عروض أخرى4


سفن الركاب كارلسروه ،تخفيض  % 50على الرحﻼت التي تستغرق  3.5ساعات على الرحﻼت
الشمالية ،والجنوبية ورحﻼت الموانئ اﻷربعة .يمكن الحصول على تذاكر الرحﻼت فقط من إدارة الميناء،
بشارع Werftstrرقم  ،2أيام اﻹثنين حتى الجمعة من الساعة  7:30صبا ًحا حتى الساعة 03:30
عصرا
ً




القبة السماوية مانهايم  -تخفيض على سعر الدخول ) 6.50يورو ً
بدﻻ من  9يورو(
في محﻼت السلع المستعملة الخاصة بالشماسة ،يوجد تخفيض  %10في ) Deja Vuشارع
Windeckstrرقم  ،(7و ") "Kashkaشارع Kaiserstrرقم  ،(172و ""Jacke wie Hose
)بشارع Winterstrرقم (3
بيت اﻷزياء  Schöpf - 10%خصم على المشتريات
 Badisches Brauhaus - 10%خصم على التشكيلة بأكملها










) MTVنادي جمباز الرجال  1881جمعية مسجلة(  -للبالغين ،مساهمة الشباب بمبلغ أساسي ومساهمات
خاصة
 - SSCتخفيض المبلغ اﻷساسي للبالغين )بما يماثل مبلغ الشباب(
 - Budo-Club Karlsruheمساهمة مماثلة للمستفيدين من الباقة التعليمية
) notebookpartnerشارع  Jörg Schnaitmann, Ettlingerرقم  - (9خصومات مختلفة على
أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة واﻹصﻼحات
عروض ) eeb-karlsruhe.deمؤسسة تعليم الكبار اﻹنجيلية( %50 -
 UniTheater Karlsruheجمعية مسجلة  -الدخول  1يورو ً
)بدﻻ من  5يورو  7 /يورو(

قسائم تعليم 60+
صل الرسوم على العروض الثقافية ،وعروض
متوافرة لمن لديهم بطاقة كارلسروه بد ًءا من عمر  60عا ًما .تُح ﱠ
التعليم والرياضة في المؤسسات المستعدة لقبول قسائم التعليم .كما يمكن استخدام القسائم التعليمية لتغطية
ً
)مثﻼ دورات .(vhs
مصاريف العروض اﻷخرى ببطاقة كارلسروه
) jfbwمؤسسة التعليم والترفيه للشباب( , ،بشارع  .Bürgerstrرقم  ،16رقم بريدي  76133كارلسروه
أيام اﻹثنين والثﻼثاء من الساعة  09:00ص حتى الساعة  01:00ظ ،ومن الساعة  02:00ظ حتى الساعة  04:00ع،
مغلق يوم اﻷربعاء
يوم الخميس من الساعة  9:00ص حتى الساعة  01:00ظ ومن الساعة  02:00ظ حتى الساعة  06:00م ،يوم الجمعة من
الساعة  9:00ص حتى الساعة  01:00ظ
هاتف ،www.jfbw.de ,5671-133/0721 :بريد إلكترونيjfbw@stja.de :
www.karlsruher-pass.de
آخر تحديث :مايو 2019

معلومات عن بطاقة كارلسروه1
الفترة الزمنية لسريان بطاقة كارلسروه
تسري بطاقة كارلسروه لفترة عام من تاريخ إصدارها حتى نهاية الشهر المطبوع في الختم .يمكن أن يتم تمديد فترة
البطاقة في آخر شهر لﻼشتراك وذلك بقرار حديث عن المعونات وفقًا لقانون الشئون اﻻجتماعية  ،IIوقانون الشئون
اﻻجتماعية  ،XIIوقانون تنظيم طلبات اللجوء ،لمصاريف السكن ،وحاجات اﻷطفال فيما يتعلق بحسابات الدخل
والممتلكات.
يمكن استخدام بطاقة كارلسروه فقط من قِبل صاحبها أو صاحبتها .حيث ﻻ يسمح بتداولها بين اﻷفراد ،وعند حدوث
التعديات قد يتم مصادرتها.

