــورو از پــس هزینههــا بــر بیاییــد .ا گــر بخواهیــد از ایــن هــم
متــر خــرج کنیــد ،بایــد در انتخــاب دیدنیهــا دقیــق باشــید .بعضــی موزههــا بــه بچههــا
ک 
و دانشآموزهــا تخفیــف میدهنــد و خیلــی وقتهــا هــم میتوانیــد از تخفیفهــای
خانــواده اســتفاده کنیــد.

تعطیالت رسمی
اتریش ـیها در تعطیــات رســمی کار و بــار را تعطیــل میکننــد .در تعطیــات ،فقــط
کافههــا و رســتورانها بــاز هســتند ،البتــه نــه هم ـهی آنهــا .موزههــا تکلیفشــان معلــوم
نیســت؛ بعضــی از آنهــا تعطیــل هســتند و بعضــی دیگــر کار میکننــد و حتــی بازدیــد از
آنهــا هــم رایــگان اســت .تعطیــات تابســتانهی مــدارس در ماههــای ژوئیــه و اوت اســت
و در ایــن مــدت بســیاری از خانوادههــا بــه ســفر میرونــد .بــه همیــن دلیــل ،در ایــن دو
مــاه شــهرها کمــی خلوتترنــد و مرا کــز گردشگــری کمــی شــلوغتر .دانــش آمــوزان یــک
هفتــه هــم در فوریــه تعطیلــی دارنــد و در ایــن مــدت پیس ـتهای اســکی پــر میشــوند از
بچههــا و خانوادههایشــان.
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غذا
غذاهــای اتریشــی یــادآور دوران ســیطرهی اتریــش بــر اروپــا هســتند و میتــوان رد تعامــل
بــا اقوامــی مثــل ایتالیاییهــا ،مجارهــا ،بوهمیاییهــا ،آلمانهــا و بالکانهــا را در
آشپزخان ـهی اتریش ـیها دیــد .ســبک پخــت و پــز اتریشــی بــه اســتفاده از گوش ـتها و
ســبزیجات متنــوع شــهرت دارد .صبحان ـهی اتریش ـیها حــال و هوایــی قــارهای دارد
ً
و معمــوال شــامل نــان ،مربــا ،انــواع گوش ـتهای ســرد ،پنیــر ،قهــوه ،چــای یــا آبمیــوه
میشــود .در ســنت اتریشــی ،ناهــار مهمتریــن و ســنگینترین وعــدهی روز بــوده ،امــا
امــروزه بــا توجــه بــه ســبک زندگــی مــدرن مــردم ،خیلیهــا ســبکتر ناهــار میخورنــد .در
عــوض ،شــام کــه در گذشــته اغلــب بــه کمــی نــان ،پنیــر و ژامبــون محــدود بــود ،اهمیــت
شتــری پیــدا کــرده اســت .چاشــت و عصران ـهی ســنتی اتریش ـیها یــک بــرش نــان
بی 
بــا کمــی پنیــر یــا ژامبــون اســت ،هرچنــد شــیرینیها و کیکهــای اتریشــی را هــم نبایــد
نادیــده گرفــت.
مثــل هم ـهی کشــورهایی کــه آب و هوایــی ســرد دارنــد ،ســوپها در اتریــش هــم پــر
طــرفدار هســتند و ســوپهای متنوعــی مثــل فریتاتنســوپ (ســوپی رقیــق با رشــتههایی
از نوعــی پنکیــک)ِ ،ل ِبرکنودلســوپ (ســوپی رقیــق بــا گلولههــای خمیــری حــاوی جگــر)
و گوالشســوپ (ســوپ گوشــت و ســبزیجات) را در بســیاری از رســتورانها پیــدا
میکنیــد .امــا ا گــر خیلــی ســوپ دوســت نداریــد ،میتوانیــد در رســتورانها بشــقابی از
گوش ـتهای ســرد را بــرای پیشغــذا ســفارش دهیــد.
بپــز بــا ســبزیجات اســت و
تافلشــپیتز ،غــذای ملــی اتریش ـیها ،گوشــت گوســالهی آ 
وینهشــنیتزل یــا همــان شنیتسـ ِـل وینــی ،معروفتریــن غــذای ویــن ،برشهــای نازکــی
از گوشــت گوســاله اســت کــه آن را در خردهنــان میغلتاننــد و در روغــن ســرخ میکننــد.
عــاوه بــر ایــن ،غذاهــای اتریشــی کالســیک دیگــری مثــل بکهوهــن (مــر غ سر خشــده) و
زویب ُلرشــتبراتن (برشهــای گوشــت گاو کبابــی بــا سســی از ســبزیجات پختــه و پیــاز
ِ
ســر خکرده) را هــم در منــوی رســتورانهای اتریــش پیــدا میکنیــد .امــا ســنت غذایــی
در سراســر اتریــش یکســان نیســت .بــرای مثــال ،بورگنلندیهــای اتریــش ،تحــت
شپــزی مجارهــا ،در غذاهایشــان بیشتــر از پاپریــکا ،لوبیــا ،ســیبزمینی
تأثیــر ســبک آ 
و کلمبــرگ اســتفاده میکننــد و اســتیریاییها بــدون کوربیســکرنول ،روغــن غنــی
و تیرهرنگــی کــه از بــذر کــدو تنبــل بــه دســت میآیــد ،دســت و دلشــان بــه آشپــزی
نم ـیرود.
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در اتریــش ،غذاهــای فرعــی یــا ــخودمانیتــر بگوییمــــ پاســفرهایها هــم نقــش مهمــی
در وعدههــای غذایــی دارنــد .کارنتنرهــا پیراشــکیهایی خمیــری هســتند کــه بــا انــواع
و اقســام مــواد غذایــی مثــل پنیــر ،ســیبزمینی ،ســبزیجات و نعنــا پرشــان میکننــد،
در آب میجوشــانند و بــا نوعــی ســس کــره ســرو میکننــد .کارنتنرهــا را اغلــب بــا ســاالد
میخورنــد.
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امــا وعــده
ِ
ســیب و انــواع کرپهــا محبوبتریــن دســرهای اتریشــی هســتند .ســالزبورگیها هــم در
ـرل ســالزبورگی نظیــر ندارنــد :پودینگــی پفکــی کــه از تخممــر غ ،آرد و
درســت کــردن نو ِکـ ِ
شــکر درســتش میکننــد .شــما میتوانیــد شــیرینیهای خوشمــزهای مثــل زاخرتورتــه
را بــرای دســر ســفارش دهیــد کــه در واقــع نوعــی کیــک شــکالتی بــا مربــای زردآلوســت.
کراپفــن نوعــی کلوچـهی پرشــده بــا مربــای زردآلــو یــا مرباهــای دیگر اســت و تاپفنشــترودل
هــم اشــترودلی اســت کــه آن را بــا پنیــر تاپفــن پــر کردهانــد .میلیرامشــترودل یــا اشــترودل
خامــه هــم از شــیرینیهای خوشمــزهی اتریــش اســت .شــکالت موتزارتکوگلـ ِـن اتریــش
هــم بســیار معــروف اســت و از شــکالت تلــخ ،پســته و بــادام تهیـهاش میکننــد.
امــا اتریــش قهوههــای بینظیــری هــم دارد .میگوینــد اتریشــیها بودهانــد کــه
قهوههایــی را کــه ترکهــای عثمانــی پــس از پایــان اشــغال ویــن در ایــن شــهر جــا
گذاشــتند ،بــه اروپاییهــا معرفــی کردنــد .ســنت کافهنشــینی و صــرف قهــوه در اتریــش
بخــش مهمــی از هویــت شــهری را تشــکیل میدهــد .کافههــای وینــی ســبک و ســیاق
ویــژهی خــود را دارنــد و مــوکای اتریشــی یــا کالینــر شــوارتزر بــه اسپرســو شــبیه اســت.
در ایــن کافههــا میتوانیــد انــواع قهوههــای ایتالیایــی ،مثــل اسپرســو ،کافهالتــه و
کاپوچینــو ،را هــم ســفارش دهیــد .قهــوه نوشــیدن بــا دوســتان از اجــزای مهــم فرهنــگ
اجتماعــی اتریــش اســت و بســیار متــداول اســت کــه اتریشــیها کســی را بــه قهــوه و
کیــک دعــوت کننــد ،تــا آنجــا کــه بســیاری ایــن ســنت اتریشـیها را بــه چــای عصرانـهی
انگلیس ـیها تشــبیه میکننــد .پیشنهــاد مــا ایــن اســت کــه هاتچا کلــت کافههــای
اتریــش را هــم امتحــان کنیــد .اتریشــیها هاتچا کلــت را بــا خامــهی غلیــظ درســت
میکننــد و گاهــی بــرای افزایــش غلظتــش بــه آن زردهی تخممــر غ هــم میزننــد.
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شهر وین

شهر وین Vienna
ـیک اروپایـ ِـی فراموشنشــدنی اســت؛ شــهری همردیــف
ویــن از آن شــهرهای کالسـ ِ
بارســلونا ،پاریــس ،پــرا گ یــا رم .اینجــا چکیــدهی تاریــخ ،فرهنــگ و سـ ّـن ِت اروپاســت و
ـاری خیرهکننــدهی شــهر هــم روایتگـ ِـر سرگذشـ ِـت کمنظیــر ویــن اســت؛ شــهری کــه
معمـ ِ
یادگارهــای گذشــتهای شــاهانه را بــا ســبک زندگـ ِـی امــروزی آمیختــه اســت .ویـ ِـن امــروز
شــهری مــدرن اســت ،امــا ســایهی ســنتهای دلنشــین و قدیمــی هنــوز روی ســر ایــن
شــهر اســت .معمــاری گوتیــک و بــاروک ،پیادهراههــای سنگفرششــده ،بــوی قهــوه و
ـای تاریــخ و هنــر در هــر خیابــان حــال و
های کافههــای همیشــه شــلوغ و رد پـ ِ
شــیرینی ِ
هوایــی خیالانگیــز بــه ویــن میدهنــد.
ویــن محبــوب دلدادگان موســیقی اســت .موســیقی بخشــی جداییناپذیــر از هویـ ِـت
ـهری ویــن و وینیهاســت .ا گــر تــوی خیابانهــای خلوتتــر گوشــتان را تیــز کنیــد ،از
شـ ِ
ـاز خانههــا و مدرس ـهها صــدای بچههایــی را میشــنوید کــه ســوناتهای
ـ
ب
ـای
ـ
ه
پنجره
ِ
موتــزارت را تمریــن میکننــد یــا نوازنــدگان خیابانــی را میبینیــد کــه شــاهکارهای
ـیقی کالســیک یــا محلــی را کنــار خیابــان اجــرا میکننــد .هــر چــه کــه باشــد ،ویــن
موسـ ِ
زمانــی خانـهی شــوبرت ،اشــتراوس ،موتــزارت ،بتهــوون ،هایــدن و برامــس بــوده اســت.
ـهر داخلــی،
پیــدا کــردن دیدنیهــای تاریخــی ویــن کار ســختی نیســت .اینرشــتات ،یــا شـ ِ
قلــب ویــن اســت و آبراهههــای دانــوب قدیــم و دانــوب جدیــد هــم ،مثــل دو شــاهرگ،
از میــان شــهر میگذرنــد .میــدان اشــتفانپالتز ،در مرکــز اینرشــتات ،بهتریــن نقطــه بــرای
ـاز کشـ ِـف ویــن اســت؛ میدانــی کــه بــه پیادهراههــای مهـ ِـم کارنتنــر اشتراســه ،گرابــن و
آغـ ِ
کولمارکــت راه دارد و خیلــی از دیدنیهــای ویــن را میتوانیــد در حوالــی آن ببینیــد.
کلیســای اشــتفاندوم ،یــا کلیســای جامــع ویــن ،کاخ الیزابــت و مجموع ـهی کاخهــای
هافبــورگ را در همیــن میــدان میبینیــد و هــر وقــت ســال هــم کــه اینجــا بیاییــد،
میتوانیــد از برنامههــای جورواجــور هنرمنــدان خیابانــی لــذت ببریــد .بعــد هــم کافــی
اســت چنــد دقیقــه پیــاده برویــد تــا بــه خیابانهــای آرام و زیبــای پشــت میــدان و
ـترودل ســیب بخوریــد.
کافههایشــان برســید و قهــوهای عالــی بــا اشـ
ِ
ـان قدیمــی و همچنــان زنــده ،یــک دل نــه
خیلیهــا ،فقــط بــا دیــدن همیــن چنــد خیابـ ِ
صــد دل ،عاشــق ویــن میشــوند .امــا هــر خیابــان و هــر کوچـهی ویــن قصـهی شــنیدنی
خــودش را دارد ،پــس بهتــر اســت کمــی هــم تــوی کارنتنــر اشتراســه قــدم بزنیــد تــا بــه
کارلزپالتــز ،مرکــز شــبکهی حمــل و نقـ ِـل کارآمــد شــهر ،برســید و بــه محلههــای دیگــر ســرک
بکشــید.
بازگشت به فهرست مطالب

