
TUTTLINGEN NEUHAUSEN OB ECK

Don
au

"Take-Off" 
industrial park

Ulm
Stockach

Neuhausen
ob Eck

Stuttgarter Straße

Ulm

Villingen-Schwenningen
Interchange A81 / Tuningen

Freiburg
Interchange A81 / Geisingen

B 31
1

K 5945

Lu
dw

ig
st

al
er

 S
tr

aß
e

D
r.-

K
ar

l-
S

to
rz

-S
tr

aß
e

B 14

KARL STORZ
Production / Research 
& Development

KARL STORZ
Visitor Center

KARL STORZ
Logistics center

KARL STORZ
Administration / 
Museum

B 311 / B 14

B 311

KARL STORZ
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B 523

Rottweil

:KARL STORZ من اتجاه زيورخ إلى
 	)Dr.-Karl-Storz-Straße 11( )اإلنتاج / البحث والتطوير )11 شارع د. كارل شتورتز شتراسه
 	)Dr.-Karl-Storz-Straße 34( )المقر الرئيسي / مركز التدريب )34 شارع د. كارل شتورتز شتراسه
 	)Dr.-Karl-Storz-Straße 43( )مركز الزائرين )43 شارع د. كارل شتورتز شتراسه

من زيورخ اسلك الطريق باتجاه شافهاوزن/زينجن )Schaffhausen/Singen(، وبعد عبور الحدود اسلك   -
.)Stuttgart( باتجاه شتوتجارت A81 الطريق السريع

 B311 ثم اسلك الطريق )Anschlussstelle 38-Geisingen( استخدم وصلة الطريق 38 جايزينجن  -
.)Kreisverkehr Tuttlingen( وصوال إلى دوران توتلينجن )Tuttlingen( باتجاه توتلينجن

.)Rottweil/Spaichingen( اسلك ثالث مخرج من الدوران باتجاه روتفايل/شبايشينجن  -
 )Stuttgarter Straße( عند أول تقاطع به إشارة مرور انعطف يمينا، واسلك شارع شتوتجارتر شتراسه  -

باتجاه »دوناوتال« )Donautal( لحوالي 2 كم.
بعد ثالث إشارة مرور )دون حساب إشارات مرور المشاة( انعطف يسارا في شارع هيرمان شتراسه   -

)Hermannstraße( )--< الحظ اللوحة اإلرشادية البيضاء »Dr.-Karl-Storz-Straße«(، وبعد 
.)Dr.-Karl-Storz-Straße( عبور خط السكة الحديد اسلك شارع د. كارل شتورتز شتراسه

بعد حوالي 500 م تجد مبنى اإلنتاج / البحث والتطوير الخاص بـ KARLSTORZ على يسار الطريق.  -
وبعد 500 م أخرى تصل إلى المقر الرئيسي / مركز التدريب الخاص بـ KARLSTORZ على يمين   -

الطريق.
على يسار الطريق، أمام المقر الرئيسي / مركز التدريب الخاص بـ KARL STORZ، تجد مركز الزائرين.  -

طريقة الوصول إلى KARLSTORZ في 78532 توتلينجن

:KARL STORZ من اتجاه شتوتجارت إلى
 	)Dr.-Karl-Storz-Straße 11( )اإلنتاج / البحث والتطوير )11 شارع د. كارل شتورتز شتراسه
 	)Dr.-Karl-Storz-Straße 34( )المقر الرئيسي / مركز التدريب )34 شارع د. كارل شتورتز شتراسه
 	)Dr.-Karl-Storz-Straße 43( )مركز الزائرين )43 شارع د. كارل شتورتز شتراسه

.)Singen( من شتوتجارت باتجاه زينجن A81 اسلك الطريق السريع  -
 B523 ثم اسلك طريق )Anschlussstelle 36-Tuningen( استخدم وصلة الطريق 36 تونينجن  -

