




EinE immobiliE dEr bEsondErEn (gesicherten) Qualität 

 a propErty of spEcial (secured) Quality 

  unE propriÉtÉ dE QualitÉ spÉcialE (protégée)

	 	 	 НЕДВИЖИМОСТЬ	СПЕЦИАЛЬНОГО	КАЧЕСТВА

	 	 	 	 独具特色的房地产

    อสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ (ปลอดภัย) พิเศษ
     



2
seite
 2-3  inhaltsverzeichnis
 4-5  standort
 6-7  das Wendland in 
  niedersachsen
 8  objekt anlage
 9-11  Gesicherte anlage
 12-20  die Gebäude
 21  bebauungsplan
 22  Übersichtsplan / 
	 	 Einzelfl	ächen
 23-32  ideenbeispiele
 33  impressum / dVd

page
 2-3 table of contents
 4-5 location
 6-7 the Wendland area 
  of lower saxony
 8 site layout
 9-11 secure facilities
 12-20 the buildings
 21 development plan
 22 General plan / 
  individual areas 
 23-32 concepts
 33 publishing information /  
  dVd

page 
 2 à 3 synoptique
 4 à 5 site
 6 à 7 le Wendland en 
  basse-saxe
 8 bien-fonds complexe
 9 à 11 complexe protégé
 12 à 20 les bâtiments
 21 plan d’aménagement 
  urbain
 22 plan d’ensemble / 
  les différentes parcelles
23 à 32 Exemples d’idées
 33 mentions légales / dVd

Baden-Württemberg

Hannover
Wolfsburg

Schwerin

Magdeburg

Bremen

Schleswig-
Holstein

Hamburg

Mecklenburg-
Vorpommern

Niederschsen
Berlin

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

Hessen

Saar-
land

Rheinland-
Pfalz

Bayern



Страница

	 2-3	 Содержание
	 4-5		 Месторасположение
	 6-7		 Регион	Вендланд	в	Нижней	Саксонии
	 8		 Объект	План
	 9-11		 Охраняемое	учреждение
	 12-20		 Здания
	 21		 План	застройки
	 22				Обзорный	план	/	Отдельные	части	территории
	 23-32	 Примеры	идей
	 33		 Выходные	данные	/	DVD

第2到3页 目录

第4到5页 地理位置

第6到7页 位于下萨克森州的 Wendland

第8页 地产全貌

第9到11页 地产的安全措施

第12到20页  建筑介绍

第21页 营建计划

第22页 概貌 / 单块用地

第23到32页  用途构想举例

第33页 版权申明 / dVd

3

3-2

5-4

7-6

8

11-9

20-12

21

22

32-23

33

صفحة
 فهرست 2

 موقع 3

 منشأة ملك 4

 ويندالند في نيدرزاكسن 5

 منشأة آمنة 7ـ6

 المبنى 14ـ8

 خّطة البناء 15

 عاّمة / مساحات منفردةخّطة  16

 أمثلة أفكار 18ـ17

 / دي في ديهيئة التحرير 19

 

 

 

صفحة
 فهرست 2

 موقع 3

 منشأة ملك 4

 ويندالند في نيدرزاكسن 5

 منشأة آمنة 7ـ6

 المبنى 14ـ8

 خّطة البناء 15

 عاّمة / مساحات منفردةخّطة  16

 أمثلة أفكار 18ـ17

 / دي في ديهيئة التحرير 19

 

 

 

صفحة
 فهرست 2

 موقع 3

 منشأة ملك 4

 ويندالند في نيدرزاكسن 5

 منشأة آمنة 7ـ6

 المبنى 14ـ8

 خّطة البناء 15

 عاّمة / مساحات منفردةخّطة  16

 أمثلة أفكار 18ـ17

 / دي في ديهيئة التحرير 19

 

 

 

صفحة
 فهرست 2

 موقع 3

 منشأة ملك 4

 ويندالند في نيدرزاكسن 5

 منشأة آمنة 7ـ6

 المبنى 14ـ8

 خّطة البناء 15

 عاّمة / مساحات منفردةخّطة  16

 أمثلة أفكار 18ـ17

 / دي في ديهيئة التحرير 19

 

 

 

صفحة
 فهرست 2

 موقع 3

 منشأة ملك 4

 ويندالند في نيدرزاكسن 5

 منشأة آمنة 7ـ6

 المبنى 14ـ8

 خّطة البناء 15

 عاّمة / مساحات منفردةخّطة  16

 أمثلة أفكار 18ـ17

 / دي في ديهيئة التحرير 19

 

 

 

หน้า
  2-3  สารบัญ
       4-5   สถานที่ตั้ง
 6-7    อาณาเขตเวนด์แลนด์ ในรัฐโลว์เวอร์ แซคโซนี
 8  บริเวณอสังหาริมทรัพย์
 9-11 เขตรั้วล้อมรอบ
 12-20  อาคารภายในอสังหาริมทรัพย์
 21 แผนการก่อสร้าง
 22 แผนที่พื้นที่ครอบคลุม / ที่ดินแยกแปลง
 23-32  ตัวอย่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 33 ผู้ออกเอกสาร / ดีวีดี



standort
Dieser Standort bietet interessante Vorteile für Ihren 
unternehmerischen Erfolg.
Gern stellen wir Ihnen den Wirtschafts- und Lebensraum 
Lüchow-Dannenberg auch persönlich vor. 

das bietet ihnen lüchow-dannenberg u. a.:
Überdurchschnittlich attraktive Zuschüsse für 
Unternehmen.
Lüchow-Dannenberg ist Ziel 1 - Fördergebiet.
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Wirtschaftsraum lüchow-dannenberg, lüchow-dannenberg economic area,
la région économique de lüchow-dannenberg, Экономическое	пространство	Люхов-Данненберг,
lüchow-dannenberg	经济区,	เขตเศรษฐกิจ ลุโชว-ดันเนนแบรก

Entfernungen

nach  Hamburg    ca.  100  km
nach  Berlin    ca.  230  km
nach  Hannover    ca.  140  km
nach  Magdeburg    ca.  130  km
nach  Wolfsburg    ca.  90  km
nach  Schwerin    ca.  85  km

Die nächste Autobahnauffahrt ist ca. 40 km entfernt.
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location
This location offers interesting opportunities for your 
entrepreneurial success.
We would also be pleased to give you a personal 
introduction to the living space and economic area of 
Lüchow-Dannenberg.

lüchow-dannenberg offers you: 
Extremely attractive grants for businesses. 
Lüchow-Dannenberg is an area eligible for EU 
objective 1 funding.

le site
Ce site offre des avantages intéressants pour le succès 
de votre entreprise.
C’est avec plaisir que nous vous présentons person-
nellement la région économique et géographique de 
Lüchow-Dannenberg.

ce que lüchow-dannenberg vous 
propose, entre autres:
Des subventions particulièrement séduisantes pour les 
entreprises. Lüchow-Dannenberg est Zone de promoti-
on de priorité 1.

distances
to  Hamburg    approx.  100 km
to  Berlin    approx.  230 km
to  Hannover    approx.  140 km
to  Magdeburg    approx.  130 km
to  Wolfsburg    approx.  90 km
to  Schwerin    approx.  85 km

The nearest motorway junction is approx. 40 km away.

distances
à  Hambourg    env. 100 km
à  Berlin    env.  230 km
à  Hanovre   env.  140 km
à  Magdeburg    env.  130 km
à  Wolfsburg    env. 90 km
à  Schwerin    env.  85 km 
La sortie d’autoroute la plus proche est à environ 40 km.

地理位置

该地区优势众多，将有助您的企业走向成功之路。我们
很荣幸亲自为您介绍Lüchow-Dannenberg地区的经济
和生活状况。

Lüchow-Dannenberg地区为您的企业提供高于平均值
的、有吸引力的补贴，此地处于经济促进发展区的第一
扶植区。 

距离
距汉堡大约100公里
距柏林大约230公里
距汉诺威大约140公里
距马堡大约130公里
距狼堡大约90公里
距什末林大约85公里

距离下一个高速公里出口大约40公里

Месторасположение
Это месторасположение предлагает интересные 
преимущества для 
Вашего предпринимательского успеха.
Мы рады также лично представить Вам 
экономическое и 
жилое пространство региона Люхов-Данненберг.
Регион	Люхов-Данненберг	предлает	Вам	среди	
прочего:
Превосходные привлекательные субсидии для 
предприятий. 
Цель 1 региона Люхов-Данненберг – сфера 
поощрений
Расстояния
в	Гамбург		 	 прибл.	100	км
в	Берлин		 	 прибл.	230	км
в	Ганновер		 	 прибл.	140	км
в	Магдебург		 		 прибл.	130	км
в	Вольфсбург		 		 прибл.	90	км
в	Шверин	 		 прибл.	85	км
Ближайшая автомагистраль находится на расстоянии прибл. 40 км.