اﻻشتراك الشهري ﻻتحاد مرور كارلسروه KVV /
)يسري فقط على حاملي/حامﻼت بطاقة كارلسروه من مدينة راينشتيتن/إجنشتاين-ليبولدسهافين(

تذاكر الرحﻼت متوافرة لدى مراكز العمﻼء الخاصة باتحاد مرور كارلسروه )بساحة السوق ،ومحطة القطار
الرئيسية( .سيتم تسجيل اسم صاحب /صاحبة التذكرة على البطاقة الشهرية ،في حاﻻت وجود الرقابة يجب أن يقوم
ً
)مثﻼ عن طريق بطاقات إثبات الشخصية ،أو جواز السفر ،أو رخصة القيادة ،أو بطاقة
حامل التذكرة بإثبات هويته
مدينة كارلسروه(.
 التذاكر الشهرية للبيئة
سعر اتحاد مرور كارلسروه لمنطقتين  66.00يورو ،تتحمل منهم  33.00يورو ببطاقة كارلسروه وذلك لنطاق
مدينة كارلسروه )منطقتان( ،كما أن هذه التذكرة سارية المفعول على مدار اليوم .كما أن قيمة اﻹعانة البالغة  32يورو
يمكن حسابها على التذاكر الشهرية لثﻼث مناطق أو أكثر.
صا بالغًا آخر وطفلين حتى سن  14عا ًما وذلك
قواعد اﻻشتراك :يمكن لحامل التذكرة الشهرية أن يصطحب معه شخ ً
خﻼل الفترة من الساعة السابعة مسا ًء وحتى الساعة السادسة صبا ًحا من صباح اليوم التالي .وبالنسبة إلى العائﻼت
يمكن لحامل التذكرة في اﻷوقات المذكورة أعﻼه أن يصطحب كل اﻷطفال الذين ينتمون للعائلة )حتى سن  14عا ًما(.
 تذكرة-الساعة 9-ثﻼث مناطق  /شبكة
سعر تذكرة-الساعة 9-لثﻼث مناطق يبلغ  54.00يورو ،تتحمل منهم  27يورو في حالة حملك لبطاقة كارلسروه؛
سعر تذكرة-الساعة 9-للشبكة  77 .00يورو ،تتحمل منهم  50يورو في حالة حملك لبطاقة كارلسروه
سارية من الساعة  9قبل الظهيرة حتى الساعة  6مسا ًء وذلك أيام السبت واﻷحد وفي أيام العطﻼت طوال اليوم ،كما
ﻻ يوجد أي تعليمات متعلقة باصطحابك أشخاص آخرين.
 تباع التذاكر السنوية لﻸشخاص بعمر  65عا ًما )ذوي المعاشات أكبر من  60عا ًما(
ً
بخصم  %50على تذكرة الشبكة السنوية ،وبذلك سيبلغ ما ستسدده فقط  2يورو شهرياً ،وهذا ﻻ يكون ممكنا إﻻ
باﻻشتراك )السحب البنكي( ومطلوب صورة ضوئية لذلك

حديقة الحيوان بالمدينة

تخفيض  % 50على مسرح مدينة بادن ،ومسرح كامر ،ومسرح شبور ،والمسرح في مصنع اﻷرغن .تخفيضات
مختلفة في مسرح زاندكورن .تخفيض على سعر دخول خشبة مسرح مدينة بادن  2يورو .في مسرح مدينة بادن،

دخول حديقة الحيوان بالمدينة بسعر مخفض :يدفع البالغون لتذكرة الدخول  4يورو )المتقاعدون  3يورو( ،وللتذكرة
السنوية  10.50يورو )المتقاعدون  8يورو( .التذكرة السنوية متوفرة في حديقة الحيوان .تم أيضًا تخفيض السعر
للرحﻼت مع مﻼهي غوندوليتا )التذكرة الفردية أو

حمام سباحة زونينباد )دون خصم على بدل الطاقة( ،حمام سباحة تورمبيرجباد في دورﻻخ ،حمام سباحة فرايباد
في روبورر ،حمام سباحة راينشتراندباد في رابينفورت ،حمام سباحة فرايباد في فولفارتسفايير ،حمام سباحة
فايرهوفباد ،هالينباد في نويرويت .باستخدام بطاقة كارلسروه يمكن عدمطلب بطاقة دخول من ماكينة الصراف
اﻵلي )عند الضرورة دُق الجرس وتحدث إلى مدير المسبح(.

ومسرح زاندكورن عند الطلب ،وعند توافر اﻹمكانية ،يوجد تخفيضات إضافية أو تذاكر مجانية قبل بداية الفعاليات
بوق ٍ
ت قصير.

فعاليات أخرى  /تخفيضات


حمامات السباحة المفتوحة المدنية  -تذكرة الموسم المخفضة )مايو  -سبتمبر(

حاملة وحامل بطاقة كارلسروه يمكنهم الحصول على تذكرة الموسم للحصول على سعر مخفض قدره % 50
)فقط لدى أماكن التعليم والترفيه للشباب( .تبلغ قيمة هذه التذكرة للبالغين  47يورو في عام ) 2019للبالغين
الحاصلين على تخفيض آخر  31,50يورو( .تصلح تذكرة الموسم لك ٍّل مما يلي :حمام سباحة راينشتراندباد في
رابينفورت ،حمام سباحة زوننباد ،حمام سباحة فرايباد في روبورر وتورمبيرجباد .تحتاج إلى صورة شخصية
في حجم صورة جواز السفر ﻻستخراج تذكرة الموسم.