درخــت رینــگ اشتراســه یــا ،بــه قــول خــود وینیهــا ،رینــگ دور اینرشــتات
ـوار پــر
ِ
بلـ ِ
حلقــه زده اســت و مــرز شــهر قدیمــی را نشــان میدهــد .اینجــا پــر اســت از عمارتهــای
امپراتــوری اتریــش را بــه رخ
عظمــت
شــکوه قــرن نوزدهمــی کــه
شــگفتانگیز و بــا
ِ
ِ
ِ
میکشــند.
ویــن موزههــای بســیار زیــادی هــم دارد و مــوزهی تاریــخ هنــر در رینــگ اشتراســه از
زیباتریــن موزههــای اروپــا و حتــی جهــان اســت .گذشــته از اهمیـ ِـت آثــار هنــری مــوزه،
خــود ســاختمان را هــم طــوری ســاختهاند کــه شایســتهی زیبایــی گنجینههایــش
باشــد.
درســت پشــت مــوزهی تاریــخ هنــر ،مجموع ـهی موزیومــس کوارتیــه (محل ـهی موزههــا)
را میبینیــد کــه بــه خاطــر چنــد مــوزهی عالــی ،کافههــای بینظیــر و فضــای عمومـ ِـی
خوشآینــدش از محبوبتریــن دیدنیهــای ویــن اســت .موزیومــس کوارتیــه هشــتمین
مجموع ـهی فرهنگــی بــزرگ جهــان اســت و مــوزهی لئوپولــد ،مــوزهی هنــر مــدرن ،تــاالر
هن ـر ،مــوزهی تــزوم ،مرکــز معمــاری ویــن ،تانتــز کوارتیــه و چنــد کافــه را در آن خواهیــد
دیــد.
تاریخــی خودشــان را دارنــد ،امــا مهمتریــن
یادگارهــای
هــم
ویــن
جدیدتــر
ـای
ـ
ه
ه
محل
ِ
جاذبههــای ایــن بخــش شــهر را منطقـهی تفریحـ ِـی جزیــرهی دانــوب ،یعنــی زمینهــای
محصــور بیــن دو آبراهــهی اصلــی شــهر ،و پارکهــای بزرگــی مثــل پراتــهی محلــهی
رنگارنــگ بــازی و
لئوپولدشــتات تشــکیل میدهنــد .پراتــه ،گذشــته از امکانــات
ِ
ســرگرمی ،یــک پــارک جنگلــی بینظیــر هــم دارد کــه هنــوز میشــود گوش ـههای دنجــی
زیبایــی طبیعــت لــذت ببریــد.
تــوی آن پیــدا کنیــد و از ســکوت و
ِ
سـ ّـنت آشپــزی بخــش مهمــی از فرهنــگ و هویــت ویــن اســت و ویــن از انگشتشــمار
پــزی آن را بــه اســم خــودش ،و نــه بــه اســم
شــهرهای جهــان اســت کــه ســنت آش ِ
ـور مــادرش ،مینامنــد .ســبک پخــت و پـ ِـز وینــی از قرنهــا رابطــه بــا دیگــر شــهرها و
کشـ ِ
کشــورهای اروپایــی تأثیــر گرفتــه ،امــا حــال و هــوای ویــژهی خــودش را هــم حفــظ کــرده
ـنگین وینــی ،اینجــا بهتریــن کیکهــا و
اســت .گذشــته از غذاهــای خوشمــزه ،امــا سـ ِ
ـترودل ســیب گرفتــه تــا انــواع پاالچینکــن
شــیرینیهای دنیــا را هــم پیــدا میکنیــد ،از اشـ
ِ
و ماریلــن کنــودل.
ـواب مناس ــب ت ــوی وی ــن دردس ــر زی ــادی ن ــدارد .ب ــا
پی ــدا ک ــردن اقامــتگاه و ج ــای خ ـ ِ
توج ــه ب ـ ــه س ــبک زندگ ــی و بودجهت ــان ،گـــ ــزینههای گـــونا گونـــ ــی پیــ ــش رو داری ــد ،از-
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مهمانســراهای دانشجویــی و جوانپســند گرفتــه تــا هتلهــای مجلــل و خیرهکننــده.
بــا ایــن حــال ،بهتــر اســت قبــل از ســفر جایــی بــرای خودتــان رزرو کنیــد ،مخصوصــا ا گــر
دار اینرشــتات جایــی پیــدا کنیــد.
دوســت داریــد در منطقـهی پــر طــرف ِ
مثــل هم ـهی شــهرهای بــزرگ و شــلوغ ،خریــد کــردن در ویــن هــم گاهــی تجرب ـهای
دیوانهکننــده اســت .اینجــا فروشگاههــای بــزرگ امــروزی و لباسفروش ـیهای
معمولــی را درســت کنــار مغازههایــی ســنتی میبینیــد کــه زمانــی مایحتــاج خانــدانِ
ســلطنتی را تأمیــن میکردهانــد .همهجــور محصــول بــا همهجــور قیمتــی تــوی
ایــن شــهر پیــدا میکنیــد؛ از برندهــای مشــهور مغازههــای اینرشــتات و قیمتهــای
سرسامآورشــان گرفتــه تــا خیابانهایــی کــه خریــد از آنهــا بیشتــر بــا عقــل جــور در
میآیــد .مهمتریــن مناطــق خریــد ویــن خیابــان قدیمـ ِـی جوزفشــتاتر ،کولمارکـ ِـت پــر
زرق و بــرق ،کارنتنــر اشتراسـهی شــلوغ و نوبا گاسـهی عجیــب و غریــب هســتند ،هرچنــد
ا گــر چنــد هفتــه پیــش از کریســمس بــه ویــن ســفر کنیــد ،بازارچههــای فصلــی را هــم در
همهجــا میبینیــد کــه حــال و هــوای عجیبــی بــه شــهر میدهنــد.
شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی ویــن از بهترینهــای اروپاســت و شــامل خطــوط قطــار،
ترامــوا ،اتوبــوس و متــرو میشــود .برنامـهی زمانــی شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی ویــن
بســیار مرتــب اســت و خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه بیــش از  ۱۰دقیقــه معطــل بمانیــد.
در خیابانهــا یــا کیوس ـکهای تا کســی شــهر هــم میتوانیــد تا کســی بگیریــد یــا حتــی
میتوانیــد دوچرخــه ،سـهچرخه یــا درشــکهی اســبی کرایــه کنیــد کــه شــاید کنــد باشــد،
امــا حســابی خــوش میگــذرد .بــرای گشــت زدن در اینرشــتات ،بــا کوچههــای باریــک
پیچدرپیــچ ،خیابانهــای یکطرفــه و پیادهراههایــش ،شــاید بهتریــن راه همــان
قــدم زدن باشــد ،امــا بــرای دیگــر محلههــای شــهر دوچرخــه هــم گزین ـهی خوبــی
ـهر تقریبــا مســطحی اســت و شــیبهای تنــد نــدارد .امــا
اســت ،مخصوصــا کــه ویــن شـ ِ
در هــر صــورت ،حواســتان بــه رانندههــای وینــی باشــد چــون ،در مقایســه بــا خیلــی از
اروپاییهــا ،پشــت فرمــان کــه مینشــینند ،توجــه زیــادی بــه خــط عابــر پیــاده ندارنــد.
ا گــر در ســفرتان بــه ویــن بچـهای همراهتــان باشــد ،نگرانــی زیــادی از ایــن بابــت نخواهــد
داشــت .شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی ویــن بــه بچههــا تخفیــف میدهــد و بســیاری از
رســتورانها و هتلهــا هــم امکانــات ویــژهای بــرای بچههــا دارنــد .عــاوه بــر برنامههــای
ـرگرمی کــودکان در خیلــی از موزههــا ،جاذبههــای توریســتی و تئاترهــای ویــن،
سـ
ِ
فضاهــای بــاز زیــادی هــم در شــهر هســتند کــه بچههــا میتواننــد آنجــا بــازی کننــد.
چند توصیه:
 .۱در ویــن ،بانکهــا بهتریــن گزینــه بــرای تبدیــل پــول بــه یــورو هســتند ،امــا کارمزدشــان
کمــی بــا هــم فــرق میکنــد .بــرای ایــن کــه مجبــور نشــوید چنــد بــار کارمــزد بپردازیــد،
ســعی کنیــد هــر مقــدار پولــی را کــه الزم داریــد یکبــاره بــه یــورو تبدیــل کنیــد.
 .۲ا گــر چنــد روز در ویــن میمانیــد ،خریــد کارت تخفیــف ویــن یــا دی ویــن کارتــه ب ـ ه
ســودتان خواهــد بــود ،چــون بــا ایــن کارت  ۹/۱۹یورویــی میتوانیــد ســه روز بــدون
محدودیــت از شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کنیــد و در بعضــی موزههــا،
کافههــا ،رســتورانها ،فروشگاههــا و تورهــای ســیاحتی هــم تخفیــف بگیریــد.
 .۳ســعی کنیــد تــوی محلههــای قدیمیتــر شــهر بیشتــر پیــادهروی یــا دوچرخهســواری
کنیــد و لــذت بــردن از دیدنیهــای ایــن محلههــا را فــدای ســرعت زیــاد نکنیــد ،مخصوصــا
در اینرشــتات و فاصلـهی دو کیلومتــری بیــن دانـشگاه و تــاالر اپــرا در رینــگ.