 داننبرغ ـالمجال اإلقتصادي ليوشوف      الموقع
 هذا الموقع يقدّم فوائد مثيرة لإلهتمام لنجاح شركتكم.

 نعّرفكم بكل رغبة المجال اإلقتصادي و المجال المعيشي في ليوشوف ـ داننبرغ شخصيّاً أيضاً.

 هذا ضمن ما تقد مه لكم ليوشوف ـ داننبرغ:
 حوافز ماليّة جذّابة فوق المعدّل للشركات.

 ـ منطقة الدعم1رقم ليوشوف ـ داننبرغ هو الهدف 

 

 

 المسافات
 كم 100ـ حوالي  الى هامبورغ

 كم 230ـ حوالي  الى برلين
 كم 140ـ حوالي  الى هانوفر

 كم 130ـ حوالي  الى ماغدبورغ
 كم 90ـ حوالي  الى ولفسبورغ

 كم 85ـ حوالي  الى شويرين

 كم 40حوالي  مخَرج الطريق السريع القادم
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ที่ตั้ง
สถานที่ตั้งนี้จะทําให้สถานประกอบการของท่านได้เปรียบ และนํา
ไปสู่ความสําเร็จ
เรายินดีที่จะนําท่านชมทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
บริเวณโดยรอบ
ลุโชว-ดันเนนแบร์ก ด้วยตัวเอง

เขตลุโชว-ดันเนนแบร์กมีข้อเสนอให้ท่าน เช่น  บริษัทของท่านจะได้
รับการสนับสนุนด้านการเงินที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
เขตลุโชว-ดันเนนแบร์ก เป็นจุดที่ 1 ในเขตที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงิน

ระยะทางในการเดินทาง
ห่างจาก  เมืองฮัมบวร์ก      ประมาณ  100  กิโลเมตร
ห่างจาก  เมืองเบอร์ลิน       ประมาณ  230  กิโลเมตร
ห่างจาก  เมืองฮันโนเฟอร์   ประมาณ  140  กิโลเมตร
ห่างจาก  เมืองมักเดบวร์ก   ประมาณ 130  กิโลเมตร
ห่างจาก  เมืองวอล์ฟบวร์ก   ประมาณ  90  กิโลเมตร
ห่างจาก  เมืองเชเวริน          ประมาณ  85  กิโลเมตร
ห่างจากจุดเข้าถนนออโต้บาห์น(ทางหลวง) ประมาณ 40 กิโลเมตร



6

Diese Region im äußersten Nordosten des Bundeslandes Niedersachsen 
- das Wendland - grenzt im Norden an Mecklenburg-Vorpommern und im 
Südosten an Sachsen-Anhalt.

Bezeichnend für diese Umgebung sind die häufi g vorkommenden Rund-
lingsdörfer. Eines davon, bestehend aus 6 Gebäuden, gehört zu dieser Im-
mobilie.

Neu-Tramm ist ein Ortsteil der Samtgemeinde Elbtalaue, etwa 4 km von 
dessen Zentrum entfernt und gehört zum Landkreis Lüchow-Dannenberg.

das Wendland in niedersachsen,
the Wendland area of lower saxony, le Wendland en basse-saxe, 
Регион	Вендланд	в	Нижней	Саксонии,	位于下萨克森州的Wendland,
อาณาเขตเวนดแลนด ใน รัฐโลเวอร แซคโซนี (นีเดอรซาคเซน)

liegenschaft ca. 30 Hektar eingezäunt und bewacht
approx. 30-hectare property, fenced and guarded
la propriété d’environ 30 hectares, avec clôture et surveillance
Недвижимость	прибл.	30	гектаров,	огражденная	забором	и	
охраняемая
占地30公顷的地产由防护栏围起并带有安全监控

บริเวณอสังหาริมทรัพย์ เนื้อที่ประมาณ 30 เฮกตาร์ มีรั้วกั้นล้อมรอบและมีการ
ควบคุมดูแล

Vereint ost und West, die Elbestraßenbrücke bei dömitz
linking east and west, the Elbe road bridge at dömitz
relie l’est et l’ouest : le pont routier sur l’Elbe près de dömitz
Объединяет	восток	и	запад,	автодорожный	мост	возле	Дёмица
在Dömitz边上的易北河大道桥，是东、西德统一后修建的

สะพานข้ามแม่น้ําเอลเบ ที่ เดือมิทซ์ เป็นสะพานที่เชื่อมฝั่งตะวันออกกับตะวันตกเข้า
ด้วยกัน

 دالند في نيدرزاكسننوي
هذه المنطقة في أقصى الشمال الشرقي من المقاطعة اإلتّحاديّة نيدوزاكسن ـ ويندالند ـ تحد من الشمال مكلنبورغ ـ 

 فوربومرن و من الجنوب الشرقي زاكسن ـ أنهالت.

ي، تعود الى هذا مبان 6واحدة منها، والتي تتأّلف من هي كثرة وجود المنشآت القرويّة. ما يُميّز هذه الضاحية 
 العقار.

مركزها و يعود الى دائرة الوالية ليوشوف ـ كم من  4حوالي يبعد بلديّة المخمل البتاالوه، نوي ـ ترام هو جزء من 
 داننبرغ.

 

 

 

 

 

 عند دومتس جسر البشتراسنبريوكه يوّحد الشرق و الغرب
 و ُمراقب هكتارُمسيّج 30هذا العقار الذي يبلغ        
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Регион	Вендланд	в	Нижней	Саксонии

Этот регион на крайнем северо-востоке 
федеральной земли Нижняя 
Саксония - Вендланд - граничит на севере с 
землей Мекленбург-Передняя 
Померания и на юго-востоке с землей 
Саксония-Анхальт. 

Характерной особенностью этой окрестности 
являются часто встречающиеся 
круглые поселения. Одно из них, состоящее из 
6 зданий, относится к этой 
недвижимости.

Ной-Трамм – населенный пункт объединенной 
общины Эльбталауе, на  
расстоянии около 4 км от ее центра и 
относится к району Люхов-Данненберг.
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the Wendland area of lower saxony

The Wendland region in the extreme north-east 
of the Federal state of Lower Saxony borders on 
Mecklenburg-Western Pomerania in the north and 
Saxony-Anhalt in the south-east.

Characteristic of this area are the „Rundling“ or 
round villages, many of which are found here. 
One of these, consisting of 6 buildings, forms part 
of this estate.

Neu-Tramm is a district of the Elbtalaue collective 
municipality, located some 4 km from its centre, 
and belongs to the Landkreis Lüchow-Dannen-
berg.

le Wendland en basse-saxe

Cette région située à l’extrême nord-est du Land 
de Basse Saxe - le Wendland - est limitée au 
nord par le Mecklembourg-Poméranie-Occidenta-
le et au sud-est par la Saxe-Anhalt.

Un élément typique de la campagne environnante 
sont les « Ronds villageois » que l’on rencontre 
souvent. Un de ces groupements de maisons, 
constitué de 6 bâtiments, fait partie de la propri-
été.

Neu-Tramm est un écart de la commune associée 
de Elbtalaue, situé à environ 4 km de son centre 
et fait partie de l’arrondissement de Lüchow-
Dannenberg.

位于下萨克森州的Wendland

此地区在下萨克森联邦州的最东北部，北接梅克伦
堡-前波莫瑞州，东南接萨克森-安哈尔特州。
这个地区以常见的环形村落而著称。其中一个村落
由六栋建筑组成，是我们地产建筑中的一部分。

Neu-Tramm 是易北河河谷低地总村落中的一部
分，离市中心大约4公里，行政上隶属Lüchow-
Dannenberg地区。

 دالند في نيدرزاكسننوي
هذه المنطقة في أقصى الشمال الشرقي من المقاطعة اإلتّحاديّة نيدوزاكسن ـ ويندالند ـ تحد من الشمال مكلنبورغ ـ 

 فوربومرن و من الجنوب الشرقي زاكسن ـ أنهالت.

ي، تعود الى هذا مبان 6واحدة منها، والتي تتأّلف من هي كثرة وجود المنشآت القرويّة. ما يُميّز هذه الضاحية 
 العقار.

مركزها و يعود الى دائرة الوالية ليوشوف ـ كم من  4حوالي يبعد بلديّة المخمل البتاالوه، نوي ـ ترام هو جزء من 
 داننبرغ.