العروض الثقافية
 المتاحف
المتحف القومي ) /(Badisches Landesmuseumقاعة الفنون /معرض المدينة ،مركز الفن وتكنولوجيا
وسائل اﻹعﻼم )) (ZKMالمتحف اﻹعﻼمي ومتحف الفن الحديث( :دخول مخفض للعروض الدائمة  +العروض
الخاصة .تفتح الكثير من المتاحف مجا ًنا أبوابها للمواطنين والمواطنات أيام الجمع من كل أسبوع في فترة ما بعد
الظهيرة .كما يوفر متحف التاريخ الطبيعي تخفيضًا )الدخول ببطاقة كارلسروه تكلفته  2يورو(.
 مكتبة مدينة كارلسروه  /المكتبة اﻹقليمية لمدينة بادن
تضمن مكتبة المدينة خص ًما قدره  12.50يورو على المصاريف السنوية البالغة  19يورو .استخدام وسائط
الميديا في داخل المكتبة مجاني ،ويُعفى الشباب حتى سن  18سنة من المصاريف .تخفيض  %50على مصاريف
استخدام المكتبة اﻹقليمية لمدينة بادن.
مؤسسات الحلقة الثقافية

تضمن مؤسسة يوبيتس ونادي موسيقا الجاز بكارلسروه وتولهاوس )شباك التذاكر( عادةً تقديم عروضها بتخفيض
 ،%50كما يضمن لك نادي الموسيقا زوبستاجا تخفيض  %50على عروض مختارة أيضًا .في مكتبة اﻷفﻼم،
وبيت الثقافة ميكادو ،والمركز الثقافي الطﻼبي في  KITيحصل حاملو بطاقة كارلسروه على خصم.
 مدرسة تعليم البالغين ) / (vhsومدرسة الفنون للشباب )(JUKKS
توفر مدرستا  vhs /JUKKSلكل دورة تخفيضًا قيمته  % 50على مصاريف الدورة )الدورات الخاصة فقط،
ي  vhsو .JUKKS
دون تكاليف المواد( ،المزيد من المعلومات لدى مدرست ّ


المعهد الموسيقي لمدينة بادن  /مدرسة الموسيقا للشباب بحي نويرويت
التخفيض يصل إلى %66.6

مكتب كبار السن  -تخفيضات وقسائم على الفعاليات لمكتب كبار السن )بشارع Kaiserstrرقم ،235
الرقم البريدي  76131كارلسروه ،هاتف.(5086-133/0721 :
جمعية أدبية  -تخفيضات على الفعاليات
تخفيضات  KSC -عند الحجز المسبق في مراكز التذاكر في إستاد يلدباركستاديون
مكتب اﻷنشطة بمدينة كارلسروه  -فعاليات التدريب المتقدم
لﻸعمال التطوعية والمجانية
فحص موفر للطاقة مجا ًنا من قِبل وكالة كارلسروه للطاقة وحماية المناخ www.stromspar-
, check.deهاتف(AB), infostrom@kek-karlsruhe.de 16-48088/0721 :

التخفيضات في مدينة راينشتيتن




الدخول إلى حمام السباحة المغطى بخصم ) %50تذكرة لمرة واحدة أو عدة مرات(
يوجد خصم يبلغ  %50في حالة الدورات الخاصة بـ vhs-Land
استعمال مكتبة المدينة العامة بالمجان

التخفيضات في مدينة إجنشتاين-ليبولدسهافين


دخول مجاني لحمام السباحة المغطى

التخفيضات في مدينة فاينغارتن





خمس مرات دخول مجاني لحمام سباحة مقاطعة فالزباخ
استعمال مكتبة البلدية بالمجان
دخول مجاني إلى "اكتشف مدينة فاينغارتن"
تخفيضات على مدرسة الموسيقا Hardt

التخفيضات في مدينة فالدبرون

التخفيضات في مدينة شتوتنزيه

تخفيض  %50على دخول حمام سباحة فرايباد







خمس مرات دخول مجاني لحمام سباحة شتوتنزيه
تخفيض  %50على مدرسة الموسيقا Hardt
تخفيض  %50على الرسوم السنوية لمكتبات المدينة في شتوتنزيه
تخفيض  %50على السينما المتنقلة في قاعة المهرجانات بمدينة شتوتنزيه

حمامات السباحة المفتوحة والمغطاة المدنية  -دخول فردي3
باستخدام بطاقة كارلسروه ،يمكن تخفيض سعر الدخول الفردي )فقط دخول
حمامات السباحة ،وليس الساونا( إلى  % 50وذلك في المسابح التالية :حمام سباحة أيوروباد ،حمام سباحة فيشيرباد،