بازگشت به فهرست مطالب

 .۴وینیهــا بــرای ایــن کــه کار خودشــان را تــوی نشــانی دادن راحــت کننــد ،مناطــق را
شــمارهگذاری کردهانــد .هــر چــه شــمارهی یــک منطقــه باالتــر باشــد ،یعنــی آن منطقــه از
مرکــز شــهر دورتــر اســت .نشــانیها را هــم بــه شــکل یــک عبــارت ســه بخشــی مینویســند
کــه از چــپ بــه راســت شــامل شــمارهی منطقــه ،نــام یــا شــمارهی خیابــان و شــمارهی
ســاختمان و آپارتمــان اســت .مثــا نشــانی Kärntner strasse, ۴۳/۱۲ ,۰۱یعنــی آپارتمــان
شــمارهی  ۱۲در ســاختمان پــا ک  ،۴۳خیابــان کارنتنــر در منطقـهی یــک .یادتــان باشــد
شــمارهی بعــد از نــام خیابــان شــمارهی ســاختمان اســت و عــدد بعــدی هــم شــمارهی
آپارتمــان را نشــان میدهــد.
 .۵ویــن موزهه ـای زیــادی دارد و خیلــی از ایــن موزههــا هــم آن قــدر بــزرگ هســتند کــه
فرصــت نمیکنیــد یکبــاره کل آنهــا را ببینیــد .بنابرایــن ،قبــل از دیــدار از موزههــا
اطالعاتــی دربــارهی گنجینههایشــان داشــته باشــید تــا بتوانیــد یــک راســت بــه بخشــی
برویــد کــه بیشتــر دوســتش داریــد.
 .۶بیشتــر رســتورانهای محلههــای توریســتی منــوی انگلیســی هــم دارنــد ،امــا خیلــی
از رســتورانها اسـ ِـم غــذای روز را کــه معمــوال بهتریــن غــذای رســتوران اســت ،روی تختــه
ســیاه مینویســند ،نــه در منــو .بنابرایــن ،دربــارهی غــذای روز از پیشخدمــت ســؤال
کنیــد تــا از دســتش ندهیــد.
 .۷ارزانتریــن راه تهیــهی غــذا در ویــن ،کــه گاهــی یــک یــورو بیشتــر خــرج نــدارد،
ایــن اســت کــه از ســوپرمارکتها ســاندویچ اتریشــی بخریــد .تــوی ســوپرمارکتها انــواع
فرآوردههــای گوشــتی ،پنیــر و نــان را چیدهانــد و شــما میتوانیــد بــا اشــاره بــه مــوادی
کــه دوستشــان داریــد مخلفــات ســاندویچتان را انتخــاب کنیــد یــا حدا کثــر پولــی را کــه
میخواهیــد بــرای ســاندویچ بدهیــد بــه فروشــنده بگوییــد تــا ســاندویچ را برایتــان
آمــاده کنــد .تازگــی ،کیفیــت و تمیــزی مــواد غذایــی ایــن ســوپرمارکتها معمــوال بهتــر از
کیوس ـکهای خیابانــی اســت .در نانفروشــیهای شــهر هــم خورا کیهــای رنگارنگــی
بــا قیمــت مناســب پیــدا میکنیــد ،از نــان دارچینــی تــازه گرفتــه تــا انــواع پیتــزا .بیشتــر
نانفروش ـیها قهــوه و اسپرســو هــم دارنــد و میتوانیــد یــک صبحان ـهی ســرپایی خــوب
و ارزان بخوریــد.
 .۸بیشتــر مغازههــای ویــن دوشــنبه تــا جمعــه از ســاعت  ۹صبــح تــا  ۶بعدازظهــر و
شــنبهها تــا  ۵بعدازظهــر بــاز هســتند و بعضیهایشــان ممکــن اســت روزهــای پنجشــنبه
و جمعــه تــا حــدود  ۷:۳۰شــب کار کننــد .قانــون میگویــد مغازههــا بایــد یکشــنبهها
کارشــان را تعطیــل کننــد ،امــا تــوی بعضــی خیابانهــا ممکــن اســت یکــی دو مغــازهی
بــاز هــم پیــدا کنیــد.
 .۹بــا ایــن کــه تا کســیهای ویــن تا کســیمتر دارنــد ،امــا بهتــر اســت قبــل از ســوار
شــدن چانههایتــان را بــا راننــده بزنیــد ،چــون کرای ـهی مســیرها ،مخصوصــا مســیرهای
فرودگاهــی یــا حومــهای ،ثابــت نیســت.
 .۱۰در مســیرهای مخصــوص دوچرخهســواری راه نرویــد و هنــگام عبــور از آنهــا ،ماننــد
خیابانهــا ،احتیــاط کنیــد .حواســتان بــه خــط عابــر پیــاده هــم باشــد چــون ،گذشــته
متــری خــط عابــر پیــاده از مســیری
از خطرنــا ک بــودن ،ا گــر در فاصلــهی کمتــر از ۲۵
ِ
خطکشینشــده از خیابــان عبــور کنیــد ،پلیــس میتوانــد شــما را جریمــه کنــد.
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ویــن از پانصــد ســال پیــش از میــاد مســیح ،یعنــی زمانــی کــه ســلتیها در ســاحل رود
دانــوب ســا کن شــدند ،همــواره منطق ـهای مســکونی بــوده اســت .در ســال  ١٥پیــش از
میــاد هــم رومیهــا در ایــن شــهر کــه ویندوبونــا نــام داشــت ،بــرج و بــارو ســاختند تــا از
امپراتــوری خــود در برابــر قبایــل ژرمــن در شــمال محافظــت کننــد.
در ســدههای میانــه ،ویــن مرکــز حکومــت خانــدان بابنبــرگ بــود و در ســال  ١٤٤٠هــم
مقــر خانــدان هابســبورگ شــد .بیــن ســالهای  ١٤٨٣تــا  ،١٨٠٦ویــن پایتخــت غیررســمی
امپراتــوری روم و مرکــز فرهنــگ ،هنــر ،علــم ،موســیقی و خورا کهــای عالــی بــود ،هرچنــد
مجارهــا از ســال  ١٤٨٥تــا  ١٤٩٠ویــن را اشــغال کــرده بودنــد.
در ســدههای شــانزدهم و هفدهــم ،ارتــش عثمانــی دو بــار بــه ویــن حملــه کــرد ،امــا
پشــت دروازههــای ویــن بــه بنبســت خــورد .در ایــن دو واقعــه کــه بــه محاصــرهی ویــن
( )١٥٢٩و نبــرد ویــن ( )١٦٨٣مشــهور شــدهاند ،وینیهــا جانانــه در برابــر ترکهــای
عثمانــی ایســتادند و ســختیهای محاصــره را تحمــل کردنــد .در ســال  ١٦٧٩هــم شــیوع
طاعــون جــان حــدود یــک ســوم جمعیــت شــهر را گرفــت.
ویــن ،در دورهی جنگهــای ناپلئونـ ِـی اوایــل قــرن نوزدهــم ،مرکــز امپراتــوری اتریــش
شــد و بــا میزبانــی کنگــرهی ویــن در ســال  ١٨١٤نقــش مهمــی در سیاسـت اروپــا و جهــان
بــازی کــرد .بعــد از مصالحـهی اتریـش و مجارســتان در  ،١٨٦٧ویــن پایتخــت امپراتــوری
اتریشـمجارســتان شــد .در همیــن ســالها ،ویــن خانـهی موســیقی کالســیک هــم بــود
و هنــوز هــم خیلیهــا بــرای اشــاره بــه نســل موســیقیدانان بــزرگ ایــن قــرن از عبــارت
مکتــب اول ویــن اســتفاده میکننــد .در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم،
آهنگســازان بزرگــی مثــل برامــس ،بروکنــر ،مالــر و اشــتراوس در ویــن زندگــی میکردنــد.
در نیم ـهی دوم قــرن نوزدهــم ،ویــن شــکل و شــمایل امروزیــش را پیــدا کــرد و حســابی
بــزرگ شــد ،امــا دورهی جنــگ جهانــی اول بــرای ویــن دورهی ســختی بــود .در ایــن
ســالها ،ویــن از رونــق افتــاد و تــب و تــاب جنــگ دامــن مرکــز فرهنــگ و هنــر اروپــا را هــم
گرفــت .بعــد از پایــان جنــگ جهانــی اول ،ویــن پایتخــت جمهــوری آلمانـاتریــش و در
ـوری اتریــش شــد .کمکــم ویــن بــه شــکوه پیشــین بازگشــت
 ١٩١٩پایتخــت اولیــن جمهـ ِ
و بــاز هــم کانــون فرهنــگ و نوگرایــی شــد .وینیهــا در ایــن ســالها شــاهد جنبــش
کاوی نویــن ،اوجگیــری آهنگســازان مکتــب
اتحادیـهی هنرمنــدان اتریشــی ،ظهــور روان ِ
دوم ویــن ،ســبک معمــاری آدولــف لــوس و رواج فلســفهی ویتگنشــتاین و حلقـهی ویــن
بودنــد.
امــا روزگار همیشــه یــک جــور نیســت .در ســال  ،١٩٣٨آلمــان ،اتریــش را اشــغال کــرد و
آدولــف هیتلــر ،کــه خــودش هــم زادهی اتریــش بــود ،از بالکــن کاخ هافبــورگ ویــن بــرای
مــردم شــهر حــرف زد .از  ١٩٣٨تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم ،اتریــش جزئــی از آلمــان بــه
شــمار میرفــت و بــه جــای ویــن ،برلیــن پایتخــت جمهــوری آلمانـاتریــش بــود.
در دوم آوریــل  ،١٩٤٥نیروهــای اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه آلمانیهایــی کــه شــهر را
اشــغال کــرده بودنــد حملــه کردنــد .حملههــای هوایــی و توپخان ـهای آمریکاییهــا و
انگلیس ـیها بــه ویـ ِـن محاصرهشــده هــم بســیاری از زیرســاختهای شــهر را فلــج کــرد
و ســرانجام شــهر  ١١روز بعــد ســقوط کــرد .اتریــش از آلمــان جــدا شــد و ویــن بــاز هــم
پایتخــت شــد ،امــا متفقیــن تــا ســال  ١٩٥٥در ایــن شــهر باقــی ماندنــد .آنهــا ،بعــد از
پایــان جنــگ ،ویــن را هــم مثــل برلیــن بیــن خودشــان تقســیم کردنــد و شــهر بــه چهــار
منطقـهی تحــت کنتــرل آمریــکا ،بریتانیــا ،فرانســه و شــوروی تقســیم شــد .تــا ایــن کــه در
ســال  ١٩٥٥ایــن چهــار کشــور معاهــدهی اســتقالل اتریــش را امضــا کردنــد ،البتــه شــوروی
بــرای امضــای ایــن معاهــده شــرط کــرده بــود کــه اتریــش هرگــز بــه پیمــان ناتــو نپیونــدد و
ســه کشــور دیگــر هــم شــرط کــرده بودنــد کــه اتریــش بــه بلــوک شــرق ملحــق نشــود .شــاید
همیــن موضــوع هــم باعــث شــد کــه اتریــش دیرتــر از خیلــی کشــورهای اروپایــی عضــو
اتحادی ـهی اروپــا شــود.
در ده ـهی  ،١٩٧٠دولــت اتریــش منطق ـهای بــه نــام مرکــز بینالمللــی ویــن در ایــن
شــهر ســاخت تــا میزبــان نهادهــای بینالمللــی شــود .ایــن مرکــز ا کنــون مقــر چنــد نهــاد
وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد ،آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی ،ســازمان کشــورهای
صادرکننــدهی نفــت (اوپــک) و ســازمان امنیــت و هـمکاری اروپاســت و ویــن دوبــاره وزن
بینالمللــی خــود را بــه دســت آورده اســت.

بازگشت به فهرست مطالب
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آب و هوا
ویــن از دو آب و هــوای اقیانوســی و مرطــوب قــارهای تأثیــر میپذیــرد .اینجــا
تابســتانهایی نســبتا گــرم بــا میانگیــن دمــای بیــن  ٢٢تــا  ٢٦درجـهی ســانتیگراد دارد
کــه گاهــی حدا کثــر بــه  ٣٠و حداقــل بــه  ١٥درجـهی ســانتیگراد بــاالی صفــر هــم میرســد.
زمســتانهای ویــن ســرد هســتند و دمــای هــوا دور و بــر صفــر درجـهی ســانتیگراد اســت.
معمــوال بیــن ماههــای دســامبر تــا مــارس ممکــن اســت در ویــن بــرف ببــارد .ویــن در بهــار
و پاییــز آب و هوایــی معتــدل تــا خنــک دارد و میانگیــن بــارش ســاالنه هــم حــدود ٦٢٠
میلیمتــر اســت کــه البتــه در مناطــق مختلــف شــهر کمــی تفــاوت میکنــد.

حمل و نقل
ویــن سیســتم حمــل و نقــل کامــل و یکپارچ ـهای دارد کــه شــاید از بهترینهــا در اروپــا
باشــد .بلیتهــای سیســتم حمــل و نقــل ویــن را میتوانیــد در قطــار ،ترامــوا ،اتوبــوس و
متــرو اســتفاده کنیــد .برنامـهی زمانــی شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی ویــن هــم مرتــب
اســت و خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه بیــش از  ١٠دقیقــه معطــل رســیدن وســیلهای
شــوید .ایــن شــبکه کارش را از ســاعت  ٥یــا  ٦صبــح شــروع میکنــد و خطــوط اتوبــوس
(جــز اتوبوسهــای شــبانه) و ترامــوا تــا ســاعت  ١١تــا  ١٢شــب کار میکننــد .خطــوط متــرو
هــم تــا ســاعت  ١٢:٣٠یــا  ١بامــداد فعــال هســتند.
بلیــت و کارت عبــور شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی ویــن را میتوانیــد در ایسـتگاههای
متــرو از دسـتگاههای خــودکار فــروش بلیــت (بــا دســتورالعمل انگلیســی) ،معــدود دفاتــر
فــروش بلیـ ِـت ایــن ایسـتگاهها و همچنیــن از مغازههــای فــروش دخانیــات بخریــد .بعــد
از خریــد بلیــت و قبــل از ســوار شــدن ،بایــد بلیتتــان را وارد دســتگاه آبیرنگــی کنیــد کــه
در ورودی ایس ـتگاه متــرو یــا داخــل اتوبــوس و متــرو قــرار گرفتــه اســت .بــرای ایــن کار،
لبـهی بلیتتــان را وارد شــیار دسـتگاه کنیــد تــا صدای«دینــگ» را بشــنوید .بــرای احتــرام
بــه شــهروندان  ،خبــری از بازرســی بلیــت در شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی نیســت،
امــا ا گــر بــدون بلیــت ســوار شــوید و متوجــه شــوند ،بــی بــرو و برگــرد  ١٠٠یــورو جریمهتــان
میکننــد .یادتــان باشــد کــه یکشــنبهها اســتفادهی کــودکان زیــر  ١٤ســال از ایــن شــبکه
رایــگان اســت .ا گــر هــم میخواهیــد چنــد روز در ویــن بمانیــد و بــه دیدنیهــای شــهر و
مرا کــز خریــد برویــد ،بهصرفــه اســت کــه کارت تخفیــف شــهر ویــن را بخریــد.
قیمــت بعضــی انــواع بلیتهــای شــبکهی حمــل و نقــل عمومــی ویــن بــه شــرح زیــر
اســت:
بلیـ ِـت خریــد ( ٥/٤٠ :)Einkaufskarteیــورو ،اعتبــار :روزهــای کاری هفتــه از  ٨صبــح تــا
 ٨شــب
بلیــت  ٧٢ســاعته١٤/٥٠ :یــورو ،ایــن بلیــت تــا  ٧٢ســاعت بعــد از تاییــد دسـتگاه اعتبــار
دارد.
بلیت هفتگی ( ١٥ :)Wochenkarteیورو ،اعتبار :از دوشنبه تا یکشنبه.
 متروی زیرزمینی یا یوبانمعمولتریــن وســیله بــرای جابهجایــی در ویــن خطــوط پنجگان ـهی متــروی زیرزمینــی
شتــر
آن اســت .قطارهــای ایــن خطــوط بــا فاصلـهی  ٢تــا  ٧دقیقــه حرکــت میکننــد و بی 
مرا کــز دیدنــی و مهــم شــهر را پوشــش میدهنــد.

