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ــي ــون الـــتـــرفـــيـــهـــ ــج فـــالـــكـــ بـــرنـــامـــ

48 HOURS IN 

Claire Malcolm finds fantastic views, vintage appeal 
and Wiener schnitzel in the Austrian capital

VIENNA
Once at the vanguard of  European 
culture, Vienna has long been a source 
of  inspiration, cake and coffee for the 
artistic, musical and literary intelligentsia 
— from Mozart, Haydn and Schubert to 
Klimt, Schiele and Freud. 

A visit to the Austrian capital offers a 
glut of  Habsburg-era baroque grandeur, 
courtesy of  its numerous palaces and 
tree-lined boulevards that intermingle 
with art nouveau and deco styles —
once considered shockingly radical in 
conservative Viennese society.

Strolling through this pleasantly 
walkable city with its open-air cafés 
and lush parks offers a technicolour mix 
of  sights and experiences. It provides 
glimpses into Vienna's 18th century court 
life in the beautifully preserved salons of  
its historic buildings while showcasing 
the post-modernist side with pride.

WHAT TO DO

Get your walking shoes on and explore 
the city. Start by soaking up the splendid 
architectural details of  the majestic 
Vienna State Opera, which screens free 
performances for music lovers hanging 
out in the square, or the difficult-to-miss 
and quirkily designed Kunst Haus Wien 
art museum.

In fact, art is everywhere in Vienna. The 
MuseumsQuartier is a complex boasting 
a triumvirate of  must-see galleries 
including the Leopold Museum — home 
to an extraordinary collection of  Schiele’s 
works — and the monolithic Mumok 

contemporary art centre. Alternatively, 
wander over to marvel at Gustav Klimt’s 
awe-inspiring talent in the imperial setting 
of  the Belvedere Palace and Museum. 

Vienna effortlessly blends urban 
vibrancy with a love of  open green 
spaces. After taking a vintage tram 
tour — quite literally — around the 
block, head to the elegantly landscaped 
Stadtpark for a picnic on the grass.

No trip to the city is complete without 
enjoying the view by riding the famous 
Wiener Riesenrad wooden ferris wheel at 
the Prater amusement park, built in 1897 
to commemorate the Golden Jubilee of  
Emperor Franz Josef. The Prater is also 

one of  three tour options offered by 
PolaWalk, an unusual riff  on a classic 
city walking tour. These three-hour 
guided walks include the use of  a vintage 
Polaroid camera (and a hands-on lesson) 
for a unique perspective of  Vienna’s 
urban scene. It ends up at Supersense, a 
trendy coffee shop that sells all manner of   
analogue photography items.

The icing on the strudel is that you get 
to take your creations home with you!

نشاطات

المدينــة.  الستكشــاف  المشــي  أحذيــة  جهــزوا 
العمرانيــة فــي  التفاصيــل  البــدء بجمــال  يمكنكــم 
ــاق  ــة لعش ــًا مجاني ــدم عروض ــي تق ــا الت ــرا فيين دار أوب
الموســيقى المنتظريــن فــي أرجــاء الســاحة. ومــن 
)كونســتهاوس(  الفنــون  دار  إلــى  توجهــوا  هنــاك 

المتميــز.  التصميــم  ذو  الفنــي  المتحــف 
ــكاد الفــن يتواجــد فــي كل أركان  فــي الواقــع، ي
ــذي  ــف، ال ــع المتاح ــون مجم ــد أن يك ــة، وال ب المدين
يعــد ضمــن عشــر أكبــر مســاحات ثقافيــة فــي العالــم، 
هــو النقطــة التــي يفضلهــا الجميــع حيــث يوجــد 
المعــارض والمتاحــف مثــل متحــف ليوبولــد الــذي 
الفنيــة  األعمــال  مــن  هائلــة  مجموعــة  يســتضيف 
المعاصــرة  الفنــون  ومركــز  شــيل،  إيغــون  للرســام 
المومــوك. وعلــى نحــٍو مماثــل، يتيــح متحــف بيلفيديــر 
فــي  للتأمــل  فرصــة  االمبراطوريــة  أجوائــه  فــي 

مواهــب الفنــان غوســتاف كليمــت النــادرة. 
الحضريــة  المدنيــة  الحيويــة  تمتــزج  فيينــا  فــي 
ــد  ــة. وبع ــراء المفتوح ــاحات الخض ــع المس ــق م بتناس

Opposite: Kunst HausWien Art Museum  
Left: Karlskirche Church 
Below: The PolaWalk  
Below left: The MuseumsQuartier

