R4
منطقة
كاستيلو ""CASTELLO

منطقة استراحة
حدائق طريق جاريبالدي ""GARIBALDI

يمكن الوصول إلى هذه المساحة الخضراء بسهولة باستخدام خطوط البحار الخاصة باتحاد شركات النق ل ف ي فينيس يا " Venezia
وهي تتكون من طريق كبير مليء بالشجار يشجع على الستراحة في شهور الصيف.
يمت د الطري ق بط ول 180م تقريب 8ا" ويمث ل مم ر وص ل بي ن ش ارع جاريبال دي  Garibaldiوالح دائق النابليوني ة Giardini
) Napoleoniciأو ديل بارتيجانا  ( della Partigianaالتي ت ؤدي إل ى ح دائق بيين الي  Biennaleال تي ه ي مق ر المع رi
الدولي للفن والمعمار.
في الجزء الشمالي من طريق جاريبالدي  Garibaldiتوجد النافورة الثرية التي تحمل السم نفسه؛ وبطول الطريق وفي المنطق ة
المفتوحة" حيث يقع أحد صنبوري الماء الصالح للشرب" توجد العديد من المقاعد الطويلة وس لل المهملت" بالض افة إل ى أن ه عل ى
بُعد  50متر تقريب8ا توجد مراحيض ييريتاو  VeritasرVم .9
النقاط المهمة في الجوار
 دفيئة جارديني Giardini أجنحة البيينالي Biennale أرسينالي دار صناعة السفن Arsenale المتحف التاريخي للسفن وجناح السفنالنقل البحري العام
محطة :جارديني Giardini
خطوط البحار 1 :و) 2من  12/05إلى  "(17/09/2017و) 8من  27/05إلى  "(17/09/2017وN
محطة :حدائق بيينالي Biennale
خطوط البحار 4.1 :و 4.2و 5.1و 5.2و) 6من  27/05إلى (17/09/2017
المراحيض  -وصف الخدمات ال ُمقَ َد َم ة )المراحي ض رق م  9ف ي الح دائق النابوليوني ة  "Giardini Napoleoniciوeاi nيiو
( Castello
مواعيد العمل  10صباح8ا  7 -مسا 8ء" مغلق من  16/011/2017إلى 31/03/2018
 4مراحيض للسيدات
 4مراحيض للرجال
مرحاضان لصحاب الحتياجات الخاصة
معiومات nياحية
نقطة المعلومات والستقبال السياحي أمام مدخل متحف كورير ) Correrميدان سان ماركو ( San Marco
مواعيد العمل  09:00صباح8ا  07:00 -مسا 8ء
المسافة
من ميدان سان ماركو  San Marcoإلى حدائق طريق جاريبالدي Garibaldi
ف ي المرك ب البخ اري :س ان زكري ا  - San Zaccariaج ارديني  Giardiniخ  8 1 Gد Vائق؛ خ  7 2 Gد Vائق؛ خ 8 4.1 G
دVائق؛ خ 7 5.1 GدVائق.
سير8ا على الVدام 15 :دVيقة تقريب8ا
من ريالتو Rialto
في المركب البخاري :خ 35 1 GدVيقة؛ خ 29 2 GدVيقة
سير8ا على الVدام 35 :دVيقة تقريب8ا