بازگشت به فهرست مطالب

 ترامواخطــوط ترامــوای ویــن را بــا یــک حــرف یــا رقــم مشــخص میکننــد .ویــن  ٢٧خــط ترامــوا
دارد کــه بــرای جابهجایــی بــا ســرعت کمتــر و دیــدار از بخشهــای بیشتــر شــهر عالــی
اســت .خــط  ١و خــط  ٢ترامــوای یمــن را بــرای گردشگرانــی طراحــی کردهانــد کــه دوسـت
ُ
شــو ِدنپالتز بــه ا ِپــر مــیرود و از
دارنــد بــا ترامــوا بــه دیدنیهــای شــهر برونــد .خــط  ١از ِ
منطق ـهی پراتهـهاپتالــه میگــذرد .خــط  ٢هــم از اپــر بــه شـ ِـو ِدنپالتز بــر میگــردد ،امــا از
ُ
منطق ـهی اتارکینــگ عبــور میکنــد.
 اتوبوسخطــوط اتوبــوس شــهر ویــن را بــا یــک رقــم و یــک حــرف الفبــا مشــخص میکننــد .بــه
دلیــل گســتردگی متــرو ،شــاید کمتــر پیــش بیایــد کــه از اتوبــوس اســتفاده کنیــد ،امــا بــد
نیســت بدانیــد کــه بلیتهــای ارزانتـ ِـر مخصــوص اتوبوسهــای خطــوط  Bرا میتوانیــد
بــه قیمــت یــک یــورو بخریــد .البتــه بلیتهــای معمولــی هــم در ایــن خطــوط قابــل
اســتفاده هســتند.
 سرویس شبانهجمعهش ـبها ،شنبهشــبها و شــبهای قبــل از همــهی تعطیــات رســمی ،کل
شــبکهی متــروی زیرزمینــی ویــن در طــول شــب کار میکنــد .همچنیــن ،شــبکهای از
خطــوط اتوبوسهــای شــبرو یــا نایتالینرهــا هــم در سراســر ســال شــبها فعالیــت
میکنــد .بــرای اســتفاده از ایــن اتوبوسهــا میتوانیــد از بلیتهــای معمولــی اســتفاده
ُ
کنیــد .مســیر بیشتــر ایــن اتوبوسهــا بــه کارتنــر رینــگ در اپــر ختــم میشــود و فاصلـهی
زمانــی حرکتشــان هــم  ١٥تــا  ٣٠دقیقــه اســت.
 تا کسیتا کســی را میتوانیــد در خیابــان یــا از کیوســکهای تا کســی کرایــه کنیــد .کرایــهی
تا کس ـیها را بــر اســاس فاصلــه محاســبه میکننــد ،امــا ا گــر مایــل باشــید میتوانیــد
قبــل از ســوار شــدن بــا راننــده در ایــن بــاره توافــق کنیــد .مخصوصــا ا گــر میخواهیــد بــه
فــرودگاه یــا بیــرون شــهر برویــد ،از قبــل کرایــه را مشــخص کنیــد چــون کرای ـهی تا کســی
بــرای ایــن مســیرها ثابــت نیســت .عــاوه بــر ایــن ،میتوانیــد س ـهچرخه یــا درشــکهی
اســبی هــم کرایــه کنیــد کــه شــاید کنــد باشــد ،امــا بهتــان خــوش میگــذرد.
 دوچرخهبــرای جابهجایــی در ویــن از دوچرخــه هــم میتوانیــد اســتفاده کنیــد .بــا نیــم ســاعت
دوچرخهســواری میتوانیــد بــه بیشتــر دیدنیهــای ویــن برســید .تــوی خیلــی از
خیابانهــا و پارکهــا ،مســیری بــرای دوچرخهســواری معیــن کردهانــد ،امــا انــگار ایــن
مســیرها منطــق خاصــی ندارنــد ،چــون گاهــی میبینیدشــان و گاهــی نــه .تــازه گاهــی
هــم بــا پیــادهرو یکــی میشــوند .بنابرایــن ،ا گــر ســوار دوچرخــه شــدید ،حواســتان را ســر
چهارراههــا و چراغهــای راهنمایــی حســابی جمــع کنیــد .طبــق قانــون ،شــما بایــد در
مســیر ویــژهی دوچرخــه برانیــد ،مگــر آن کــه مســیر بســته باشــد کــه در آن صــورت بایــد
از قوانیــن کلــی عبــور و مــرور پیــروی کنیــد .ا گــر میخواهیــد دوچرخ ـهای کرایــه کنیــد،
میتوانیــد بــا پــدال پــاور ( )www.pedalpower.atتمــاس بگیریــد .آنهــا دوچرخــه را در
هتــل خودتــان بــه شــما تحویــل میدهنــد .البتــه شــاید کرای ـهی دوچرخــه تــوی پــارک
پراتــه ارزانتــر باشــد.
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پیشنهاد سفر
 یک روزها گــر فقــط یــک روز بــرای دیــدن ویــن فرصــت داریــد ،انتخــاب خیلــی ســخت میشــود.
بهتــر اســت گردشــتان را از قلــب ویــن ،یعنــی اشــتفاندوم ،آغــاز کنیــد .رواق شــگفتانگیز
ایــن کلیســا را ببینیــد ،از بــرج بــاال برویــد و از آن بــاال شــهر را تماشــا کنیــد .بعــد گشــتی
در کوچههــای پشــت کلیســا بزنیــد کــه یــادگاری از ســدههای میانهانــد .مســیرتان را
طــوری انتخــاب کنیــد کــه از راه گرابــن و کولمارکــت بــه هافبــورگ برویــد .در کاف ـهای
ناهــار بخوریــد و بعــد بــا ترامــوای خــط  ١یــا  ٢بــه رینــگ اشتراســه برویــد تــا ســاختمانهای
ایــن بلــوار را هــم ببینیــد .در ایســتگاه ماریاترزینپالتــز پیــاده شــوید و بــه مــوزهی تاریــخ
هنــر برویــد .قبــل از شــام هــم میتوانیــد از اجــرای موســیقی کالســیک یــا اپــرا در تــاالر
اپــرا لــذت ببریــد.
 سه روزهبعــد از آن کــه روز اول را آن طــور کــه در بــاال گفتیــم گذراندیــد ،روز دوم بــه موزیومــس
کوارتیــه و مــوزهی لئوپولــد برویــد .قبــل از ناهــار بــه هافبــورگ برگردیــد و کتابخان ـهی
ملــی را ببینیــد و بعــد از ناهــار بــرای هواخــوری بــه پراتــه برویــد و ســوار چــرخ و فلــک
بزرگــش شــوید.
ـاروک شــونبرون برویــد و کمــی در باغــش بگردیــد .ا گــر وقــت
ـ
ب
ـر
ـ
ص
ق
ـه
ـ
ب
ـوم،
صبــح روز سـ
ِ
داریــد ،میتوانیــد از کاهلنبــورگ پیــاده بیاییــد و میــان جنگلهــا و تا کســتانها زیبایــی
غــروب خورشــید را تماشــا کنیــد .بعــد از غــروب هــم برویــد و زندگــی شــبانهی ویــن را در
منطق ـهی گورتــل و بــازار ناشــمارکت ببینیــد.

در مورد سفر به اتریش سوال دارید؟
همین حاال با ما تماس بگیرید.
آژانس مسافرتی سفری دیگر

88 85 10 80

 یک هفتها گــر یــک هفتــه وقــت داشــته باشــید ،دیگــر میتوانیــد هم ـهی شــهر و حتــی حوم ـهاش
را بگردیــد .بعــد از برنام ـهی ســه روز اول ،روز چهــارم ســوار دوچرخــه شــوید یــا بــا قایــق
از مناظــر دیدنــی طــول دانــوب لــذت ببریــد .ا گــر روز بعــد شــنبه بــود ،بــه ناشــمارکت
برویــد و گشــتی بزنیــد و صبحانــه را هــم همانجــا بخوریــد .بعــد بــه بلویــدره برویــد یــا
بــه اینرشــتات تــا آلبرتینــا را ببینیــد .میتوانیــد ســری هــم بــه مقبــرهی چنــد امپراتــور
اتریــش در کایزرگروفــت بزنیــد .روز هفتــم ،آخریــن روز ســفر ،میتوانیــد هــر کاری دلتــان
میخواهــد بکنیــد ،مثــا بــه یکــی از خیابانهــای خریــد برویــد و ســوغاتی بخریــد ،در
جزیــرهی دانــوب حمــام آفتــاب بگیریــد یــا کوچــه پسکوچههــای اینرشــتات را کشــف
کنیــد.
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جشنواره ها و رويداد ها
 کنسرت سال نوسالهاســت کــه وینیهــا ســال نــو را بــا رویــدادی برجســته و پــر طــرفدار در سراســر
جهــان آغــاز میکننــد :اجــرای ارکســتر فیالرمونیــک ویــن کــه بیــش از  ٧٠کشــور جهــان
شتــر قطعههایــی از آثــار خانــوادهی
آن را زنــده پخــش میکننــد .در ایــن کنســرت ،بی 
اشــتراوس ـمخصوصــا والسهــای آنهاـ ـ را اجــرا میکننــد.
 برنامههای اپرای وین در فاشینگفاشــینگ یــا کارنــاوال دورهای از جش ـنها ،کارناوالهــای خیابانــی و مهمانیهــای
پیــش از روزهی عیــد پــا ک در سراســر اتریــش اســت کــه در فوریــه بــه اوج میرســد .امــا
وینیهــا یــک برنام ـهی ویــژه هــم بــرای ایــن جش ـنها دارنــد .در آخریــن پنجشــنبهی
فصــل کارنــاوال ،خان ـهی اپــرای ویــن مراســمی برگــزار میکنــد کــه برجســتهترین
چهرههــای فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی کشــور هــم در آن شــرکت دارنــد و تــب و تابــش
هم ـهی شــهر را میگیــرد.