الصفحة المقابلة دار الفنون )كونستهاوس( المتحف 
الفني؛ إلى اليسار: كنيسة كارلسكيرش؛ إلى األسفل: 
جوالت بوالووك السياحية؛ يسارًا إلى األسفل: مجمع 
المتاحف
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ــٍة  ــي جول ــم ف ــذي يأخذك ــري ال ــار األث ــوب القط رك
ســياحية فــي أرجــاء المنطقــة، يمكنكــم الذهــاب 
ــى  ــقة عل ــة )Stadtpark( المنس ــة المدين ــى حديق إل

ــر.  ــب األخض ــى العش ــة عل ــة هادئ ــق لنزه ــو أني نح
ال تكتمــل زيــارة فيينــا دون ركــوب عجلــة فيينــر 
ــي  ــي الت ــر للماله ــة برات ــي مدين ــبية ف ــراد الخش رايزن
الذهبــي  باليوبيــل  احتفــااًل   1897 عــام  شــيدت 
لالمبراطــور فرانــز جوزيــف. بركــوب العجلــة فــي دورٍة 
هادئــة واحــدة تســتغرق عشــرين دقيقــة يمكنكــم 

االســتمتاع بالمناظــر الرائعــة للمدينــة. 
ــن  ــدة م ــي واح ــر ه ــي برات ــي ف ــة الماله ومدين
ثــالث وجهــات تغطيهــا جــوالت شــركة بــوالووك 
)PolaWalk( الســياحية التــي يديرهــا أبنــاء المدينــة. 
مرشــدون  األقــدام  علــى  الجــوالت  هــذه  يقــود 
الثــالث  حوالــي  منهــا  كٌل  وتســتغرق  ســياحيون 
وتشــمل  للمدينــة،  فريــدة  نظــرًة  توفــر  ســاعات 
اســتعمال كاميــرات بوالرويــد للصــور الفوريــة )إضافــًة 
إلــى درس عملــي( وتنتهــي الجولــة فــي مقهــى 
ــى  ــع كل مــا يخطــر عل ــذي يبي ــق ال سوبرســينس األني
البــال مــن لــوازم المعــدات والكاميــرات غيــر الرقميــة. 

GULF AIR operates daily flights to Europe.
Book at gulfair.com
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جـولـة فـــي مـديـنـة

WHERE TO EAT

When in Vienna, eat like the Viennese, 
starting with an excellent local coffee 
and slice of  apple strudel or gut-busting 
Sachertorte. For an authentic old-school 
experience, Café Léopold Hawelka off  
the Graben shopping street has delicious 
cream cheese strudel and charmingly 
dismissive waiters to boot.

Searching out a classic Wiener 
schnitzel is a challenge, but Gasthaus 
Pöschl, owned by local celeb and actor 
Hanno Pöschl, is a sure-fire winner. The 
unpretentious restaurant is located on a 
cobble-stoned square close to the busy 
Kärntner Strasse, with a menu of  hearty 
home-cooked Viennese dishes.

Alternatively, hang out with 
urban hipsters at Motto am Fluss, a  
casual two-floor café-bistro-meets-
upmarket restaurant concept overlooking 
the Danube.

WHERE TO SHOP

The usual array of  European brands 
crowd Vienna’s main shopping 
thoroughfares but its local arts and crafts 
scene is also thriving. If  you’re lucky, 
you’ll catch the pop-up market outside 
MuseumsQuartier, where you'll find 
everything from vintage cake stands and 
hand-painted Frida Kahlo sneakers to 
pendants made from chunks of  layered 
painted graffiti.

A one-of-a-kind retail experience 
can be found at the StilRad°°/Eva Blut 
boutique where designer bicycles and 
super trendy accessories are paired with 
chic handbags created by the former 
Vivienne Westwood protégée to redefine 
the quintessential Viennese urban  
cyclist look. 