 

 

 

 

 

 عند دومتس جسر البشتراسنبريوكه يوّحد الشرق و الغرب
 و ُمراقب هكتارُمسيّج 30هذا العقار الذي يبلغ        
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อาณาเขตเวนดแลนด ใน รัฐโลเวอร แซคโซนี 
(นีเดอรซาคเซน)

เขตนี้ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโลเวอร แซค
โซนี  ทางเหนือของเวนดแลนดติดกับรัฐเม็คเคล็นบวรก ฟ
อรพอมเมิรน ทางตะวันออกตอนใต ติดกับรัฐซาคเซน อัน
ฮาลท

บริเวณนี้มีลักษณะเดนคือ หมูบานที่ตั้งขึ้นเปนวงกลมรอบ 
ซึ่งจะพบไดบอยๆ  หนึ่งในหมูบานที่วา มีอาคารทั้งหมด  6 
หลังและตั้งอยูภายในอสังหาริมทรัพยแหงนี้

ตําบล นอย-ทรัมม เปน เขตที่ขึ้นอยูกับเขตชุมชน เอลบทาล
เอาเอ  อยูหางจากใจกลางเมือง ประมาณ 4 กิโลเมตร และ
อยูภายในเขตขยายรอบลุโชว-ดันเนนแบรก
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Gesicherter Haupteingang mit Wachgebäude,
secure main entrance with guardhouse,
Entrée principale protégée avec bâtiment de garde,
Охраняемый	главный	вход	с	караульным	помещением,
带有门卫的主大门, 
ประตูทางเขาหลักมีการปดกั้น และปอมยาม

ausfahrt am Haupteingang, Exit at the main entrance, 
Sortie	de	voitures	à	l’entrée	principale,	Выезд	на	главном	входе,	
主大门的进出口处, 
ถนนทางออกที่ประตูทางเขาหลัก

 ببناية ُمراقبةمؤّمنة الالبوابة الرئيسيّة 

 

 

 

 

 

 

 الَمخرج في البوابة الرئيسيّة

 ببناية ُمراقبةمؤّمنة الالبوابة الرئيسيّة 

 

 

 

 

 

 

 الَمخرج في البوابة الرئيسيّة
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durch Hightech-Überwachung am Zaun und insbesondere auf dem Gelände, gesichertes, bewachtes, 
eingezäuntes	Areal	mit	ca.	30	Hektar	Gesamtfl	äche	und	einer	Bruttogeschossfl	äche	(BGF)	von	ca.	30.000	
m2, ca. 30 Gebäude.
Zusätzlich ca. 30.000 m2 bGf (genehmigter bebauungsplan).

Ein Hubschrauber landeplatz und
zahlreiche parkplätze stehen zur Verfügung.

Hohes maß an sicherheit,
High	level	of	security,	Un	haut	degré	de	sûreté,	Высокий	уровень	безопасности,
高度的安全措施, การรักษาความปลอดภัยระดับสูง

mit natostacheldraht zum teil gesicherter Zaun, 
fence secured with partly nato barbed wire, 
clôture protégée par des barbelés en partie otan, 
Забор,	защищенный	колючей	проволокой	частично	с	Нато,	
筒形的铁丝网组成的部分安全护栏, 

ร้ัวถูกปดก้ันดวยลวดหนามแบบนาโต บางสวน

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ
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Nachtrag zu den Übersetzungen der WVG-Broschüre 
 
 
S. 10 
 
Deutsch     ca. 30.000  
Englisch     approx. 
Arabisch     حوالي          
Französisch     env. 
Russisch     прибл. 
Chinesisch     大约 
Thailändisch 
 
 
Deutsch     mit zum Teil Natostacheldraht 
Englisch     partly 
Arabisch       جزئيّا 
Französisch     en partie 
Russisch     частично с 
Chinesisch     部分 
Thailändisch      
 
 
S. 12 
 
Deutsch     Veranstaltungs-Seminarräume etc. 
Englisch     function- and seminar rooms etc. 
Arabisch     ـ قاعات الحلقات الدراسيّة الخ. قاعات اإلحتفاالت  
Französisch     Locaux pour manifestations et stages de  
      formation, etc. 
Russisch     Помещения для мероприятий и семинаров 
      и т. п. 
Chinesisch     活动和讲座室等等 
Thailändisch      
 
 
S. 13 
 
Deutsch     Kaminzimmer, Aufenthaltsräume etc. 
Englisch     fireplace room, staying room etc. 
Arabisch     الخ. موقد، غرف الجلوس غرفة  
Französisch     Pièces à cheminée, salles de détente, etc. 
Russisch     Комната с камином, Помещения для  
      пребывания и т. п. 
Chinesisch     带壁炉的房间，休息室等等 
Thailändisch      
 
 
 



Высокий	уровень	безопасности

Огражденный забором ареал общей 
площадью прибл. 30 гектаров, 
междуэтажной площадью брутто
прибл. 30.000 м2 и с прибл. 30 
зданиями, охраняемый благодаря 
высокотехнологическому наблюдению у 
забора и, в частности, на территории.
Дополнительно прибл. 30.000 м2 BGF 
(разрешенный план застройки).

Имеется вертолетная посадочная 
площадка и многочисленные парковочные 
места.

11
High level of security

With high-tech surveillance of the fence and 
especially of the premises, a secure, guar-
ded, fenced area with a total area of approx. 
30 hectares and a gross fl oor area (GFA) of 
approx. 30,000 m2, approx. 30 buildings.
Plus approx. 30,000 m2 GFA (approved deve-
lopment plan).

A helicopter pad and numerous parking 
spaces are available.

un haut degré de sûreté

Grâce à un dispositif de surveillance de 
haute technicité à la clôture et surtout sur le 
terrain, on a là un périmètre clôturé, protégé 
et surveillé d’une surface totale d’environ 30 
hectares et présentant une surface brute de 
plancher d’env. 30000 m² répartie sur environ 
30 bâtiments.
Surface supplémentaire d’environ 30.000 
m² (fi gurant au Plan d’aménagement urbain 
approuvé).

Une hélistation et de nombreux parkings sont 
également disponibles dans le complexe

高度的安全措施

地产占地30公顷，总建筑面积3万平方米，大
约有30栋建筑。地产由防护栏围起，并采用高
科技手段进行监控，以保证其安全。
此外还大约有3万平方米的批准可建地。

并有一个可停泊直升飞机的平台和众多的车位
可供使用。

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

 مقداٌر عاٍل من األمن
المنطقة المؤّمنة المراَقبة والمحاطة بالسور الساحة، على السياج و خاّصةً على  للمراقبة تقنيّة العاليةالمن خالل 

 مبنى. 30، حوالي 2م 30.000 هكتار و مساحة قذف كليّة 30بمساحة إجماليّة تقدّر بحوالي 
 )خّطة بناء ُمجازة(. مساحة قذف كليّة 2م 30.000إضافة الى ذلك حوالي 

 هبوط طائرة مروحيّة و العديد من مواقف السيّارات موضوعة تحت التصرف. حّطةم

 

ن بأسالك الناتو الشائكة  سور مؤمَّ

 

การรักษาความปลอดภัยระดับสูง

ดวยกลองไฮเทคที่ติดตั้งที่รั้วและในบริเวณ
อสังหาริมทรัพย   ในบริเวณอสังหาริมทรัพยมีรั้ว
รอบบริเวณและมีการปดกั้นและควบคุมดูแล 
อาณาเขตทั้งหมดครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ  30 
เฮกตาร (187,5 ไร) และพื้นที่รวมภายในอาคาร 
30,000 ประมาณ ตารางเมตร จากอาคารประมาณ  
30 หลัง และสามารถเพิ่มเติมพื้นที่รวมภายในอาคาร
ไดอีก
ประมาณ 30,000 ตารางเมตร (แผนการกอสรางซึ่ง
ไดรับการอนุมัติแลว)

มีสนามบินขึ้นลงสําหรับ เฮลิคอปเตอร และที่จอดรถ
จํานวนมาก



Gebäude 3, Veranstaltungs-, seminarräume etc.,
building 3, function- and seminar rooms etc.,
bâtiment 3, locaux pour manifestations et 
stages de formation, etc.,
Здание	3,	Помещения	для	мероприятий	и	
семинаров	и	т.	п.,
3号建筑，活动和讲座室等等,

หองสําหรับจัดงาน – จัดสัมมนา และอื่นๆ 3 ที่พัก

Gebäude 1a, Wache,
building 1a, guardroom,
bâtiment 1a, poste de garde,
Здание	1A,	караульное	помещение,
1A号，门卫,
อาคารเลขที่ 1 ปอมยาม

optimale möglichkeiten für spezielle fahrübungen,
optimal possibilities for special driving training,
des possibilités optimales pour des entraine-
ments spéciaux à la conduite de véhicules,
Оптимальные	возможности	для	специальных	
ездовых	упражнений,
练习特殊驾车技能的最佳场地,