از آخرین تورهای خارجی ما با خبر شوید

www.safaridigar.com/tours

 فستیوال ماه مها گــر روز اول مــاه مــه در ویــن بودیــد ،بــد نیســت کــه ســری بــه پــارک پراتــه بزنیــد.
سالهاســت کــه وینیهــا روز جهانــی کارگــر را کــه تعطیــل رســمی هــم هســت در ایــن
پــارک جشــن میگیرنــد و اتحادیههــای کارگــری و گروههــای سیاســی مختلــف رژه
میرونــد و برنامههــای شــاد برگــزار میکننــد.
 ماراتن وینویــن هــم ،مثــل خیلــی از شــهرهای بــزرگ دنیــا ،هــر ســال ماراتنــی برگــزار میکنــد کــه هــم
شــرکتکنندگان زیــادی دارد و هــم خیلیهــا بــه تماشــایش میرونــد .ایــن ماراتــن را
معمــوال در مــاه مــه برگــزار میکننــد.
 فستیوال دونا آینسلفســتیوال دونــا آینســل یــا جزیــرهی دانــوب یــک جش ـنوارهی موســیقی ســاالنه در
فضــای بــاز اســت کــه معمــوال در اواســط ژوئــن هــر ســال در دونــا آینســل برگــزار میکننــد.
شتــر مخصــوص جوانهاســت ،ســه روز طــول میکشــد و ضیافتــی
ایــن فســتیوال ،کــه بی 
اســت از موســیقی را ک ،پــاپ و محلــی کــه میلیونهــا نفــر در آن شــرکت میکننــد .از
متــر ،ایــن فســتیوال رایــگان اســت.
همــه مه 
 فستیوال وینویــن از دهـهی  ١٩٥٠تــا امــروز هــر ســال از اواســط مــه تــا اواســط ژوئــن فســتیوال خــودش
را دارد و معمــوال برنامههــای فرهنگــی و هنــری خیلــی زیــادی در شــهر پیــدا میکنیــد.
رســم ایــن اســت کــه فســتیوال را بــا کنســرت رایگانــی در فضــای بــاز مقابــل تــاالر شــهر آغــاز
کننــد و معمــوال صدهــا هــزار نفــر بــه تماشــای ایــن کنســرت میآینــد .چــون جزئیــات
برنامههــای ایــن فســتیوال یــک ماهــه ســال بــه ســال فــرق میکنــد ،بهتــر اســت ســری بــه
وبســایت فســتیوال بزنیــد و از برنامههــای ســال خبــردار شــوید.
 جشنوارهی فیلم و موسیقی وینهــر ســال از اواخــر ژوئیــه تــا اواخــر اوت میــدان روب ـهروی تــاالر شــهر ویــن یــا همــان
راتهاوسپالتــز محــل برگــزاری انــواع نمایشهــا و کنســرتهای رایــگان اســت .معمــوال
آدمهــای زیــادی بــه تماشــای ایــن برنامههــا میآینــد ،بنابرایــن بهتــر اســت اول وقــت
برویــد تــا جــای خوبــی نصیبتــان شــود.
 مراسم شب سال نووینیهــا هــم مثــل بقی ـهی اتریش ـیها شــب ســال نــو یــا بــه قــول خودشــان شــب
سیلوســتر را حســابی جشــن میگیرنــد .شــورای شــهر ویــن در ایــن شــب تــوی اینرشــتات
نورافشــانی بزرگــی راه میانــدازد و خیلــی از وینیهــا و توریس ـتها هــم بــه اینجــا
میآینــد تــا ســال نــو را تــوی خیابــان جشــن بگیرنــد.
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خرید
خریــد کــردن در ویــن گاهــی تجرب ـهای دیوانهکننــده اســت .همهجــور محصــول بــا
همهجــور قیمتــی تــوی ایــن شــهر پیــدا میکنیــد .از برندهــای مشــهور مغازههــای پــر
زرق و بــرق اینرشــتات و قیمتهــای سرسامآورشــان گرفتــه تــا دس ـتدومفروشهای
شــنبهبازار شــهر .امــا ویــن هــم ،مثــل هم ـهی شــهرهای دیگــر ،خیابانهایــی دارد کــه
خریــد در آنهــا بیشتــر بــا عقــل جــور در میآیــد ،مخصوصــا گاهــی تــوی خیابانهــای
فرعــی یــا کوچههــای ایــن خیابانهــا مغازههایــی پیــدا میکنیــد کــه ســوغاتهای وینــی،
چیزهایــی مثــل ظــروف چینــی و ســرامیک ،عروسـکهای دستســاز ،محصــوالت آهنــی
و چــرم میفروشــند و خریــد از آنهــا حســابی بهصرفــه اســت .اصلیتریــن خیابانهــای
خریــد ویــن جوزفشــتاتر اشتراســه ،کولمارکــت ،کارنتنــر اشتراســه و نوبا گاســه هســتند،
هرچنــد ممکــن اســت مغازههــای خوبــی هــم تــوی دیگــر خیابانهــا پیــدا کنیــد.
بیشتــر مغازههــای ویــن دوشــنبه تــا جمعــه از ســاعت  ٩صبــح تــا  ٦بعدازظهــر و شــنبهها
تــا  ٥بعدازظهــر بــاز هســتند و بعضیهایشــان ممکــن اســت روزهــای پنجشــنبه و جمعــه
تــا حــدود  ٧:٣٠شــب کار کننــد .قانــون میگویــد مغازههــا بایــد یکشــنبهها کارشــان
را تعطیــل کننــد ،امــا تــوی بعضــی خیابانهــا ممکــن اســت یکــی دو مغــازهی بــاز هــم
پیــدا کنیــد.
 جوزفشتاتر اشتراسهخیابــان جوزفشــتاتر یکــی از خیابانهــای خریــد قدیمــی ویــن اســت کــه همهجــور
مغــازهای تــوی آن پیــدا میکنیــد؛ از دستدومفروشــی گرفتــه تــا جواهرفروشــی .یکــی
از مهمتریــن بازارهــای خیابانــی ویــن بــه اســم بروننمارکــت هــم تــوی همیــن خیابــان
شتــر میــوه و ســبزی میفروشــند و شــاید زیــاد بــه درد یــک
اســت ،امــا تــوی آن بی 
توریســت نخــورد ،هرچنــد دیدنــی اســت .تــوی خیابــان جوزفشــتاتر همهجــور محصولــی
میبینیــد ،از مبلمــان مــدرن و امــروزی گرفتــه تــا صفحههــای موســیقی.
 کولمارکتکولمارکــت از آن خیابانهــای خریــد پــر زرق و بــرق ویــن اســت کــه حتــی ا گــر پولتــان
بــه خریــد از آن نرســد ،بــه تماشــا م ـیارزد .امــا ناامیــد نشــوید .فروشگاهــی تــوی ایــن
خیابــان هســت کــه بــه کار هــر توریســتی میآیــد .فــروشگاه فرایتــا گ انــد برنــت کــه
مخصــوص فــروش نقشـهها و راهنماهــای توریســتی اســت .اینجــا بهتریــن و دقیقتریــن
نقش ـهها و راهنماهــای توریســتی ویــن و دیگــر نقــاط جهــان را پیــدا میکنیــد کــه ســفر را
برایتــان شــیرین و آســان میکننــد .ایــن فــروشگاه دوشــنبه تــا جمعــه از  ٩صبــح تــا ٧
شــب و شــنبهها هــم تــا  ٦عصــر بــاز اســت .بــا خــط  U3متــروی ویــن (ایســتگاه ِه ِرنگاســه)
و اتوبوسهــای  2Aو  3Aمیتوانیــد خیلــی راحــت بــه کولمارکــت بیاییــد.
 کارنتنر اشتراسههرچنــد ایــن خیابــان کمــی از روزهــای اوجــش فاصلــه گرفتــه ،امــا هنــوز هــم مهمتریــن
و شــلوغترین خیابــان خریــد اینرشــتات اســت و خیلــی از وینیهــا و توریس ـتها بــرای
خریــد بــه ایــن خیابــان میآینــد.
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 جی اند ال لوبمیرشــاید یکــی از مهمتریــن فروشگاههــای کارنتنــر اشتراســه فــروشگاه جــی انــد ال لوبمیــر
باشــد کــه بهتریــن ظــروف چینــی و شیشــهای ســوغات ویــن را میفروشــد .اینجــا از
اوایــل قــرن نوزدهــم از غولهــای صنعــت شیشــه و چینــی اتریــش بــوده اســت و حتــی
ا گــر نخواهیــد چیــزی از آن بخریــد ،بهتریــن محصــوالت اتریــش را میتوانیــد در آن تماشــا
کنیــد.
ُ
ُ
 ا ِپرن کنفیسریاینجــا از آن شیرینیفروشــیهای قدیمــی ویــن اســت کــه نظیــر نــدارد .از هیاهــوی
کارنتنــر اشتراســه بــه اینجــا پنــاه بیاوریــد و بهتریــن ترافلهــای دستســاز،
مارزیپانهــای جورواجــور و شــیرینیهای میــوهای رنگارنــگ را بخریــد و نــوش جــان
کنیــد .اینجــا میتوانیــد شــکالتهای اتریشــی هــم بخریــد و ســوغات ببریــد.
ســاعت کار :دوشــنبه تــا شــنبه ٩ :صبــح تــا  ٧شــب ،یکشــنبهها ١١ :صبــح تــا ٦
بعدازظهــر.
ُ
 ُولفردولفــرد معروفتریــن برنــد اتریشــی در دنیــای مــد اســت کــه از ســال  ١٩٤٩کار میکنــد و
مخصوصــا جورابهــا و دیگــر محصــوالت کشبافــش بســیار عالــی هســتند.
ســاعت کار :دوشــنبه تــا جمعــه ٩:٣٠ :صبــح تــا  7شــب ،پنجشــنبهها تــا  ٩شــب،
شــنبهها ٩:٣٠ :صبــح تــا  ٦بعدازظهــر.
 نوبا گاسهمغازههــای عجیــب و غریــب ایــن خیابــان بهشــت شــکارچیان اجنــاس دســت دوم
هســتند .امــا فکــر نکنیــد فقــط اجنــاس دســت دوم تــوی ایــن خیابــان پیــدا میکنیــد.
یکــی از بهتریــن کفشفروش ـیهای ویــن بــه اســم شــو تــوی همیــن خیابــان اســت کــه
همهجــور کفــش زنانــه و مردانــه ،از برندهــای مشــهور و گــران گرفتــه تــا مدلهــای
معمولیتــر و ارزانتــر ،را در آن پیــدا میکنیــد .یادتــان باشــد کــه شــو ظهرهــا کارش را
شــروع میکنــد و از سهشــنبه تــا جمعــه تــا  ٦/٥بعدازظهــر بــاز اســت و شــنبهها هــم تــا
 ٥بعدازظهــر.
 بازارچههای کریسمس وینا گــر چنــد هفتــه پیــش از کریســمس بــه ویــن ســفر کنیــد ،بازارچههایــی فصلــی را در
همهجــای شــهر میبینیــد کــه حــال و هــوای عجیبــی بــه شــهر میدهنــد .مهمتریــن
ـاز مقابــل تــاالر شــهر میبینیــد .وینیهــا
بازارچـهی کریســمس را در ویــن در محوطـهی بـ ِ
تــوی ایــن محوطــه یــک درخــت کریســمس خیلــی بــزرگ میگذارنــد و غرفههــای بازارچــه
همــه جــور چیــزی میفروشــند؛ از محصــوالت و خورا کیهــای ســنتی گرفتــه تــا لبــاس و
کیــف و کفــش .بازارچـهی روبـهروی تــاالر شــهر ویــن معمــوال از اواســط نوامبــر (پنــج شــش
هفتــه مانــده بــه کریســمس) تــا شــب کریســمس هــر روز بــاز اســت .امــا تــوی خیابانهــای
دیگــر ویــن هــم بازارچههــای کریســمس را میبینیــد ،مثــا تــوی فرایونــگ ،کارلزپال تــز،
اشــپیتلبرگ ،کنــار کاخهــای شــونبرون و بلویــدره و در کوبنتــزل .همـهی ایــن بازارچههــا
از اواخــر نوامبــر تــا خــود کریســمس بــاز هســتند و معمــوال از نزدیــک ظهــر تــا ســاعت  ٩یــا
 ١٠شــب کار میکننــد.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری وین
 اشتفانپالتزاشــتفانپالتز قلــب ویــن تاریخــی اســت؛ میدانــی کــه مهمتریــن گذرگاههــا و پیادهراههــای
شــهر از آن میگذرنــد و کلیســای اشــتفاندوم هــم در آن قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن،
ـین ویــن تبدیــل شــده و
کاخ الیزابــت کــه حــاال بــه مــوزهی کلیســای جامــع و اسقفنشـ ِ
ســاختمان مــدرن هاسهــاوس را هــم در ایــن میــدان میبینیــد .اینجــا بهتریــن نقطــه
بــرای شــروع گــردش در ویــن اســت و در تمــام ســال هنرمنــدان خیابانی جورواجــور در آن
برنامــه اجــرا میکننــد .ا گــر هــم از هیاهــوی میــدان خســته شــدید ،چنــد دقیقــه پیــاده
برویــد تــا بــه خیابانهــای آرام و زیبــای پشــت میــدان و کافههایشــان برســید.
کلیسای جامع سنت اشتفان یا اشتفاندوم
معروفتریــن و زیباتریــن ســازهی ویــن شــاهکار گوتیــک اشــتفاندوم اســت کــه وینیهــا بــه
آن اشــتفه میگوینــد .کلیســای اصلــی را در قــرن  ١٢میــادی ســاختهاند ،امــا حــاال فقــط
دروازهی عظیــم غربــی و بر جهــای کافــران یــا هایدنتورمــه از آن دوران باقــی ماندهانــد
کــه هــر دو ســبک رومانســک دارنــد .در ســال  ١٣٥٩میــادی کار تغییــر ظاهــر کلیســا بــه
ســبک گوتیــک را شــروع کردنــد .مهمتریــن شــاخصهی کلیســا بــرج جنوبــی آن اســت