Café Léopold Hawelka

كافيه ليوبولد هاويلكا

Vienna City Centre

وسط المدينة في فيينا

أين نأكل

ــك  ــا علي ــي فيين ــون ف ــا تك ــة عندم ــول الحكم تق
بفنجــان  بدايــًة  أهلهــا؛  يــأكل  كمــا  تــأكل  أن 
أو  الشــترودل  حلــوى  مــن  وقطعــة  القهــوة 
اشــتهرت  الــذي  الشــوكوال  )كعــك  زاخرتــورت 
ولتجربــة  البطــن.  تمــأ  التــي  المدينــة(  بــه 
كافيــه  تقــدم  الماضــي،  إلــى  تعيدكــم  أصيلــة 

أين نتسوق

األوروبيــة  التجاريــة  العالمــات  مجموعــة  تمــأ 
ــا،  ــي فيين ــوق ف ــن التس ــوارع وأماك ــة ش المألوف
والصناعــات  للفنــون  المحلــي  المشــهد  ولكــن 
فــي  الخــاص  الحيــوي  إيقاعــه  لــه  اليدويــة 
تصادفــوا  فقــد  الحــظ،  حالفكــم  إذا  المدينــة. 
الهــواء  فــي  أســبوعيًا  يعقــد  الــذي  الســوق 
ــدون  ــف. وتج ــع المتاح ــن مجم ــرب م ــق بالق الطل
مــن  ببالكــم،  يخطــر  قــد  مــا  كل  الســوق  فــي 
مطليــة  أحذيــة  إلــى  الكعــك  صناعــة  ملحقــات 
طبقــات  مــن  المصنوعــة  والقــالدات  باليــد 

الغرافيتــي.  مــن  متعــددة 
نوعهــا  مــن  فريــدة  تســوق  تجربــة  ويوجــد 
فــي بوتيــك ســتيل راد°°/إيفــا بلــوت حيــث تبــاع 
ــار المصمميــن  الدراجــات الهوائيــة مــن تصميــم كب
اليــد  وحقائــب  الموضــة  اكسســوارات  مــع 
المدنيــة  الفيينيــة  الطلــة  تعكــس  التــي  األنيقــة 
األصيلــة، وتبتكــر هــذه الحقائــب عاملــة ســابقة 

ويســتوود. فيفيــان  المصممــة  مــع 

التســوق  وجهــة  مــن  بالقــرب  هاويلــكا، 
مــن  لذيــذة  قطعــًا  غرابــن،  شــارع  المعروفــة 
بشــكٍل  نادلــون  يقدمهــا  شــترودل  كريمتشــيز 

اللباقــة. مــن  يخلــو  يــكاد  جــاٍف 
ــم  ــن اللح ــث ع ــي البح ــة ف ــدون صعوب ــد تج وق
الكالســيكية.  الطريقــة  علــى  المحضــر  الفيينــي 
ــه  ــذي يملك ــل ال ــتهاوس بوش ــم غاس ــن مطع ولك
قــد  بوشــل،  هانــو  محليــًا  المشــهور  الممثــل 

البســيط  المطعــم  يقــع  يحظــى علــى إعجابكــم. 
ــر  ــارع كارنتن ــن ش ــرب م ــة بالق ــاحة مرصوف ــي س ف
ــة. ــة األصيل ــاق الفييني ويقــدم مجموعــة مــن األطب
فلــوس  آم  موتــو  مطعــم  فــي  وبالمقابــل، 
العصــري  الشــباب  مــن  بجيــل  االختــالط  يمكنكــم 
الحضــري فــي مــكان فريــد إذ أنــه ينتشــر علــى طابقين 
ويضــم مقهــى إلــى جانــب المطعــم الراقــي ويتمتــع 

بإطاللــة علــى نهــر الدانــوب.   
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WHERE TO STAY

The recently opened Ruby Sofie Hotel, 
just a few minutes’ walk from Wien 
Mitte station and Airport Shuttle, puts 
the city right on your doorstep. Part of  a 
restored building that houses the popular 
Sofiensaal concert hall, the hotel picks 
up on the musical heritage with vintage 
guitars, antique gramophones and its 
own in-room playlist connected through 
a tablet and personal Marshall amp. The 
organic buffet breakfast is sublime, and 
the hotel will even lend you a bicycle to 
ride around the city, for free.

Pitched as a design hotel that’s a home 
away from home, The Guesthouse Vienna 
boasts swanky interiors by Conran & 
Partners and deluxe opera view rooms 
with window seats overlooking the 
The Albertina museum — just made 
for afternoon lounging. The brasserie 
and bakery serves an all-day breakfast, 
including delectable eggs Benedict, and 
in-room amenities include a soothing 
aromatherapy pillow spray.