เปนที่เหมาะสําหรับการฝกซอมการขับเคลื่อนยาน
พาหนะแบบพิเศษ
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die Gebäude,
The	buildings,	Les	bâtiments,	Здания, 建筑介绍, เหลาอาคาร

Gebäudeplan,
building plan,
plan des bâtiments,
Здания,
建筑群平面图,
แผนผังอาคาร

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

Gebäude 1, Verwaltung,
building 1, administration,
bâtiment 1, service de gestion,
Здание	1,	администрация,
1号建筑，管理处,
อาคารเลขที่ 2  ฝายจัดการ

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

Nachtrag zu den Übersetzungen der WVG-Broschüre 
 
 
S. 10 
 
Deutsch     ca. 30.000  
Englisch     approx. 
Arabisch     حوالي          
Französisch     env. 
Russisch     прибл. 
Chinesisch     大约 
Thailändisch 
 
 
Deutsch     mit zum Teil Natostacheldraht 
Englisch     partly 
Arabisch       جزئيّا 
Französisch     en partie 
Russisch     частично с 
Chinesisch     部分 
Thailändisch      
 
 
S. 12 
 
Deutsch     Veranstaltungs-Seminarräume etc. 
Englisch     function- and seminar rooms etc. 
Arabisch     ـ قاعات الحلقات الدراسيّة الخ. قاعات اإلحتفاالت  
Französisch     Locaux pour manifestations et stages de  
      formation, etc. 
Russisch     Помещения для мероприятий и семинаров 
      и т. п. 
Chinesisch     活动和讲座室等等 
Thailändisch      
 
 
S. 13 
 
Deutsch     Kaminzimmer, Aufenthaltsräume etc. 
Englisch     fireplace room, staying room etc. 
Arabisch     الخ. موقد، غرف الجلوس غرفة  
Französisch     Pièces à cheminée, salles de détente, etc. 
Russisch     Комната с камином, Помещения для  
      пребывания и т. п. 
Chinesisch     带壁炉的房间，休息室等等 
Thailändisch      
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Gebäude 16, medizinische Erstversorgung,
Building	16,	fi	rst-aid	centre,
bâtiment 16, poste de premiers secours,
Здание	16,	пункт	первой	медицинской	
помощи,
16号建筑, 基层医疗所,

อาคารเลขที่16  อาคารหองพยาบาล

Gebäude 4, Veranstaltungssaal und Großkü-
che, Kaminzimmer, aufenthaltsräume etc.,
building 4, event hall and canteen kitchen, 
function- and seminar rooms etc.,
bâtiment 4, salle de manifestations et cuisine 
de collectivité, locaux pour manifestations et 
stages de formation, etc.,
Здание	4,	зал	для	мероприятий	и	большая	
кухня,	Помещения	для	мероприятий	и	
семинаров	и	т.	п.,
4号建筑，活动大厅和大厨房 活动和讲座室等等, 

อาคารเลขที่ 4  หองโถงสําหรับจัดงานและครัวขนาด
ใหญ หองเตาผิง พักผอน และอื่นๆ

Gebäude 5, unterkunft,
building 5, accommodation,
bâtiment 5, Hébergement,
Здание	5,	общежитие	/	приют,
5号建筑，住宿,
อาคารเลขที่ 5   ที่พัก

Gebäude 103, moderne schulungsräume,
building 103, modern training rooms
bâtiment 103, locaux de formation modernes,
Здание	103,	современные	учебные	
помещения,
103号建筑， 现代化的 培训楼,

อาคารเลขที่ 103  ที่ทันสมัย หองสําหรับการอบรม และ
สัมมนา

Gebäude 6, material-schuppen, Geräteraum,
building 6, material/scale/equipment room,
bâtiment 6, local/remise/hangar à matériel,
Здание	6,	Помещение	для	материалов,	
сарай,	помещение	для	приборов,
6号建筑 材料、工具、器械间,

อาคารเลขที่ 6   หองเก็บวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ

Gebäude 101 + 102, unterkunft und bibliothek,
building 101 + 102, accommodation and library,
bâtiments 101 + 102, Hébergement et 
bibliothèque,
Здания	101	+	102,	общежитие/приют	и	
библиотека,
101 + 102号建筑,  住宿和图书馆,

อาคารเลขที่ 101 และ 102  อาคารที่พักและหองสมุด

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

 
 ، أماكن التدريس103المبنى   ، قاعات الخزن 21المبنى  ، قاعة رياضة متعدّدة الوظائف22المبنى 

 
 مسكن و مكتبة 102 + 101المبنى  ، الورشة23المبنى   ، محّطة البنزين السابقة63المبنى 

 الطبيّة، اإلسعاف األوليّة 16المبنى  طائرة مروحيّة، محّطة هبوط  دار التدفئة، 62المبنى 

 

 
 ، أماكن التدريس103المبنى   ، قاعات الخزن 21المبنى  ، قاعة رياضة متعدّدة الوظائف22المبنى 

 
 مسكن و مكتبة 102 + 101المبنى  ، الورشة23المبنى   ، محّطة البنزين السابقة63المبنى 

 الطبيّة، اإلسعاف األوليّة 16المبنى  طائرة مروحيّة، محّطة هبوط  دار التدفئة، 62المبنى 

 

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

Nachtrag zu den Übersetzungen der WVG-Broschüre 
 
 
S. 10 
 
Deutsch     ca. 30.000  
Englisch     approx. 
Arabisch     حوالي          
Französisch     env. 
Russisch     прибл. 
Chinesisch     大约 
Thailändisch 
 
 
Deutsch     mit zum Teil Natostacheldraht 
Englisch     partly 
Arabisch       جزئيّا 
Französisch     en partie 
Russisch     частично с 
Chinesisch     部分 
Thailändisch      
 
 
S. 12 
 
Deutsch     Veranstaltungs-Seminarräume etc. 
Englisch     function- and seminar rooms etc. 
Arabisch     ـ قاعات الحلقات الدراسيّة الخ. قاعات اإلحتفاالت  
Französisch     Locaux pour manifestations et stages de  
      formation, etc. 
Russisch     Помещения для мероприятий и семинаров 
      и т. п. 
Chinesisch     活动和讲座室等等 
Thailändisch      
 
 
S. 13 
 
Deutsch     Kaminzimmer, Aufenthaltsräume etc. 
Englisch     fireplace room, staying room etc. 
Arabisch     الخ. موقد، غرف الجلوس غرفة  
Französisch     Pièces à cheminée, salles de détente, etc. 
Russisch     Комната с камином, Помещения для  
      пребывания и т. п. 
Chinesisch     带壁炉的房间，休息室等等 
Thailändisch      
 
 
 

 المباني

 

 
 خارطة المباني        ، الحراسة1Aالمبنى 

 

 

 
 و مطبخ كبير ، صالة اإلحتفاالت4المبنى     ، السكن5المبنى 

 
 ، اإلدارة1المبنى     ، السكن3المبنى 

 

 
ة    ، قشور6المبنى   إمكاني ات مثالي ة لتمارين السياقة الخاص 

 

 

 

 
Deutsch     Material-, Schuppen-, Geräteraum 
Englisch     material/scale/equipment room 
Arabisch     غرفة المواد، غرفة القشور، غرفة المعّدات 
Französisch     Local/remise/hangar à matériel 
Russisch     Помещение для материалов, сарай,  
      помещение для приборов 
Chinesisch     材料、工具、器械间 
Thailändisch      
 
 
Deutsch     moderne Schulungsräume 
Englisch     modern 
Arabisch     حديثة 
Französisch     Locaux de formation modernes 
Russisch     современные 
Chinesisch     现代化的 
Thailändisch      
 
 
S. 14 
 
Deutsch     Lagerhalle (statt Lagerhallen) 
Englisch     storage facility 
Arabisch     مخزن 
Französisch     Hall d’entreposage 
Russisch     Складской корпус 
Chinesisch     库房 
Thailändisch      
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Englisch     motor vehicle workshop / garage 
Arabisch     ورشة السيّارات / موقف السيّارات 
Französisch     Atelier de réparation véhicules/ Garage 
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Chinesisch     汽车修理间/车库 
Thailändisch      
 
 
S. 23 
 
Deutsch     Auch als Bildungseinrichtung 
Englisch     Also  
Arabisch     يضا  أ  
Französisch     Également  
Russisch     Также и 
Chinesisch     也 
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 مسكن و مكتبة 102 + 101المبنى  ، الورشة23المبنى   ، محّطة البنزين السابقة63المبنى 