کــه  ١٣٦٫٧متــر ارتفــاع دارد و  ٧٥ســال طــول کشــید تــا آن را بســازند .گرچــه بایــد از ٣٤٣
پلــه بــاال برویــد تــا بــه بــاالی بــرج برســید ،امــا منظــرهی آن بــاال بــه زحمتــش مـیارزد.
قــرار بــود کــه بــرج شــمالی هــم مثــل همیــن بــرج بســازند ،امــا جیــب امپراتــوری خالــی بــود
و بعــد هــم ســبک گوتیــک از مــد افتــاد .بــه همیــن دلیــل ،قبـهی بــرج شــمالی را در ســال
 ١٥٧٩بــه ســبک دورهی رنســانس ســاختند و در ســال  ١٩٥٢هــم بزرگتریــن ناقــوس
اتریــش را بــاالی ایــن بــرج نصــب کردنــد کــه ـخــدا را شــکر ـ آسانســور دارد.
 موزهی کلیسای جامع و اسقفنشین وینً
ســاختمان مــوزه ،قبــا کاخ الیزابــت بــوده اســت ،امــا حــاال یکــی از عظیمتریــن موزههــای
ـری مذهبــی در جهــان اســت و تعــدادی از برجســتهترین شــاهکارهای هنــری را
آثــار هنـ ِ
در خــود جــای داده اســت .ا گــر بــه هنرهــای مذهبــی عالقــه داریــد ،ایــن مــوزه را از دســت
ندهیــد.
 هافبورگهافبــورگ مجموع ـهای اســت از کاخهــای تاریخـ ِـی بازمانــده از اوج شــکوه و قــدرت
امپراتــوری خانــدان هابســبورگ کــه بیــش از شــش قــرن حا کــم اتریــش بودنــد .ایــن
مجموعــه حــاال دفاتــر ریاس ـتجمهوری اتریــش و چندیــن مــوزه را در خــود جــای داده
اســت .تنــوع معمــاری کاخهــای هافبــورگ بیــش از همــه مدیــون جاهطلبــی شــاههای
خانــدان هابســبورگ اســت کــه دوســت نداشــتند در کاخهــای پدرانشــان زندگــی کننــد
و وقتــی بــه تخــت مینشســتند ،بــرای خودشــان کاخ تــازهای میســاختند تــا قــدرت
و ثروتشــان را بــه رخ بقی ـهی اروپاییهــا بکشــند .قدیمیتریــن بخــش مجموعــه
شــوایتزرهوف اســت؛ حیاطــی کوچــک کــه عمــرش بــه قــرن  ١٣میــادی برمیگــردد و بــه
کلیســای کاخ و خزان ـهی امپراتــوری راه دارد .مجمــوع ســاختمانهای دور ایــن حیــاط
را آلتــه بــورگ یــا کاخ قدیمــی مینامنــد.
گتــر هــم بــه شــوایتزرهوف وصــل اســت کــه اینــدر بــورگ نــام دارد و
یــک حیــاط بزر 
شتــر بازدیدکننــدگان هافبــورگ از ایــن حیــاط وارد مجموعــه میشــوند .وســط ایــن
بی 
حیــاط ،بنــای یادبــود امپراتــور فرانتــز را میبینیــد کــه ورودی اصلــی آپارتمانهــای قیصــر
هــم هســت .ایــن مجموع ـ ه بخشهــای دیگــری مثــل میــدان جوزفپالتــز ،کاخ جدیــد
و بناهــای یادبــود شــاهزاده یوجیــن از سـ ُـاوی و آرشــیدوک کارل را هــم در خــود جــای
داده اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 آپارتمانهای قیصرایــن آپارتمانهــا کــه جــزو مجموعــهی هافبــورگ هســتند ،زمانــی ســکونتگاه رســمی
امپراتــور فرانتــز جــوزف اول و همســرش الیزابــت بودهانــد .شــش اتــاق اول ،یــا مــوزهی
سیســی ،بــه یادگارهــای محبوبتریــن امپراتریــس اتریــش ،الیزابــت یــا بــه قــول نزدیکانش
سیســی ،اختصــاص دارنــد .بعــد بــه اتاقهــای خــود فرانتــز جــوزف ،ناهارخــوری و اتــاق
کار قیصــر میرســید.
 رینگ اشتراسهرینــگ اشتراســه یــا ،بــه قــول وینیهــا ،رینــگ بلــواری پهــن و پــر درخــت اســت کــه بخــش
بزرگــی از شــهر داخلــی را در بــر گرفتــه و در واقــع آن را جــای دیوارهــای قدیمــی شــهر
ســاختهاند .اینجــا پــر اســت از شــاهکارهای معمــاری و کافــی اســت کمــی در آن قــدم
بزنیــد تــا تاریــخ معمــاری اروپــا را مــرور کنیــد .معمــاری اعجابانگیــزی کــه امــروز در
رینــگ میبینیــد حاصــل تالشهــای فرانتــز جــوزف اول اســت .اســتحکامات دفاعــی
ایــن منطقــه را در قــرن شــانزدهم ســاخته بودنــد ،امــا جــوزف فرانتــز بــود کــه در ســال
 ١٨٥٧تصمیــم گرفــت ایــن اســتحکامات را خــراب کنــد و بــه جــای آنهــا ســاختمانهای
باشــکوهی بســازد کــه اقتــدار و ثــروت خانــدان هابســبورگ را نشــان بدهنــد .بلــوار را بیــن
ســالهای  ١٨٥٨و  ١٨٦٥ســاختند و در دهههــای بعــد هــم ســاخت و ســاز در آن ادامــه
داشــت ،هرچنــد جنــگ جهانــی اول باعــث شــد بخشــی از طر حهــای امپراتــور هرگــز
عملــی نشــوند.
مهمتریــن قســمت بلــوار فاصلــهی کمتــر از دو کیلومتــری میــان دانشــگاه و تــاالر
اپراســت .پیشنهــاد میکنیــم در ایــن فاصلــه پیــادهروی کنیــد تــا زیبایــی رینــگ را درک
کنیــد .امــا ا گــر زیــاد اهــل پیــادهروی نیســتید ،دوچرخــه و ترامــوا هــم گزینههــای خوبــی
هســتند.
 کونستهیستوریشز موزیوم (موزهی تاریخ هنر)مــوزهی تاریــخ هنــر در رینــگ اشتراســه از زیباتریــن موزههــای اروپــا و حتــی جهــان اســت.
هابســبورگها مجموعهدارانــی بــزرگ بودنــد و وســعت قلــمروی آنهــا باعــث میشــد
گــذار بســیاری از آثــار مهــم هنــری بــه ویــن بیفتــد .خــود ســاختمان مــوزه را هــم طــوری
ســاختهاند کــه بازتابــی از زیبایــی گنجینههایــش باشــد .روی دیــوار بــاالی طاقیهــا
پرترههــای مشــهورترین هنرمندانــی را میبینیــد کــه آثارشــان را در ایــن مــوزه بــه نمایــش
گذاشــتهاند؛ هنرمندانــی مثــل رامبرانــد و رافائــل .غیرممکــن اســت کــه کل مــوزه را در
یــک روز ببینیــد ،بنابرایــن بهتریــن کار ایــن اســت کــه یکراســت بــه بخشــی برویــد کــه
برایتــان جالبتــر اســت.
در جنــاح غربــی طبق ـهی همکــف ،کــه وقتــی وارد میشــوید در ســمت راســتتان اســت،
آثــاری از مصــر ،یونــان و روم را نمایــش میدهنــد و در جنــاح شــرقی هــم مجموعــهای
از مجســمهها و آثــار تزئینـ ِـی هنرمنــدان اتریشــی دورهی بــاروک ،رنســانس و ســدههای
میانــه را میبینیــد.
ـری طبق ـهی اول مهمتریــن بخــش مــوزه اســت کــه آثــار نقاشــانی مثــل بــروگل ،دورر،
گالـ ِ
روبنــس ،رامبرانــد ،وندایــک ،کاواجیــو ،کاوالتــو و خیلیهــای دیگــر را نمایــش میدهــد.
جنــاح شــرقی ایــن طبقــه را بــه نقاشــان آلمانــی ،هلنــدی و فلمیــش اختصــاص دادهانــد و
جنــاح غربــی را هــم بــه نقاشــانی مثــل َ
تیتیــن ،رافائــل ،تینتورتــو و برنــاردو بلوتــو .در جنــاح
غربــی ،پرترههایــی را هــم کــه نقاشــان مختلــف از هابســبورگها کشــیدهاند میبینیــد.
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 موزیومس کوارتیه (محلهی موزهها)گرچــه ایــن مجموعــه کار خــود را از ســال  ٢٠٠١آغــاز کــرده ،امــا بــه خاطــر موزههــای عالــی،
کافههــای بینظیــر و فضاهــای عمومــی دلنشــینش از محبوبتریــن دیدنیهــای ویــن
اســت .مجموعــه را جایــی ســاختهاند کــه قبــا اصطبلهــای شــاه بودهانــد؛ درســت
پشــت مــوزهی تاریــخ هنــر .ســاخت ایــن مجموع ـهی جدیــد را در ســال  ،١٩٩٨بعــد از
بحثهــای زیــاد موافقــان و مخالفــان ،آغــاز کردنــد و در ســال  ٢٠٠١بــا صــرف هزین ـهی
 ١٤٥میلیــون یــورو بــه پایــان رســید .اینجــا ،بــا بیــش از شــصت هــزار متــر مربــع فضــای
مــوزهای ،هشــتمین مجموعـهی فرهنگــی بــزرگ جهــان اســت و مــوزهی لئوپولــد (شــامل
آثــار هنــری قــرن نوزدهــم و دورهی مــدرن اتریــش) ،مــوزهی هنــر مــدرن (مجموع ـهای
از آثــار هنــری برتــر ویــن در قــرن بیســتم) ،تــاالر هنــر (ســالنهایی بــرای نمایــش هنــر
معاصــر ملــی و بینالمللــی) ،مــوزهی تــزوم (مرکــزی بــرای نشس ـتهای هنــری و علمــی
بــا بازیهــای گونا گــون بــرای کــودکان) ،مرکــز معمــاری ویــن (بــا یــک کتابخانــه،
نمایشگاههایــی دربــارهی دســتاوردهای معمــاری جهــان و یــک کافــه) ،تانتزکوارتیــه
(مرکــز هنرهــای نمایشــی معاصــر) و چنــد کافــه را در خــود جــای داده اســت.
 پارک و مرکز تفریحی پراتهپارکهــا مهمتریــن جاذبههــای گردشگــری محل ـهی لئوپولدشــتات هســتند .پراتــه
واژهای اســت کــه وینیهــا بــرای اشــاره بــه وورشــتلپراته ،یکــی از محبوبتریــن
پارکهــای تفریحــی شــهر ،و پــارک جنگلــی سرســبزی کــه در حاشــیهاش قــرار گرفتــه
اســت از آن اســتفاده میکننــد .وورشــتلپراته ،یــا همــان فولکسپراتــه ،پــارک ســرگرمی
بزرگــی بــا همهجــور بــازی اســت ،از چــرخ و فلــک گرفتــه تــا دسـتگاههای اعصابســنج،
ماشــین برقــی ،اتومبیلهــای مســابقهای و تونــل وحشــت و البتــه کیوس ـکهایی
ش هــاتدا گ و پشــمک .یــک مینیقطــار هــم اینجــا هســت کــه شــما
بــرای فــرو 
را تــا اســتادیوم ارنشــت هاپــل در  ٤کیلومتــری پــارک میرســاند .قیمــت بلیتهــای
بازیهــای مختلــف هــم بیــن  ١تــا  ٥یوروســت.
امــا شــاید زیباتریــن بخــش پراتــه پــارک جنگلــی آن باشــد کــه اســتفاده از آن رایــگان
ـلطنتی جــوزف دوم بــوده
اســت .ایــن فضــای  ٦٠کیلومتــر مربعــی در قدیــم شــکارگاه سـ
ِ
و از ســال  ١٧٦٦مــردم عــادی هــم میتواننــد از آن اســتفاده کننــد .امــروزه وینیهــا
گــروه گــروه در ایــن پــارک میدونــد ،قــدم میزننــد ،دوچرخهســواری و اسکیتســواری
میکننــد یــا حمــام آفتــاب میگیرنــد .بــا ایــن حــال ،هنــوز هــم میشــود گوش ـههای
دنجــی تــوی پــارک پیــدا کنیــد و از طبیعــت لــذت ببریــد.
 هرگسکیشتلیکس موزیوم (موزهی تاریخ نظامی)بعــد از اعتراضــات آزادیخواهانـهی مــردم اتریــش در  ،١٨٤٨فرانتــز جــوزف اول تصمیــم
گرفــت تــوان نظامیــش را بیشتــر کنــد .بــه همیــن دلیــل ،دســتور داد مجموعهی آرســنال
را بســازند کــه شــامل چنــد ســربازخانهی بــزرگ و انبــار مهمــات بــود .ایــن مجموعــه
را در  ١٨٥٦بــه ســبک بیزانسـ ِـی نــو ســاختند و ظاهــرش بیشتــر شــبیه قلعــه بــود .در
همــان زمــان ،فرانتــز جــوزف مــوزهی تاریــخ نظامــی را هــم در ایــن مجموعــه ســاخت کــه
حــاال قدیمیتریــن مــوزهی عمومــی ویــن بــه شــمار م ـیرود .اینجــا میتوانیــد انــواع
جنگافزارهــای دورههــای مختلــف تاریخــی را ببینیــد .ســاختمان خــود مــوز ه هــم
تماشــایی اســت.
لودیره
 اشلوس ِب ِِب ِلودیــره از زیباتریــن کاخهــای بــاروک جهــان اســت .ایــن کاخ را بــرای شــاهزاد ه یوجیـ ِـن
سـ ُـاوی ســاخته بودنــد ،کســی کــه بــا شکســت دادن در ســال  ١٧١٨ترکهــای عثمانــی
قهرمــان اتریش ـیها شــد .کاخ دو بخــش اصلــی دارد :اونتــرس بلویــدر ه (بلویــدرهی
ُ
ســفلی) کــه در س ـالهای  ١٧١٤تــا  ١٧١٦آن را ســاختند و ابيــرس بلویــدره (بلویــدرهی
علیــا) کــه تاریخــش بــه ســالهای  ١٧٢١تــا  ،١٧٢٣یعنــی بعــد از پیروزیهــای بــزرگ
ُ
یگــردد .از مــا میشــنوید ،دیــدن ابیــرس بلویــدره را هــر جــور شــده تــوی
یوجیــن ،بــر م 
برنام ـهی ســفرتان بگذاریــد.

