
برای بچه ھا  wienXtra   :درباره خود مان 

 wienXtra نھاد ھای وين ايکسترابا ساله دارد.  ١٣و ۶عرضه ھای وقت فراعت زيادی برای خانواده ھای دارای کودکان بين 

بوکس بازی ھا و سينه مجيک کودکان و خانواده ھا رخدادھای پرماجرای،فعاليت بچه ھا، آگھی بچه ھا، تعطيالتبازی در   

رايگان يا به بھای بازل.و اينھمه را  –عالی ای را در شھر ازسر می گذرانند   

MA 13 کار می کند. بخش تخصصی نوجوانان برای شھر ويانا در ھمکاری نزديک با   wienXtra 

بازی در تعطيالت   -  wienXtra 

بوده برای تمام بچه ھايی ساله ١٣و ۶رای کودکان بين برنامه تعطيلی شھر ويانا ببزرگترين   بازی در تعطيالت  -  wienXtra  

 که ايام تعطيل خويش در ويانا سپری ميکنند، ماجرا ھا و سرگذشت ھای شھری تقديم ميکند.  چه در بخش ورزش، چه در
رای اطفال مبدل در تعطيالت زمستانی، سمستری و تابستانی ويانا بيک بھشت وسيع بازی ب –فرھنگ، طببيعت و آفرينندگی 

 ميشود.

www.ferienspiel.at 
 

فعاليت بچه ھا -   wienXtra 

تقويم مراسم مجانی بوده برای تمام کسانيکه با کودکان شان در راه اند، راھنمايی تشويق  ،فعاليت بچه ھا -  wienXtra 

ن نمايد. برنامه ماھوار وقت فراغت برای خانواده ھايی که اطفالی الی سپيشکش می کننده ای برای برگزاری وقت فراغت 
رنامه ھابا کارت مجانی بچه ھای فعال بسياری از ب ودر اينترنت در دسترس است. ساله دارند، بصورت بروشور اشتراکی١٣  

 مجانی يا بقيمت نازل در دسترس فرار ميکيرد.

www.kinderaktivcard.at 
 

آگھی بچه ھا -  wienXtra 

مرجع اطالعات برای کودکان در وسط شھر ميباشد و معلومات و مشوره رايگان راجع به تمام  آگھی بچه ھا - wienXtra 

   يرون،چه کمپ ھای تفريحی يا جاھای بازی، دردرون يا در بميشود، عرضه ميکند. فعاليت ھايی که از طرف شھر ويانا تقديم 

د.کنيد، تلفن کنيد، از سايت انترنتی استفاده نماييد يا نامه برقی بفرستي فقط نگاه –تئاتر، سينما يا موزه   

www.kinderinfowien.at 
 

بوکس بازی ھا -  wienXtra 

پيرامون بازيھا  بزرگترين مرجع امانت دھی بازيھا در اتريش ميباشد و بدين ترتيب نخستين آدرسبوکس بازی ھا  –وين ايکسترا 
 بازيھا جھت آزمودن و به امانتبازيھای روی تخته وبازيھای اجتماعی برای دوستداران کوچک و بزرگ  ۶٠٠٠در شھر ويانا. 

را پيدا  در بوکس بازيھا بازی دلخواه خود تان –فارشی باشيد دادن آماده اند. خواه در تالش بازيھای کالسيک، نو يا بازيھای س
  ميکنيد.

www.spielebox.at 
 

سينه مجيک -  wienXtra 

ساله ببعد بوده با يک برنامه فيلمی پر کيفيت ودر  ٣سينمای برنامه ای برای کودکان و نوجوانان از    wienXtra‐cinemagic 

لمی صجبتھای فيبھای مساعد بليط ھا، مقام مرکزی در اورانيا، جشنواره ھا و سرگرم کننده کسب امتياز ميکند.  عين زمان  

بصورت سينمايی برای ھمه خانواده در ميآورد. را  wienXtra‐cinemagic 

www.cinemagic.at 

 