 الطبيّة، اإلسعاف األوليّة 16المبنى  طائرة مروحيّة، محّطة هبوط  دار التدفئة، 62المبنى 
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Englisch     storage facility 
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Russisch     Автомобильная мастерская / гараж  
Chinesisch     汽车修理间/车库 
Thailändisch      
 
 
S. 23 
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Russisch     Также и 
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Hubschrauber landeplatz,
Helicopter pad,
Hélistation,
Вертолетная	посадочная	площадка,
直升飞机停泊平台, 

ที่ลงเครื่องเฮลิคอปเตอร

14

Gebäude 62, Heizhaus,
building 62, boiler house,
bâtiment 62, chaufferie,
Здание	62,	котельная,
62号建筑, 供暖房,

อาคารเลขที่ 62 อาคารสําหรับเครื่องทําความรอน

Gebäude 21, lagerhalle,
building 21, storage facility,
bâtiment 21, Hall d’entreposage, 
зал	для	Здание	21,	Складской	корпус,
21号建筑 库房,

อาคารเลขที่ 21  อาคารที่เก็บของ

Gebäude 23, Werkstatt, Kfz-Werkstatt / Garage
building 23, workshop, motor vehicle 
workshop / garage,
bâtiment 23, atelier, atelier de réparation 
véhicules/ Garage,
Здание	23,	мастерская,	Автомобильная	
мастерская	/	гараж,
23号建筑, 车间 汽车修理间/车库,

อาคารเลขที่ 23 อาคารแผนกชาง โรงซอมยานพาหนะ/
โรงรถ

Gebäude 22, multifunktionale sporthalle,
building 22, multifunctional sports hall,
bâtiment 22, salle multisports,
Здание	22,	мультифункциональный	
спортзал,
22号建筑, 多功能体育大厅,

อาคารเลขที่22 อาคารกีฬา มัลติฟงชั่น  ไดหลาย
ประเภท

Gebäude 63, ehemalige tankstelle,
building 63, former petrol stationbâtiments, 
bâtiment 63, ancien poste à essence,
Здание	63,	бывшая	заправочная	станция,	
63号建筑, 曾经的加油站,

อาคารเลขที่ 63   ปมน้ํามันเกา
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 الطبيّة، اإلسعاف األوليّة 16المبنى  طائرة مروحيّة، محّطة هبوط  دار التدفئة، 62المبنى 
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Gebäude	4,	Building	4,	Bâtiment	4,	Здание	4,		4号建筑, อาคารเลขที่ 4
Veranstaltungsgebäude mit integrierter Groß-
küche, Kühlräumen, lastenfahrstuhl, casino 
mit einer kleinen Küche sowie Wohnungen mit 
gesonderten aufenthaltsräumen

Event hall with integrated canteen kitchen, 
cold stores, goods lift, casino with a small 
kitchen and apartments with separate lounge 
areas

bâtiment de manifestations avec cuisine de 
collectivité	intégrée,	chambres	frigorifi	ques,	
monte-charges, cantine avec une petite cui-
sine et des appartements avec leurs propres 
salles de détente

Здание	для	мероприятий	с	
интегрированной	большой	кухней,	
холодильными	помещениями,	грузовым	
лифтом,	казино	с	небольшой	кухней	и	
квартирами	с	отдельными	салонами	для	
пребывания

活动大厅建筑中具有大型的厨房、冷库、载重电
梯，食堂具有小型厨房以及可供客人可居住的房间

อาคารสําหรับการจัดงานพิเศษ มีครัวขนาดใหญอยู
ภายใน มีหองเย็น และลิฟทสําหรับขนสิ่งของ พรอมทั้ง
หองคาสิโนและครัวขนาดเล็ก และยังมีหองชุดสําหรับพัก
อาศัยรวมถึงหองนั่งเลนรวม

 4المبنى 

، بَّراد، مصاعد الشحن،مع مطبخ كبير متكاملمبنى اإلحتفاالت      قاعة اإلحتفاالت
كازينو مع مطبخ صغير وكذلك ُشقق بغرف إقامة خاّصة      

بناية مرتفعة

 شقة، مسكن و موقد   شقة، مطبخ  المطبخ الكبيرأجزاء من 

 

 4المبنى 

، بَّراد، مصاعد الشحن،مع مطبخ كبير متكاملمبنى اإلحتفاالت      قاعة اإلحتفاالت
كازينو مع مطبخ صغير وكذلك ُشقق بغرف إقامة خاّصة      

بناية مرتفعة

 شقة، مسكن و موقد   شقة، مطبخ  المطبخ الكبيرأجزاء من 
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Veranstaltungssaal,
Event hall,
salle de manifestations,
Зал	для	мероприятий,
活动大厅,

หองโถงจัดงาน

Empore,
Gallery,
Galerie,
Эмпора,
廊道,

ระเบียงภายใน

Wohnung, unterkunft mit Kamin
Apartment,	accommodation	with	fi	replace
appartement, logement avec cheminée
Квартира,	приют	с	камином
带有壁炉的住宅,

หองชุดพักอาศัย  ที่มีเตาผิง

Gebäude	4,	Building	4,	Bâtiment	4,	Здание	4,		4号建筑, อาคารเลขที่ 4

Wohnung, Küche,
apartment, kitchen,
appartement, cuisine,
Квартира,	кухня,
住宅，厨房,

หองชุดพักอาศัย และครัว

teile der Großküche,
part of the canteen kitchen,
Éléments de la cuisine de collectivité,
Части	большой	кухни,
大厨房一角,

สวนหนึ่งของหองครัวขนาดใหญ

 4المبنى 

، بَّراد، مصاعد الشحن،مع مطبخ كبير متكاملمبنى اإلحتفاالت      قاعة اإلحتفاالت
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สวนหนึ่งของหองครัวขนาดใหญ



flur,
corridor, Entrée,
Коридор,	走廊,
บริเวณทางเดินหนาหอง

schulungsraum,
training room, salle de formation,
Учебное	помещение,	培训教室,
หองสําหรับใชทําการฝกอบรม
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Gebäude	103,	Building	103,	Bâtiment	103,	Здание	103,
103号建筑, อาคารเลขที่ 103

schulungsgebäude,
Training	building,	Bâtiment	de	formation,	Учебное	здание,	培训楼,
อาคารเพื่อใชทําการฝกอบรม

Galerie,
Gallery, Galerie,
Галерея,	画廊,
บริเวณเฉลียงดานบน

aufgang,
staircase, Escalier,
Вход/лестница,	楼梯间,
บริเวณพื้นที่ยกระดับ

schulungsmöglichkeit,
opportunity for training, 
possibilités de formation,
Возможность	для	обучения,	培训间,
อุปกรณที่พรอมสําหรับฝกอบรม

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

 103المبنى 

 
 ممر

 

 
مبنى التدريس     التدريسقاعة 

 
 إمكانيّة التدريس     الصعود

 
 صالة العرض

 

บริเวณพื้นที่ยกระดับ
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multifunktionale sporthalle und sportplatz,
Multifunctional	sports	hall	and	playing	fi	eld,
salle multisports et terrain de sport,
Мультифункциональные	спортзал	и	спортплощадка,
多功能体育馆和体育场,
อาคารกีฬามัลติฟงชั่น และสนามกีฬา

Geräteraum,
Equipment room, local de rangement des agrès
Помещение	с	приборами,	器械间,
หองเก็บอุปกรณกีฬา

sporthalle Eingang, 
sports hall entrance, salle de sport, entrée, 
Спортзал	Вход,	体育馆入口处,
ทางเขาอาคารกีฬา

fußballplatz, 
football pitch, terrain de football, 
Футбольное	поле,	足球场,
สนามฟุตบอล

multifunktionale sporthalle, multifunctional sports hall, salle multisports,
Мультифункциональный	спортзал,	多功能体育馆, 
อาคารกีฬาหรือโรงยิมมัลติฟงชั่น

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة

 

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة

 

sporthalle innen,
interior of sports hall, salle de sport, intérieur
Спортзал	внутри,	体育馆内景,
ภายในอาคารกีฬา

sportplatz,
Playing	fi	eld,	Terrain	de	sport,
Спортплощадка,	体育场,
สนามกีฬา

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة

 

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة

 

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة

 

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة

 