بازگشت به فهرست مطالب

 اشلوس شونبروناتاقهــای ســلطنتی کاخ شــونبرون بینظیرنــد و حتــی آپارتمانهــای قیصــر در هافبــورگ
بــه گــرد پایشــان هــم نمیرســند .کاخ را امپراتــور ماتیــاس دور چشــمهای ســاخت کــه
هنــگام شــکار پیــدا کــرد و بعدتــر فردینانــد دوم در ســال  ١٦٣٧آن را کامــل کــرد .ترکهــا،
در نبــرد ویــن ،ایــن کاخ را ویــران کردنــد ،امــا لئوپولــد اول دوبــاره یــک کاخ تابســتانی
آنجــا ســاخت .وقتــی ماریــا تــرزا بــه تخــت نشســت ،شــونبرون را اقام ـتگاه خانــوادهی
ســلطنتی کــرد و دســتور داد آن را بزرگتــر کننــد .کارل اول ،آخریــن پادشــاه خانــدان
هابســبورگ هــم در ســال  ١٩١٨در همیــن کاخ از ســلطنت کنــاره گرفــت.
از  ١٤٤١اتــاق کاخ مــردم فقــط میتواننــد از  ٤٠اتــاق بازدیــد کننــد .بــرای تماشــای کاخ ،دو
گزینــه داریــد :یکــی گرنــد تــور یــا تــور بــزرگ کــه در آن هــر  ٤٠اتــاق ،از جملــه آپارتمانهــای
فرانتــز جــوزف و همســرش الیزابــت و اتاقهــای کار ماریــا تــرزا و شــوهرش فرانتــز اشــتفان،
را میبینیــد و یکــی هــم امپریــال تــور کــه بازدیدکننــدگان را بــه  ٢٢اتــاق ،شــامل اتاقهــای
کار ماریــا تــرزا و شــوهرش فرانتــز اشــتفان ،میبــرد .هــر دو تــور راهنمــای شــنیداری دارنــد،
امــا گرنــد تــور راهنمــای انســانی هــم دارد.
چــون تعــداد بازدیدکننــدگان زیــاد اســت ،روی بلیتهــا زمــان آغــاز تــور را مینویســند
و چــون ممکــن اســت بیــن رســیدنتان بــه مــوزه و زمــان آغــاز تــور فاصل ـهای باشــد ،بهتــر
اســت اول بلیــت بخریــد و بعــد در آن فاصلــه در بــاغ کاخ گشــتی بزنیــد.
اوج زیبایــی کاخ را در گالــری بــزرگ میبینیــد .نزدیــک ایــن گالــری اتاقــی هســت کــه
جلس ـههای دولتــی محرمان ـهی دوران ماریــا تــرزا را آنجــا برگــزار میکردهانــد .کاخ اتــاق
جالبــی بــه اســم اتــاق میلیونــی هــم دارد کــه ماریــا تــرزا بــه انــدازهی اســمش پــول پایــش
ریخــت .تــوی ایــن اتــاق ،مینیاتورهــای هنرمنــدان ایرانــی را هــم میبینیــد.
در ســال  ،١٧٧٩جــوزف دوم بازدیــد از باغهــای کاخ را بــرای مــردم آزاد کــرد و بیــن
ســالهای  ١٧٧٢تــا  ١٧٨٠هــم نماهایــی مشــابه خرابههــای روم ،آبنمــای نپتــون و
بنــای گلوریتــه را هــم بــه ایــن باغهــا اضافــه کردنــد.
 آلبرتینااینجــا زمانــی اقامــتگاه مهمانــان خانــدان هابســبورگ بــوده اســت و امــروز محلــی
اســت بــرای نمایــش بزرگتریــن مجموع ـهی آثــار گرافیکــی در دنیــا .آلبرتینــا را در ســال
 ١٧٦٨دامــاد ماریــا تــرزا ســاخت و حــاال مجموع ـهای حیرتانگیــز از یــک و نیــم میلیــون
اثــر هنــری چاپــی و پنجاههــزار نقاشــی ،از جملــه  ١٤٥اثــر دورر  ٤٣،اثــر رافائــل و  ٧٠اثــر
رامبرانــد ،را در خــود جــای داده اســت .آثــاری از لئونــاردو داوینچــی ،پیتــر پــل روبنــس،
پابلــو پیکاســو و دیگــر هنرمنــدان مشــهور را هــم اینجــا میبینیــد .بــه علــت تعــداد زیــاد
اقــام ایــن کلکســیون هــر بــار فقــط بخــش کوچکــی از آنهــا را نمایــش میدهنــد .در
واقــع ،هــر دورهی ســه ماهــه در ایــن مــوزه بــه یــک موضــوع یــا هنرمنــد اختصــاص دارد.
 کتابخانهی ملیایــن کتابخانــه زمانــی کتابخانــهی امپراتــوری بــوده و ا کنــون بزرگتریــن
کتابخانــهی ویــن اســت .مهمتریــن جاذبــهی کتابخانــه ســالن بــزرگ پرونکســال
اســت کــه دســتور ســاختش را کارل ششــم داد .وقتــی کار را شــروع کردنــد ،معمــارش،
فیشــر فــون ارالخ ،مــرد و پســرش جــوزف کار ســاختش را ادامــه داد و آن را در ســال ١٧٣٥
کامــل کــرد .وســعت ایــن ســالن را وقتــی درک میکنیــد کــه بدانیــد دویس ـتهزار جلــد
کتــاب در آن وجــود دارد؛ کتابهــای بزرگــی بــا جلــد چرمــی .کتابهــای نایــاب قدیمــی
را هــم کــه عمــر بیشترشــان بــه قــرن پانزدهــم برمیگــردد ،در ویترینهــای شیشــهای
خواهیــد دیــد .مجســمهای از کارل ششــم هــم زیــر گنبــد مرکــزی کتابخانــه اســت.
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غذا
ســبک آشــپزی ویــن ،مثــل آشــپزی کل اتریــش ،از ســبک آشــپزی کشــورهایی کــه در
گذشــته جــزو امپراتــوری بودهانــد تأثیــر گرفتــه اســت ،مخصوصــا از ســبک پخــت و پــز
در جنــوب آلمــان .رد قرنهــا تعامــل بــا اروپــای مرکــزی و اروپــای شــرقی را هــم هنــوز
میتوانیــد در آشــپزخانهی وینیهــا ببینیــد .غذاهــای وینــی خوشمــز ه امــا خیلــی
ســنگین هســتند ،چــون گوشــت ،مخصوصــا گوشــت گوســاله ،مــادهی اصلــی بیشتــر
آنهاســت.
ا گــر گیاهخــوار نیســتید ،در ویــن بایــد شنیتســل وینــی را حتمــا امتحــان کنیــد .وینیهای
اصیــل ایــن شنیتســل را بــا ورقهــای نــازک گوشــت گوســاله درســت میکننــد ،هرچنــد
در بعضــی از رســتورانها ممکــن اســت از گوش ـتهای دیگــر اســتفاده کننــد .دیگــر پــای
شتــر منوهــای رســتورانهای ویــن گــوالش اســت؛ خورا کــی تاسکبابماننــد
ثابــت بی 
کــه در آن گوشــت گوســاله را بــا ســس پاپریــکای تنــد مــزهدار میکننــد .کنــودل هــم یکــی
از غذاهــای اصلــی اســت؛ نوعــی پیراشــکی کــه بــا خمیــری از ســیبزمینی یــا آرد درســت
میکننــد و بــا مــواد خورا کــی تــرش یــا شــیرین آن را پــر میکننــد.
وینیهــا هــم مثــل بقی ـهی اتریش ـیها میان ـهی خوبــی بــا دســرها و شــیرینیها دارنــد.
اشــترودل ســیب دســر محبــوب وینیهاســت و راه گریــزی از آن نداریــد .پاالچینکــن
هــم نوعــی پنکیــک نــازک و لطیــف اســت کــه مثــل کنــودل میتوانیــد آن را بــا مــواد
شــیرینی مثــل انــواع مربــا نــوش جــان کنیــد ،یــا بــا گوشــت .در تابســتان کــه میوههــای
شتــر
ـتری بی 
رنگارنــگ بــه بــازار میآینــد ،ماریلنکنــودل یــا کنــودل زردآلــو دســر پــر مشـ ِ
رســتورانهای ویــن اســت .در پاییــز ،فصــل کــدو تنبــل و قار چهــا ،میتوانیــد غذاهایــی
ـارچ قیفــی و ســوپ کــدو تنبــل را در رســتورانها پیــدا کنیــد.
بــا آیرشوامــرل یــا همــان قـ ِ
اوایــل نوامبــر هــم رســتورانهای ویــن بــه مناســبت روز ســنت مارتیــن غــاز بریــان ســرو
میکننــد .در روزهــای کریســمس هــم غذاهایــی بــا انــواع ماهــی رونــق میگیرنــد.