.)Tuttlingen( باتجاه توتلينجن
عند أول إشارة مرور اعبر التقاطع واسلك شارع شتوتجارتر شتراسه )Stuttgarter Straße( باتجاه   -

»دوناوتال« )Donautal( لحوالي 2 كم.
بعد ثالث إشارة مرور )دون حساب إشارات مرور المشاة( انعطف يسارا في شارع هيرمان شتراسه   -

)Hermannstraße( )--< الحظ اللوحة اإلرشادية البيضاء »Dr.-Karl-Storz-Straße«(، وبعد 
.)Dr. -Karl-Storz-Straße( عبور خط السكة الحديد اسلك شارع د. كارل شتورتز شتراسه

بعد حوالي 500 م تجد مبنى اإلنتاج / البحث والتطوير الخاص بـ KARLSTORZ على يسار الطريق.  -
وبعد 500 م أخرى تصل إلى المقر الرئيسي / مركز التدريب الخاص بـ KARLSTORZ على يمين   -

الطريق.
على يسار الطريق، أمام المقر الرئيسي / مركز التدريب الخاص بـ KARL STORZ، تجد مركز الزائرين.  -



:KARL STORZ من اتجاه شتوتجارت إلى
)Mittelstraße 8( )اإلدارة / المتحف )8 شارع ميتل شتراسه

.)Singen( من شتوتجارت باتجاه زينجن A81 اسلك الطريق السريع  -
 B523 ثم اسلك طريق )Anschlussstelle 36-Tuningen( استخدم وصلة الطريق 36 تونينجن  -

باتجاه توتلينجن )Tuttlingen( واتبع مسار الطريق لحوالي 16 كم.
عند أول إشارة مرور في توتلينجن )Tuttlingen( اعبر التقاطع واسلك شارع شتوتجارتر شتراسه   -

)Stuttgarter Straße( باتجاه »دوناوتال« )Donautal( لحوالي 2 كم.
بعد ثالث إشارة مرور )دون حساب إشارات مرور المشاة( انعطف يمينا في شارع هيرمان شتراسه   -

)Mittelstraße( ثم انعطف يسارا على الفور إلى شارع ميتل شتراسه )Hermannstraße( 
)المبنى رقم 8(.

:KARL STORZ من اتجاه زيورخ إلى
)Mittelstraße 8( )اإلدارة / المتحف )8 شارع ميتل شتراسه

من زيورخ اسلك الطريق باتجاه شافهاوزن/زينجن )Schaffhausen/Singen(، وبعد عبور الحدود اسلك   -
.)Stuttgart( باتجاه شتوتجارت A81 الطريق السريع

 B311 ثم اسلك الطريق )Anschlussstelle 38-Geisingen( استخدم وصلة الطريق 38 جايزينجن  -
.)Kreisverkehr Tuttlingen( وصوال إلى دوران توتلينجن )Tuttlingen( با تجاه توتلينجن

.)Rottweil/Spaichingen( اسلك ثالث مخرج من الدوران باتجاه روتفايل/شبايشينجن  -
 )Stuttgarter Straße( عند أول تقاطع به إشارة مرور انعطف يمينا، واسلك شارع شتوتجارتر شتراسه  -

باتجاه »دوناوتال« )Donautal( لحوالي 2 كم.
بعد ثالث إشارة مرور )دون حساب إشارات مرور المشاة( انعطف يمينا في شارع هيرمان شتراسه   -

)Mittelstraße( ثم انعطف يسارا على الفور إلى شارع ميتل شتراسه )Hermannstraße( 
)المبنى رقم 8(.

الوصول بالقطار:
عند الوصول بالقطار ننصح باستخدام تاكسي من محطة توتلينجن. موقف سيارات األجرة موجود أمام محطة 

القطار مباشرة. يستغرق زمن الرحلة من محطة توتلينجن إلى KARLSTORZ حوالي 10 دقائق.

