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 �ود 
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ن �
���م �� �
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�د �ت ��ده � ��
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 ا�ر آدرس ��
 در �
رت ��
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�و�� از وا"د�ن �


 ھ�راه  �
ل را � �ردن دارد !ر�ده �(و�ل دھ�د ١۶
�� در�
 ت ���د) و �
( رم در�وا�ت را ���وا��د از ��  . ت �
ر
��

�� را در�
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 '�م ���وا��د �
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  ھز��� �0و�ت  در  ��
�ورو   ��۶  �
ه  �ورو  ۵١     روز)   2�۶۵٣ �
ل (    ز��
5ن  +٨١  

�ورو   ،۵٧  روز)   2�۶۵٣ �
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س دارد 
  آ�وزان  

را�>
ن ،�ود�
ن و �و;وا�
ن ،�
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زی��
ب، ��
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ی �و��@� رای  دی، �ودآ�وز زA�� و"� و��روز �٢٨  
روز ١۴دی و �;.� رای ویدی  


 �ر �ن !ر��ت ر��ا�
�ت، ���وا��د �
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و ...) �ر �� �ده از �ش �ود�
ن را�>
ن ا�ت  دیا��  
��ت رای ھر �� ۵٠رای ا��
 �ر �� �ده از �ش �و;وا�
ن   

�ورو رای ھر �� ١ا��
 �ر �� �ده از �ش ز��
5ن   
. !ر��د �� I>و�� ���وا��د ا�
�ت ��
�
ھ
ی �ود را ��د�د ���د"ط<
 از �
ر��
ن ��  



Impressum: Stadt Nürnberg, Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 4, 90403 Nürnberg, 2019. 
 

  
 

 �ر��� د�ر �رد در #س دادن ا��ت ھ�
: رای �2 ھ<�� د�ر�رد  از �����ن روز  

�� 

ب ���) 
��ت رای ھر �� ١٠و ...) �ر �� �ده از �ش �ود�
ن   دیرای ا��  
�ورو رای ھر �� ١رای ا��
 �ر �� �ده از �ش �و;وا�
ن   

 
 

�ورو رای ھر �� ٢ا��
 �ر �� �ده از �ش ز��
5ن   
. �
دآوری ��� 
رای ر�ردا�دن  �����
ر��تا� Dر�
���ددر�
 ت ��� ھ
 !�ش از �ر ر��دن �  

 

دآوری  ۶ا�ر �� ��
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#nue_freewifi 
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 را زد�د وارد ا��رت �واھ�د �د. 
 

 
 