بازگشت به فهرست مطالب

وینیهــا خیلــی بــه ناهــار اهمیــت میدهنــد و رســتورانهای ویــن هــم بــرای ناهــار
ســنگ تمــام میگذارنــد .خیلــی از رســتورانها یــک منــوی کامــل ()Miittagsmenü
بــرای ناهــار دارنــد کــه شــامل ســاالد یــا ســوپ و یــک غــذای اصلــی بــا قیمتــی بســیار
مناســب میشــود .ظهرهــا معمــوال رســتورانها خیلــی شــلوغ هســتند .بیشتــر وینیهــا
صبحانــه را در خانــه میخورنــد ،امــا روزهــای تعطیــل ماجــرا فــرق میکنــد .مــردم بــرای
صبحانــه هــم بــه رســتورانها میآینــد و تــوی خیلــی از رســتورانها جــای خالــی پیــدا
نمیکنیــد ،مخصوصــا در ناشــمارکت ،بــازار اصلــی مــواد غذایــی ویــن.
شتــر رســتورانهای محلههــای توریســتی میتوانیــد از پیشخدمــت بخواهیــد
در بی 
منــوی انگلیســی برایتــان بیــاورد .خیلــی از رســتورانها غــذای روز دارنــد کــه نامــش را
یــا روی تختــهای بــر دیــوار مینویســند یــا در منــو .ایــن غــذا معمــوال بهتریــن غــذای
رســتوران اســت ،گرچــه خیلــی وقتهــا در منــوی انگلیســی خبــری از آن نیســت.
بنابرایــن از پیشخدمــت دربــارهاش ســؤال کنیــد .رســتورانهای ویــن معمــوال قیمــت
نــان را جــدا از غــذا حســاب میکننــد ،حتــی ا گــر آن را تــوی ســبدی روی میــز گذاشــته
باشــند .اینجــا هــم انعــام دادن ،مثـل اروپــا و آمریــکا ،وظیفـهی مشــتری اســت و مقــدار
انعــام هــم حــدود  ١٠درصــد صورتحســاب اســت.
ا گــر دوســت داریــد در ویــن غذاهــای کشــورهای دیگــر را امتحــان کنیــد ،بهتریــن
راهــش ایــن اســت کــه بــه محلههــای داخــل گورتــل ســری بزنیــد؛ جایــی کــه ســالها
ســبکهای مختلــف آشــپزی را بــه وینیهــا معرفــی کــرده و غذاهــای ایرانــی ،چینــی،
ژاپنــی ،ایتالیایــی ،فرانســوی  ،آلمانــی و صــد البتــه غذاهــای اتریشــی را در آن پیــدا
میکنیــد.
ناشــمارکت ،بــازار اصلــی مــواد غذایــی ویــن ،تــوی همیــن منطقــه اســت و خیلــی
از رســتورانها را در آن پیــدا میکنیــد؛ آن قــدر کــه نمیدانیــد کدامشــان را انتخــاب
کنیــد .ســامر اســتیج در ســاحل رود دانــوب هــم بخــش دیگــری از ایــن منطقــه اســت
کــه تابســتانها رســتورانها و غرفههــای غذایــی آن از شــلوغترین جاهــای ویــن
هســتند .ایــن رســتورانها معمــوال از ســاعت  ٥عصــر تــا  ١بعــد از نیمهشــب بــاز هســتند و
میتوانیــد بــا خــط  U4متــرو بــه ایــن محلــه برویــد.
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غذاهای خیابانی
محبوبتریــن غــذای ســرپایی ویــن سوســیس و هــاتدا گ اســت کــه کیوس ـکهایش
را همهجــای شــهر میبینیــد .بعضــی وینیهــا فرانکفورتــر را ترجیــح میدهنــد و
خیلیهــای دیگــر هــم بوســنا را کــه پیــاز و ادوی ـهی کاری هــم دارد .سوســیس پنیــری
هــم خیلــی محبــوب اســت.
در ویــن ،ارزانتریــن راه تهی ـهی فس ـتفود (و شــاید تنهــا راهــی کــه یــک یــورو بیشتــر
خــرج نــدارد) ایــن اســت کــه از یــک ســوپرمارکت ســاندویچ اتریشــی بخریــد .تــوی
ســوپرمارکتها انــواع فرآوردههــای گوشــتی ،پنیــر و نــان را چیدهانــد و شــما میتوانیــد
بــا اشــاره بــه مــوادی کــه دوستشــان داریــد مخلفــات ســاندویچتان را انتخــاب کنیــد
یــا حدا کثــر پولــی را کــه میخواهیــد بــرای ســاندویچ بدهیــد بــه فروشــنده بگوییــد
تــا ســاندویچ را برایتــان آمــاده کنــد .تازگــی ،کیفیــت و تمیــزی مــواد غذایــی ایــن
ســوپرمارکتها معمــوال بهتــر از کیوس ـکهای خیابانــی اســت.
راه دیگــر تهی ـهی غــذای ارزان ایــن اســت کــه بــه نانفروش ـیهای شــهر برویــد .ایــن
مغازههــا فرآوردههــای نانــی رنگارنــگ ،از نــان دارچینــی گرفتــه تــا انــواع پیتــزا ،را بــا
شتــر نانفروش ـیها قهــوه و اسپرســو هــم دارنــد
قیمــت بســیار مناســب میفروشــند .بی 
و در آنهــا میتوانیــد یــک صبحان ـهی ســرپایی خــوب و ارزان بخوریــد.
تــوی ویــن یــک رســتوران زنجیــرهای توریســتی ـ خانوادگــی بــه اســم وینهوالــد
( )Wienerwaldهــم هســت کــه همهجــای شــهر شــعبه دارد و قیمــت ســوپش بیــن ٣
تــا  ٤یــورو و قیمــت غــذای کاملــش هــم  ١٥یورســت .خــورا ک جوج ـهی ایــن رســتوران
معــروف اســت ،امــا غذاهــای دیگــری هــم دارد.

رستورانها

ْ
 فیگلمولروینیهــا عالق ـهی عجیبــی بــه ایــن رســتوران دارنــد .اینجــا بزرگتریــن ،و آنطــور کــه
خیلیهــا میگوینــد ،بهتریــن شنیتس ـلهای ویــن را دارد .از آنجاهایــی اســت کــه
توریسـتها هــم زیــاد ســراغش میرونــد و دکــوری روســتایی دارد .اینجــا قیمــت غــذای
اصلــی ،بــدون نوشــیدنی ،بیــن  ٦/٥تــا  ١٤یوروســت.
ساعت کار :هر روز  ١١صبح تا  ١٠:٣٠بعدازظهر .رستوران در ماه اوت تعطیل است.
تلفن٥١٢٦١٧٧ :
نشانی :منطقهی یک ،وولتزایله ،شمارهی  .٥اتوبوس خط .1A
ایم ُرول
 ِبــا ایــن کــه منــوی رســتوران هــر روز تغییــر میکنــد ،امــا همیشــه بهتریــن غذاهــای
اتریشــی و رد پایــی از آشــپزی آســیایی و ایتالیایــی را در ایــن منــو میبینیــد .ایمــرول
فضایــی راحــت و خودمانــی دارد و تابســتانها هــم میزهایــش را در میــدان فرانتزیســکانر
میچینــد .قیمــت غذاهــای اصلــی ایــن رســتوران بیــن  ٨تــا  ١٥یــورو و قیمــت غذاهــای
منــوی ناهــار هــم بیــن  ٧تــا  ٩یوروســت.
ساعت کار :هر روز ظهر تا نیمهشب
تلفن٥١٣٥٢٨٨ :
نشــانی :منطقـهی یــک ،وایبورگاســه ،شــمارهی  .١٧ایسـتگاه اشــتفانپالتز در خطــوط
 U1و  U3متــرو.
 گرایچنبایسلاینجــا قدیمیتریــن مهمانخان ـهی ویــن اســت کــه عمــرش بــه ســال  ١٤٤٧میــادی
یگــردد .گرایچــن بایســل زمانــی پاتــوق بتهــوون ،شــوبرت و برامــس بــوده و بــه همیــن
برم 
خاطــر پــای ثابــت برنامـهی خیلــی از توریستهاســت .همـهی غذاهــای کالســیک وینــی
را در منــوی ایــن رســتوران پیــدا میکنیــد و تابســتانها هــم میتوانیــد در بــاغ سرســبزش
غــذا بخوریــد .قیمــت غذاهــای اصلــی رســتوران هــم بیــن  ١١تــا  ٢٤یوروســت.
ساعت کار :هر روز  ١١صبح تا  ١بعد از نیمهشب
تلفن٥٣٣١٩٧٧ :
نشــانی :منطق ـهی یــک ،فالیشــمارکت ،شــمارهی  .١١ایس ـتگاه شـ ِـو ِدنپالتز در خطــوط
 U1و  U4متــرو ،ایس ـتگاههای  N، 1، 2، 21ترامــوا.
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سنی ْوسکی
ِتر ِ
ترسنیوســکی شــاید بهتریــن ساندویچفروشــی اتریــش در  ١٠٠ســال گذشــته باشــد؛ جایــی
کــه کافــکا هــم مشــتری ثابتــش بــود .میتوانیــد از  ٢١نــوع مــادهی غذایــی موجــود ،مثــل
پاپریــکا ،ماهــی ُتــن بــا تخممــر غ ،ســالمون و شــاهماهی ســوئدی ،مــادهی دلخواهتــان
را انتخــاب کنیــد تــا بــا نــان منتخــب خودتــان یــا بــدون نــان بخوریــد یــا از ســاندویچهای
آمــادهی رســتوران یکــی را انتخــاب کنیــد .اینجــا یکــی از  ٧شــعبهی ترنسوینســکی در
ویــن اســت و قیمــت ســاندویچهایش از  ٣یــورو بــه باالســت.
ســاعت کار :دوشــنبه تــا جمعــه ٨:٣٠صبــح تــا  ٧:٣٠شــب ،شــنبه هــا  ٩صبــح تــا ٥
بعدازظهــر
تلفن٥١٢٣٢٩١ :
نشــانی :منطقـهی یــک ،دوروتیگراســه ،شــمارهی  .١ایسـتگاه اشــتفانپالتز در خطــوط
 U1و  U3متــرو.
رستوران روزنبرگر مارکت
در ایــن بوفــهی وینــی انــواع پاســتا ،گوشــتهای پختــه ،ســاالدها ،آبمیوههــای تــازه
ن هســتند،
و دســرها را پیــدا میکنیــد .غذاهــای ایــن رســتوران هــم خــوب و شــکمپرک 
هــم ارزان .امــا یادتــان باشــد کــه مخلفاتــی مثــل نــان و کــره صورتحســاب را کمــی گــران
میکننــد .اینجــا صندلیهــای زیــادی هــم بــرای نشســتن دارد و قیمــت یــک وعــده
غــذای کامــل دور و بــر  ١٠یــورو تمــام میشــود.
ساعت کار ١٠:٣٠ :صبح تا  ١١شب.
تلفن٥١٢٣٤٥٨ :
یس ِدرگاســه ،شــمارهی  .٢ایس ـتگاه کارلزپالتــز در خــط U1،
نشــانی :منطق ـهی یــکِ ،م ِ
 U2و  U4متــرو ،خــط  3Aاتوبــوس ،ایســتگاههای  D، J، 1، 2،61و  62ترامــوا.
سوهو
ســوهو غذاخــوری معــروف منطقــهی هافبــورگ اســت کــه غذاهایــی عالــی بــا قیمــت
مناســب دارد .اینجــا دو منــوی روزانــه دارد :منــوی غذاهــای گوشــتی و منــوی غذاهــای
گیاهــی .بنابرایــن ،ا گــر از رســتورانهای حــال دور بودیــد ،میتوانیــد از منــوی گیاهــی
ســوهو اســتفاده کنیــد .بیشتــر غذاهــای ســوهو اروپایــی هســتند ،امــا گاهــی یکــی دو
غــذای آســیایی هــم در منــو میبینیــد .میزهــای چوبــی ســاده و چنــد تابلــوی نقاشــی
روی دیــوار فضایــی دلنشــین در ســوهو ســاختهاند و کارکنانــش هــم خوشخلــق
هســتند .قیمــت غذاهــای منــو بیــن  ٤/٩تــا  ٥/٤یوروســت.
ساعت کار :دوشنبه تا جمعه ٩:٣٠صبح تا  ٤بعدازظهر.
تلفن٠٦٧٦-٣٠٩٥١٦١ :
نشــانی :منطقـهی یــک ،جوزفپالتــز ،شــمارهی  .١ایسـتگاه کارلزپالتــز در خــط U1، U2
و  U4متــرو ،ایسـتگاههای  D، J، 1، 2،62و  65ترامــوا.
ماشو ماشو
ماشــو ماشــو فضــا و غذاهــای شــرقی دارد .اینجــا بهتریــن فالفــل ،حمــص و ســاالدهای
خاورمیانـهای ویــن را پیــدا میکنیــد .میــز و صندلیهــای رســتوران زیــاد نیســتند و بهتــر
اســت غــذا را بــا خودتــان ببریــد .امــا ماشــو ماشــو یــک شــعبه درنوبا گاســه (منطق ـهی
 ٧ویــن) دارد کــه بــا ایــن کــه از مرکــز شــهر کمــی دور اســت ،امــا جــای بیشتــری بــرای
نشســتن دارد .یــک وعــده غــذا در ماشــو ماشــو بیــن  ٣تــا  ٨یــورو پایتــان در میآیــد.
ســاعت کار :یکشــنبه تــا چهارشــنبه ١١:٣٠ :صبــح تــا نیمهشــب ،پنجشــنبه تــا شــنبه:
 ١١:٣٠صبــح تــا  ٤بعــد از نیمهشــب.
تلفن٥٣٣٢٩٠٤ :
نشــانی :منطقـهی یــک ،رابنشــتایگ ،شــمارهی  .٨ایسـتگاه شـ ِـو ِدنپالتز در خــط  U1و
 U4متــرو ،ایسـتگاههای  N، 1، 2و  21ترامــوا.
هاله
اینجــا رســتوران تــاالر هنــر ویــن اســت و فضــای داخلــی جالبــی دارد .توریســتها و
وینیهــا طــرفدار انــواع پیشغــذا ،پاســتا ،ســاالد و غذاهــای آســیایی هالــه هســتند و
تابســتانها ســخت میشــود میــزی تــوی هالــه پیــدا کــرد .قیمــت منــوی ناهــار هالــه ٧
ن هــم از  ٧یــورو بــه بــاال.
یوروســت و قیمــت غذاهــای اصلــی آ 
ساعت کار ١٠ :صبح تا  ٢بعد از نیمهشب.
تلفن٥٢٣٧٠٠١ :
نشــانی :منطقــهی  ،٧موزیومسپالتــز ،شــمارهی  .١ایســتگاه موزیومسکوارتیــه در
خــط  U2و ایســتگاه فولکستئاتــر در خــط  U2و  U3متــرو.
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شماره های قبلی کتاب های الکتر ونیکی راهنمای سفری دیگر را دریافت کرده اید؟
دانلود رایگان در:
safaridigar.com/download
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تماس با آژانس سفری دیگر
تلفن تماس:
021 - 88 85 10 80
پست الکترونیک:
info@safaridigar.com
وب سایت:
www.safaridigar.com
آدرس:
تهران ،خیابان میرزای شیرازی ،باالتر از کریمخان ،بین کوچه  4و  ،6پال ک  ،76طبقه دوم
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