 KARL STORZ اإلنتاج /
البحث والتطوير

 KARL STORZ اإلدارة /
المتحف

KARL STORZ مركز الزائرين

 KARL STORZ المقر الرئيسي /
مركز التدريب

KARL STORZ مركز الدعم اللوجيستي
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B 523

Rottweil

:KARL STORZ من اتجاه زيورخ إلى
 	)Take-Off Gewerbepark 83( مركز الدعم اللوجيستي

من زيورخ اسلك الطريق باتجاه شافهاوزن/زينجن )Schaffhausen/Singen(، وبعد عبور الحدود اسلك   -
.)Stuttgart( باتجاه شتوتجارت A81 الطريق السريع

 B311 ثم اسلك الطريق )Anschlussstelle 38-Geisingen( استخدم وصلة الطريق 38 جايزينجن  -
.)Kreisverkehr Tuttlingen( وصوال إلى دوران توتلينجن )Tuttlingen( باتجاه توتلينجن

عند الدوران اسلك أول مخرج باتجاه أولم/شتوكاخ )Ulm/Stockach( B311/B14 باتجاه النفق.  -
.)Ulm/Meßkirch( بعد انتهاء حدود المدينة اجتز دورانين باتجاه أولم/مسكيرش  -

.)Neuhausen ob Eck L440( نويهاوزن أوب إيك L440 بعد 9 كم انعطف يسارا باتجاه  -
.)Neuhausen ob Eck L440( نويهاوزن أوب إيك L440 بعد حوالي 250 م انعطف يمينا في  -

اتبع الطريق في نويهاوزن أوب إيك )Neuhausen ob Eck( حتى تصل إلى نقطة التوقف.  -
عند نقطة التوقف انعطف يسارا في طريق K 5945 باتجاه »Take-Off Gewerbepark« )شارع   -

.)Tuttlinger Straße( )توتلينجنر شتراسه
بعد حوالي 1,5 كم تجد »Take-Off Gewerbepark« على اليمين.  -

بعد حوالي 300 م تجد مركز الدعم اللوجيستي الخاص بـ KARL STORZ على يسار الطريق.  -

 طريقة الوصول إلى KARL STORZ في 78579 نويهاوزن أوب إيك
)Neuhausen ob Eck(

:KARL STORZ من اتجاه شتوتجارت إلى
 	)Take-Off Gewerbepark 83( مركز الدعم اللوجيستي

.)Singen( من شتوتجارت باتجاه زينجن A81 اسلك الطريق السريع  -
 B523 ثم اسلك طريق )Anschlussstelle 36-Tuningen( استخدم وصلة الطريق 36 تونينجن  -

.)Tuttlingen( باتجاه توتلينجن
.)Ulm/Stockach( باتجاه أولم/شتوكاخ B14 عند أول إشارة مرور انعطف يمينا في طريق  -

عند الدوران اسلك ثاني مخرج باتجاه أولم/شتوكاخ )Ulm/Stockach( B311/B14 باتجاه النفق.  -
.)Ulm/Meßkirch( بعد انتهاء حدود المدينة اجتز دورانين باتجاه أولم/مسكيرش  -

.)Neuhausen ob Eck L440( نويهاوزن أوب إيك L440 بعد 9 كم انعطف يسارا باتجاه  -
.)Neuhausen ob Eck L440( نويهاوزن أوب إيك L440 بعد حوالي 250 م انعطف يمينا في  -

اتبع الطريق في نويهاوزن أوب إيك )Neuhausen ob Eck( حتى تصل إلى نقطة التوقف.  -
عند نقطة التوقف انعطف يسارا في طريق K 5945 باتجاه »Take-Off Gewerbepark« )شارع   -

.)Tuttlinger Straße( )توتلينجنر شتراسه
بعد حوالي 1,5 كم تجد »Take-Off Gewerbepark« على اليمين.  -

بعد حوالي 300 م تجد مركز الدعم اللوجيستي الخاص بـ KARL STORZ على يسار الطريق.  -