كانــت فيينــا فــي فتــرة مــن الزمــن عاصمــة الثقافــة 
طويلــة   فتــرة  مــدى  علــى  وكانــت  األوروبيــة 
الفــن  مجــاالت  فــي  مثقفــة  لنخبــة  لإللهــام  مصــدرًا 
وولفغانــغ  أمثــال  أنتجــت  واألدب  والموســيقى 
ــتاف  ــوبرت وغوس ــز ش ــدن وفران ــف هاي ــوزارت وجوزي م

فرويــد.  وســيغموند  شــيل  وإيغــون  كليمــت 
النمســاوية تســتمتع جميــع  العاصمــة  زيــارة  خــالل 
العمــارة  عظمــة  مــن  الكثيــرة  بالمشــاهد  الحــواس 
الباروكيــة فــي عهــد ســاللة الهابســبيرغ نظــرًا لكثــرة 
واختــالط  باألشــجار  المحفوفــة  والشــوارع  القصــور 
أنمــاط الفــن الحديــث مــع فنــون حقبــة اآلرت ديكــو 
اللــذان كانــا يعتبــران كألــوان مــن التطــرف غيــر المقبــول 

المحافــظ.  الفيينــي  المجتمــع  فــي 
الحافلــة  األنيقــة  المدينــة  شــوارع  عبــر  وبالســير 
بالمقاهــي األنيقــة والحدائــق الغنــاء ال يصــدق المــرء 
ــوي  ــف الج ــارات القص ــن غ ــٍل م ــى واب ــت إل ــا تعرض أنه
هــي  فيينــا  اليــوم،  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  خــالل 
ــح  ــارب تتي ــاهد والتج ــن المش ــوان م ــدد األل ــط متع خلي
الثامــن عشــر  القــرن  فــي  البــالط  حيــاة  إلــى  نافــذًة 
الحفــاظ  تــم  التــي  التاريخيــة  األبنيــة  صالونــات  فــي 
عليهــا بشــكل ممتــاز، وفــي نفــس الوقــت تعــرض فيينــا 

جانبهــا المعاصــر بــكل فخــر وكبريــاء. 

48 سـاعـة 
فـي فـيـيـنـا

كلير مالكولم تستكشف لنا المناظر الجميلة والعراقة إلى 
جانب تذوق اللحم الفييني في العاصمة النمساوية

Right: Ruby Sofie Hotel,                            
Below right: The Guesthouse Vienna, 
Opposite: The Viennese skyline from  

St Stephen's Cathedral

إلى اليمين: فندق روبي سوفي؛ يمينًا إلى األسفل: 
فندق غيستهاوس فيينا؛ الصفحة المقابلة: منظر عام 

لفيينا من كاتدرائية سانت ستيفن

اإلقامة

فــي وســط المدينــة وعلــى بعــد مســير دقائــق مــن 
محطــة فييــن ميــت وتــرام المطــار هنــاك فنــدق 
ــدق  ــع الفن ــرًا. يق ــح مؤخ ــذي افتت ــوفي ال ــي س روب
ــى  ــن المبن ــرًا، ويحتض ــده مؤخ ــم تجدي ــى ت ــي مبن ف
ويتابــع  سوفينســال.  الموســيقية  الحفــالت  قاعــة 
الفنــدق علــى نفــس الوتيــرة فــي التــراث الموســيقي 

ــة  ــون أثري ــزة غراموف ــة وأجه ــارات قديم ــرض قيث فيع
مــن  بالفنــدق  خاصــة  قائمــة  توفيــر  جانــب  إلــى 
المقطوعــات الموســيقية فــي كل غرفــة تصــل إلــى 
النــزالء عبــر جهــاز لوحــي وســماعات مارشــال. ويقــدم 
الفطــور،  لوجبــات  رائعــة  عضويــة  بوفيــه  الفنــدق 
كمــا يوفــر الفنــدق دراجــات هوائيــة لنزالئــه بالمجــان 

ــة. ــي المدين ــول ف ــن التج ــوا م ليتمكن
أمــا فنــدق غيســتهاوس الفخــم الــذي صمــم ليعطــي 

النــزالء اإلحســاس بأنهــم فــي منزلهــم، فيتباهــى 
ــران  ــران وكون ــن كون ــرة م ــة الفاخ ــه الداخلي بتصاميم
ــرا ومقاعــد  ــة علــى األوب ــى الغــرف المطل إضافــًة إل
ــا. ويقــوم  علــى الشــباك تشــرف علــى متحــف ألبيرتين
وجبــة  بتقديــم  الفنــدق  فــي  والمخبــز  المطعــم 
الفطــور طــوال النهــار، ويصنعــون عجــة بينيديكــت 
وســادة  الغــرف  ميــزات  تشــمل  المــذاق.  رائعــة 

معالجــة بالزيــوت العطريــة العالجيــة.