 ائفظقاعة الرياضة و ملعب رياضي متعد دة الو

 
 قاعة الرياضة المتعدّدة الوظائف   قاعة الرياضة من الداخل

 
 غرفة األجهزة

 
 ملعب رياضي    ملعب كرة القدم   مدَخل قاعة الرياضة
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flur im Erdgeschoss,
Ground	fl	oor	corridor,	
couloir au rez-de-chaussée, 
Коридор	на	первом	этаже,	一层楼道,
บริเวณหนาหองพัก ชั้นลาง

unterkunftsgebäude, accommodation building, bâtiment d’hébergement, 
Здание	общежития/приюта,	住宿楼, อาคารพักคางคืน

Zimmer,	Room,	Chambre,	Комната,	
房间, หองพัก

Zimmer,	Room,	Chambre,	Комната,	
房间, หองพัก

Waschraum,
Washroom, lavabos,
Умывальное	помещение,	盥洗间,
หองอาบน้ํา

Gebäude 5 unterkunft, 
building 5 accommodation, bâtiment 5 Hébergement,
Здание	5	Общежитие/приют,	5号建筑 住宿楼,
อาคารเลขที่ 5  อาคารพักคางคืน

 السكن، 5المبنى 

 
 ممر في الطابق األرضي

 
 مبنى السكن   ممر في الطابق العلوي

 
 غرفة    غرفة     المغسلة

 

 السكن، 5المبنى 

 
 ممر في الطابق األرضي

 
 مبنى السكن   ممر في الطابق العلوي

 
 غرفة    غرفة     المغسلة

 

 السكن، 5المبنى 

 
 ممر في الطابق األرضي

 
 مبنى السكن   ممر في الطابق العلوي

 
 غرفة    غرفة     المغسلة

 

 السكن، 5المبنى 

 
 ممر في الطابق األرضي

 
 مبنى السكن   ممر في الطابق العلوي

 
 غرفة    غرفة     المغسلة

 

 السكن، 5المبنى 

 
 ممر في الطابق األرضي

 
 مبنى السكن   ممر في الطابق العلوي

 
 غرفة    غرفة     المغسلة

 

 السكن، 5المبنى 

 
 ممر في الطابق األرضي

 
 مبنى السكن   ممر في الطابق العلوي

 
 غرفة    غرفة     المغسلة
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Versorgungsanlagen
eigene Versorgungsanlagen ermöglichen kommunale Unabhänggigkeit

supply facilities
own supply facilities allow for communal independence

installations de distribution
Les installations de distribution propres au complexe permettent d’être 
indépendant de la commune

Установки	снабжения
Собственные установки снабжения дают возможность для 
коммунальной независимости

能源供应设备
自有的供应设备使得该片地产具有独立的能源供应能力

อาคารจัดการสาธารณูปโภค
มีอาคารจัดการสาธารณูปโภคของตัวเอง ซึ่งทําใหไมตองขึ้นอยูกับชุมชน  

Gebäude 62, Heizhaus,
building 62, boiler house, bâtiment 62, chaufferie,
Здание	62,	котельная,	62号建筑, 供暖房,
อาคารเลขที่ 62  อาคารทําความรอน

Hebekraftanlage Wasser/abwasser,
lifting station water/waste water, station élévatoire Eaux/Eaux usées,
Грузоподъемная	установка	Вода/Сточные	воды,	
饮用水/污水提升设备,
การผลิตไฟฟากําลังน้ํา / ระบบจัดการน้ําเสีย

Gebäude 2, Wasserpumpenanlage,
building 2, water pumping plant, bâtiment 2, installation de pompage,
Здание	2,	Установка	водяных	насосов,	2号建筑, 水泵设备,
อาคารเลขที่ 2  เครื่องปมน้ํา

 منشآت التموين
ن اإلستقالليّة البلديّة منشآت التموين         يُمّكِّ

، دار التدفئة62ى المبن     محّطة المياه، 2المبنى 

رفع مياه الشرب/مياه الصرف الصّحي تجهيزة    ، محّطة مضّخات المياه2المبنى 

 منشآت التموين
ن اإلستقالليّة البلديّة منشآت التموين         يُمّكِّ

، دار التدفئة62ى المبن     محّطة المياه، 2المبنى 

رفع مياه الشرب/مياه الصرف الصّحي تجهيزة    ، محّطة مضّخات المياه2المبنى 

 منشآت التموين
ن اإلستقالليّة البلديّة منشآت التموين         يُمّكِّ

، دار التدفئة62ى المبن     محّطة المياه، 2المبنى 

رفع مياه الشرب/مياه الصرف الصّحي تجهيزة    ، محّطة مضّخات المياه2المبنى 

 منشآت التموين
ن اإلستقالليّة البلديّة منشآت التموين         يُمّكِّ

، دار التدفئة62ى المبن     محّطة المياه، 2المبنى 

رفع مياه الشرب/مياه الصرف الصّحي تجهيزة    ، محّطة مضّخات المياه2المبنى 

 منشآت التموين
ن اإلستقالليّة البلديّة منشآت التموين         يُمّكِّ

، دار التدفئة62ى المبن     محّطة المياه، 2المبنى 

رفع مياه الشرب/مياه الصرف الصّحي تجهيزة    ، محّطة مضّخات المياه2المبنى 
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rechtskräftiger bebauungsplan mit ca. 30.000 m2 bGf, erweiterungsfähig um 30.000 m2 bGf bebaubar,
legally-binding development plan with approx. 30.000 m2 Gfa, with a further 30.000 m2 Gfa for development,
plan d’aménagement urbain exécutoire présentant une surface brute de plancher de 30.000 m², pouvant 
être agrandie de 30.000 m² constructibles,
Имеющий	законную	силу	план	застройки	с	прибл.	30.000	м2	BGF,	расширяемый	на	30.000	м2	BGF	с	
возможностью	застройки,
批准可建面积达3万平方米，并可再扩展3万平方米的建筑用地,

พ้ืนท่ีกอสรางท่ีถูกตองตามกฎหมาย มีเน้ือท่ีรวมภายในอาคาร ประมาณ 30,000 ตารางเมตร 
และพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได เปนเน้ือท่ีรวมภายในอาคารอีกประมาณ 30,000 ตารางเมตร

 2م 30.000، قابل للتوسيع بمساحة قدرها 2م 30.000حوالي تقد ر بمساحة إجمالي ة بناء نافذة المفعول بخط ة 
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ca. 30 Hektar

Dipl. - Ing. Gertrud Frick - Lull
Öffentlich bestellte Vermessungsing.
29451 Dannenberg (Elbe)

(1)

(1)

Eingangs-Tor

Einzelflächen

Übersichtsplan	/	Einzelfl	ächen,
General plan / individual areas, plan d’ensemble / les différentes parcelles,
Обзорный	план	/	Отдельные	части	территории,	概貌 / 单块用地,
แผนที่พื้นที่รวม / ที่ดินแยกแปลง

 خارطة شاملة / مساحات منفردة
 

 

 

داننبرغ )ألبه( 29451
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ideenbeispiele,
Concepts,	Exemples	d’idées,	Примеры	идей,	设想举例, ตัวอยางความคิด

Verwendungsideen:
lagerung von hochwertigen Gütern
(Überwachung am Zaun und auf dem Gelände,
eingezäuntes areal)

urban aeronautics Flying car (aircraft)

schulungsgebäude z.b. für:
(hier haben schon natoschulungen stattgefunden)
•	 Seminare	zur	Erhöhung	der	inneren	Sicherheit	
•	 Antiterror	Schulungen	
•	 Fahrsicherheitstraining

internat

Ausbildungszentrum	für	Pfl	egekräfte

se ni o ren re si denz

dorf für demenzkranke

Errichtung eines Gewerbeparks (z.B. ein Outlet Center)

Wellnessanlage (Erlebnisbad)

idee internatsform für unbegleitete jugend-
liche flüchtlinge
Zentrale Internatsform für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Das Gelände bietet sich auch als Bildungseinrichtung mit vielen sportlichen 
Aktivitäten und kulturellen Veranstaltungen bestens an.

idee seniorenresidenz
Als Alternative wurde eine Kombination von autarken Seniorenresidenzen 
sowie als Demenzdorf angedacht.

Innerhalb des relevanten südlichen und südöstlichen Gebietes der Metropol-
region Hamburg ist ein konzeptionell vergleichbares Objekt bislang weder 
präsent noch nach unserer Kenntnis geplant.

Die vorhandenen größeren Freizeit-, Wellness-, einschl. Seniorenresidenzen 
liegen bereits in jeweils beachtlicher Distanz vom Projektstandort entfernt 
und bieten unter strukturellen Aspekten zudem auch nur Teile des geplanten 
Leistungsspektrums an.

Der Landkreis Lüchow - Dannenberg (Elbe) ist integraler Bestandteil einer 
landschaftlich reizvollen Tourismusregion. Die vorhandenen Übernachtungs-
kapazitäten können den derzeitigen Anfragen nicht nachkommen.

فكرة شكل المدرسة الداخلي ة         أمثلة أفكار
 للشبان الالجئين بدون ُمرافق        أفكاراإلستعمال:

لالجئين المركزيّة شكل المدرسة الداخلّية     خزن البضائع الثمينة )حراسة السور و الساحة، و المساحة الُمَسّيجة(
 بدون ُمرافق. القاصرين         

urban aeronautics       تُوفّر الساحة مؤّسسة تعليميّة بكثير من 
 الفعّاليات الرياضيّة و اإلحتفاالت الثقافيّة         
 على أحسن وجه.        

 فكرة إقامة الُمسن ين         
خليط من أماكن إقامة تّم التذكير بكبديل          
مبنى  الُمسنّين المستقلّة بحد ذاتها و قرية          

 المصابين بالخرف.        التدريب مثالً ل:

 إّن مشروعاً منهجيّاً مماثالً قي داخل مناطق       )إنعقدت هنا تدريبات الناتو(
الشرقي المهّمة فيالجنوب و الجنوب      حلقات دراسي ة لرفع األمن الداخلي
اآلن حسب هامبورغ ليس له وجود لحد      تدريبات ضد  اإلرهاب
 علمنا وال هو ُمخّطط.      تمارين سالمة السياقة

 األكبر إلقامة الُمسنّين و ُمنتَجع األماكن      المدرسة الداخلي ة 
الموجودةالُمسنّين و أوقات فراغ الُمسنّين      مركز التدريب لكوادر العناية

كثيراً عن تحت التصّرف تبعد كلٌّ منها      محل إقامة المسن ين
 عة صناعي ة مواقع المشروع و توفّر عالوةً على ذلك من )على سبيل المثال مركز بيع مباشر من المصنع(إنشاء مجم 
)الناحية البنيوّية فقط أجزاء من طيف     مشروع إستجمام )حمام المغامرة 
 الخدمات الُمخّططة.     المصابين بالخرفقرية للمرضى

دائرة مقاطعة ليوشوف ـ داننبرغ )ألبه( هي         
عنصر ُمكّمل لمنطقة سياحيّة جذّابة         
طاقة إستيعاب المبيت المتوفّرة ال بالطبيعة.         
 أن تلبي الطلبات الحاليّة.تستطيع         

 



possible uses:
storage of high value goods 
(surveillance on the perimeter and on the site, fenced in area)

urban aeronautics Flying car (aircraft)

training buildings, e.g. for:
(nato training courses have already taken place here)

•	 Seminars	for	increasing	internal	security
•	 Anti-terrorism	training	courses
•	 Road	safety	training

residential school
training centre for nursing staff
retirement home
dementia care village
creation of a business park (e.g. an outlet centre)

Wellness centre (water park)

24
concepts

concept of a residential school for unaccom-
panied child refugees
Central residential school for unaccompanied minor refugees.
The site is also ideal for an educational establishment with many sporting 
activities and cultural events.

concept of a retirement home
Alternatively, a combination of self-suffi cient retirement homes is envisaged 
as a dementia care village.

To our knowledge, no similar project exists or is planned in the relevant sou-
thern and south-eastern areas of the Hamburg metropolitan region.

The existing larger leisure and wellness centres, including retirement homes, 
are located a considerable distance from the project site and from a structural 
point of view offer only part of the planned range of services.

The Landkreis Lüchow-Dannenberg (Elbe) is an integral part of a scenic 
tourism region. The existing accommodation capacity cannot meet current 
demand.
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Exemples d’idées

idées d’utilisation:
Entreposage de marchandises de haute valeur
(surveillance à la clôture et sur le terrain,
périmètre clôturé)

urban aeronautics  Voiture volante (avion)

bâtiments de formation p. ex. pour:
(des formations de l’otan ont déjà eu lieu 
dans ce complexe)

•	 Stages	de	formation	sur	l’accroissement	de	la	sûreté		 	
 intérieure
•	 Formations	anti-terrorisme
•	 Entrainement	à	la	sécurité	de	conduite

internat
centre de formation pour personnel soignant
résidence du 3ème âge
Village pour personnes atteintes d’une démence
implantation d’un parc industriel (p. ex. un magasin d’usine)
installation de wellness (piscine avec attractions)

idée forme d’internat pour réfugiés mineurs 
non accompagnés
Forme d’internat centrale pour réfugiés mineurs non accompagnés.
Le complexe s’impose également comme solution Également idéale pour 
une institution de formation avec de nombreuses activités sportives et mani-
festations culturelles.

idée résidence du 3ème âge
On a aussi envisagé comme alternative une combinaison de résidences 
du 3ème âge autarciques ou un village pour personnes atteintes d’une dé-
mence.

Dans la région qui importe ici, formée par le sud et sud-est de la métropole 
de Hambourg, il n’existe jusqu’à présent aucun bien-fonds comparable de 
par sa conception, et à notre connaissance il n’est pas non plus prévu d’en 
implanter un.

Les installations de loisirs et wellness, y compris les résidences du 3ème 
âge, qui existent et possèdent une certaine importance sont chacune à une 
distance considérable du site du projet en question, et n’offrent en outre, du 
point de vue de l’infrastructure, que certaines parties de l’éventail des pres-
tations qui seraient proposées ici.

L’arrondissement de Lüchow-Dannenberg (Elbe) fait partie intégrante 
d’une région touristique pittoresque et pleine de charmes. Les capacités 
d’hébergement existantes ne peuvent pas satisfaire la demande actuelle.
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Примеры	идей

Идеи	применения:
Хранение	высококачественных	товаров
(наблюдение	у	забора	и	на	территории,
огороженный	ареал)

Городская	аэронавтика		Летающий апвтомобиль (самолет)

Учебное	здание,	напр.,	для:
(здесь	уже	проводилось	обучение	НАТО)

•		семинаров	для	повышения	внутренней	безопасности	
•		антитеррористического	обучения	
•		тренингов	по	технике	безопасности	вождения

Интернат
Учебный	центр	для	персонала	по	уходу	за	больными
Резиденция	для	пожилых	людей	
Деревня	для	слабоумных	больных
Сооружение	промыслового	парка	(напр., торгового центра)

Водный	оздоровительный	комплекс	(бассейн	приключений)

Идея	Школа-интернат	для	несопровож-	
даемых	несовершеннолетних	беженцев	
Центральная школа – интернат для несопровождаемых 
несовершеннолетних беженцев. 
Территория может Также и прекрасно использоваться как 
образовательное  учреждение для проведения многих спортивных и 
культурных мероприятий.

Идея	Резиденция	для	пожилых	людей	
В качестве альтернативы было продумано создание независимых
резиденций для пожилых людей и деревни для слабоумных людей.
Внутри релевантного южного и южно-восточного региона метрополии 
Гамбург концепционально сравнимого объекта до настоящего времени 
не существует и, по нашим сведениям, такой еще и не планировался. 

Существующие более крупные рекреационные, оздоровительные 
центры,  включая резиденции для пожилых людей находятся на 
приличном  расстоянии от месторасположения проекта и предлагают к 
тому же среди  структурных аспектов также и части запланированного 
спектра услуг.  

Район Люхов - Данненберг (Эльба) является интегральной составной 
частью привлекательного живописного туристического региона.  
Существующие возможности жилищного размещения не могут 
удовлетворять текущие запросы.
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设想举例

使用方面的设想:

存放贵重物品（整个地产有围栏，并有监控）

飞行汽车

做为培训基地，例如：
(这里已为北约做过培训)

• 提高德国境内安全的讲座

• 反恐培训

• 驾车安全技巧培训

寄宿学校

护理人员培训中心 

养老院

老年痴呆病人村

商业园区 (例如奥特莱斯中心)
休闲度假 （水上乐园）

无人陪伴未成年难民寄宿制学校

无人陪伴未成年难民中心寄宿制学校
此 处可提供教学、多项体育运动设施，并适合举办文化活动。

养老院

另外一个设想是自给自足的养老院以及老年痴呆病人村联合体。

纵观在汉堡这个大都市南部和东南部至今并没有一个从构想上具有可比性的
项目，据我们所知也没有修建类似项目的计划。
  
现有的大型游乐园、休闲度假村包括养老院都距项目地段有一段距离，并从
结构角度上看只能提供计划中的部分服务。

lüchow - dannenberg (Elbe) 行政区地处充满魅力的乡村型旅游区。现有的
酒店床位不能满足目前的旅游人数。
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فكرة شكل المدرسة الداخلي ة         أمثلة أفكار
 للشبان الالجئين بدون ُمرافق        أفكاراإلستعمال:

لالجئين المركزيّة شكل المدرسة الداخلّية     خزن البضائع الثمينة )حراسة السور و الساحة، و المساحة الُمَسّيجة(
 بدون ُمرافق. القاصرين         

urban aeronautics       تُوفّر الساحة مؤّسسة تعليميّة بكثير من 
 الفعّاليات الرياضيّة و اإلحتفاالت الثقافيّة         
 على أحسن وجه.        

 فكرة إقامة الُمسن ين         
خليط من أماكن إقامة تّم التذكير بكبديل          
مبنى  الُمسنّين المستقلّة بحد ذاتها و قرية          

 المصابين بالخرف.        التدريب مثالً ل:

 إّن مشروعاً منهجيّاً مماثالً قي داخل مناطق       )إنعقدت هنا تدريبات الناتو(
الشرقي المهّمة فيالجنوب و الجنوب      حلقات دراسي ة لرفع األمن الداخلي
اآلن حسب هامبورغ ليس له وجود لحد      تدريبات ضد  اإلرهاب
 علمنا وال هو ُمخّطط.      تمارين سالمة السياقة

 األكبر إلقامة الُمسنّين و ُمنتَجع األماكن      المدرسة الداخلي ة 
الموجودةالُمسنّين و أوقات فراغ الُمسنّين      مركز التدريب لكوادر العناية

كثيراً عن تحت التصّرف تبعد كلٌّ منها      محل إقامة المسن ين
 عة صناعي ة مواقع المشروع و توفّر عالوةً على ذلك من )على سبيل المثال مركز بيع مباشر من المصنع(إنشاء مجم 
)الناحية البنيوّية فقط أجزاء من طيف     مشروع إستجمام )حمام المغامرة 
 الخدمات الُمخّططة.     المصابين بالخرفقرية للمرضى

دائرة مقاطعة ليوشوف ـ داننبرغ )ألبه( هي         
عنصر ُمكّمل لمنطقة سياحيّة جذّابة         
طاقة إستيعاب المبيت المتوفّرة ال بالطبيعة.         
 أن تلبي الطلبات الحاليّة.تستطيع         
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ตัวอยางความคิด

ความคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาสําหรับการจัดเก็บสินคาที่มีคา
(อาณาเขตมีรั้วกั้นลอมรอบ และมีการกลองตรวจสอบที่รั้วและภายใน
บริเวณ)

พัฒนาเปนสนามบินยอยสําหรับชานเมือง  รถบิน (เครื่องบิน)

พัฒนาใชอาคารที่ใชฝกอบรม ตัวอยางเชน 
(ที่นี่ไดมีการฝกอบรมขององคการนาโต)

• การสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความปลอดภัยภายใน
• การฝกอบรมการตอตานผูกอการราย
• การฝกอบรมการขับขี่ยานพาหนะใหปลอดภัย

พัฒนาเปนโรงเรียนประจํา

พัฒนาเปน ศูนยเรียนผูชวยพยาบาล

พัฒนาเปน บานพักคนชรา

พัฒนาเปน หมูบานดูแลคนชราที่มีอาการหลงลืม

พัฒนาเปน ศูนยการคา  (เชน ศูนยขายสินคาจากโรงงาน)

พัฒนาเปน ศูนยอํานวยดูแลสุขภาพ (สวนน้ํา)

ความคิดในการพัฒนาเปนโรงเรียนประจํา 
คือเปนโรงเรียนประจําสําหรับวัยรุนผูอพยพที่ไมมีผู
ปกครอง
ใหเปนศูนยกลางของโรงเรียนประจําสําหรับวัยรุนผูอพยพที่ไมมีผูปกครองและยังไมบรรลุ
นิติภาวะ
อาณาเขตนี้เหมาะสําหรับพัฒนาใหเปนโรงเรียน 
ซึ่งสามารถทํากิจกรรมกีฬาไดหลายประเภท 
รวมถึงสามารถจัดงานทางดานวัฒนธรรมไดดวย

ความคิดในการพัฒนาเปนบานพักคนชรา
พัฒนาใหเปนตัวเลือก ทําเปนบานพักคนชราที่ยังปกติ กับหมูบานคนชราที่มีอาการ
หลงลืม ไวในบริเวณเดียวกัน

ภายในบริเวณทางดานใตและตะวันออกเฉียงใตของเมืองใหญเชนฮัมบวรก ยังไมมี
โครงการที่คลายๆกันแบบนี้หรือวากําลังแพลนอยูเกิดขึ้นเลย
ศูนยสันทนาการและสุขภาพขนาดใหญ รวมถึงบานพักคนชราที่มีอยูก็อยูไกลออกไปจาก
เขตพื้นที่นี้ และมีโครงสรางสาธารณูปโภคอยูเปนบางสวนโดยไมไดครอบคลุมถึงศักยภาพ
ที่เราไดวางแผนไว

อาณาบริเวณ สวนรอบลุโชว-ดันเนนแบรก (ริมแมน้ําเอลเบ) นั้นเปนสวนหนึ่งของ
ภูมิประเทศที่เหมาะตอการทองเที่ยว  
ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวที่มีอยูนี้ไมสามารถรองรับความตองการไดอยางแทจริง
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idee Wellness
Die nutzungsstrukturellen Planungen für die im südlichen Bereich der Liegenschaft gelegenen Entwicklungsfl ächen beinhalten die Realisierung einer Well-
nessanlage (auch Erlebnisbad), sowie einer Ferienhausprojektierung für ca. 80 Ferienhäuser.
Ein Konzept wurde für die Gesamtfl äche erarbeitet und geprüft, das eine primär touristische Nutzung (Hotellerie, Gastronomie, Ferienanlage, Freizeitat-
traktionen) vorsieht.

Wellness concept
Usage plans for the development areas situated in the southern part of the property include the creation of a wellness centre (along with a water park), and 
a holiday home development for approx. 80 holiday homes.
One concept has been developed and tested for the entire area, which envisages use primarily for tourism purposes (hotels, gastronomy, holiday complex, 
leisure attractions).

idee Wellness
Wellness concept
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idée Wellness
Les projets relatifs aux structures et à leur utilisation en ce qui concerne les parcelles à développer situées dans la zone sud de la propriété comportent la 
réalisation d’une installation de wellness (également piscine avec attractions) ainsi que la conception d’un hébergement de vacanciers comprenant environ 
80 maisons de vacances.
Il a été élaboré et expertisé un projet pour la surface tout entière, lequel prévoit une utilisation en premier lieu touristique (hôtellerie, gastronomie, installati-
on de vacances, attractions de loisirs).

Идея	Водное	оздоровление
В состав структурно планирования использования развиваемой территории, находящейся в южной части недвижимости, входит реализация водного  
оздоровительного комплекса (также бассейна приключений), а также проектирование зоны отдыха для прибл. 80 домов отдыха.
Была разработана и проверена концепция для всей территории, которая предусматривает преимущественно туристическое использование 
(гостиницы, гастрономия,  зона для отдыхающих, развлекательные аттракционы). 

idée Wellness
Идея	Водное	оздоровление
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休闲度假村
在这片地产南部可发展的区域，计划实现修建休闲度假村，包括水上乐园，及大约80栋度假屋。
已制定出整个面积的初级旅游开发蓝图，包括酒店、餐饮、度假村和游乐设施，并已审核。

ความคิดพัฒนาเปนศูนยสุขภาพ
เพ่ือใหเปนการใชประโยชนของโครงสรางท่ีมีอยู บริเวณทางดานใตของอาณาเขตน้ันสามารถพัฒนาใหเปนศูนยสุขภาพได (รวมถึงสวนนํ้า) และโครงการสรางบานพักตากอากาศ 
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ไดมีการพัฒนาความคิดริเร่ิมปนโครงการใหบริเวณท้ังหมดน้ีนํามาใชเปนประโยชนสําหรับการทองเท่ียวเบ้ืองตน (โรงแรม รานอาหาร ศูนยบานพักตากอากาศ สถานท่ีพักผอนตากอากาศ)

 休闲度假村 
ความคิดพัฒนาเปนศูนยสุขภาพ

 
 فكرة اإلستجمام

بناء ُمنتَجع )أيضاً حمام مغامرة(، كذلك ُخطط اإلستفادة البنيوّية لمساحات النمو الواقعة في المجال الجنوبي للعقار تحتوي على تحقيق 
 بيت إصطياف. 80بيوت إصطياف لحوالي 

 .(جذّابيّة أوقات الفراغطبخ، ُمنتجع، الفَندقة، فن التّم تحضير خّطة للمساحة الكلّيّة وتّم إختبارها، وهي ترى إستفادة سياحيّة أّوليّة )
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 الصينيّة
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