
 لمــــــاذا ھذا الدلیل السیاحي ؟؟؟                        

 
ھذا الدلیل السیاحي ھو  عـــونا لمحبي السیاحــة والسفـــر ، فمھما كـــانت وجھتك فیجب علیك التـــزود 

 بالمعلومات لتتمكن من قضاء عطلة سعیدة . 
 

السیاحة كاألشجار المثمرة ال یمكنك االستفادة منھا ما لم ترعاھا جیدا وتدعمھا بالمعلومات ، إال تعتقد بان 
األماكن التاریخیة  -المواصالت  -الثقافة  -السفر یحتاج  إلى  قلیال من االطالعات عن البلد المقصود الشعب 

 والسیاحیة .
 

 اننا نقدم لك ھذه السلسلة من ( شوف الدنیا ) لتساھم في جعل سفركم سھال وممتعا ومثمرا أیضا .
  

 
لعلل الجمیع ال یطمع في حمل النقیضین في داخلة بعد رحلة اشتاق إلیھا طویال وال یكون ھذا إال بإضافة بعض 

 االطالعات  قبل البدء في الترتیب لھذه الرحلة .
 
 

لقد تمت اإلشارة في السلسلة السیاحیة من  ( شوف الدنیا ) إلى الرعایة الصحیة والمستشفیات في البلدان 
 ذائعة الصیت بھذا .

 
 كما تم توضیح أماكن و( مراكز ) التسوق  التي سوف تجعل أوقاتكم في التسوق في منتھي المتعة .

 
نتمنى ان نكون قد وضعنا أیدینا على أھم النقاط وأكثر الزوایا التي سوف تساعدكم في سفركم وتجعلكم 

 تمضون أوقات رائعة في السیاحة والسفر .
 

 عاما من السیاحة والسفر . 35اننا نضع بین یدیكم قطفة تحمل بین طیاتھا حصیلة 
 
 

 نتمنى ان نكون قد حققنا بعضا مما یطمح إلیھ السائح العربي .
 
 

 ویسعدنا تواصلكم معنا والتعبیر عن تجاربكم السیاحیة  ، بكل ما تحملھ من ایجابیات وسلبیات .
 
 

 السیاحة ھي أجمل فاصل في عمر اإلنسان .

  مقـــــــــــــــدمة

 See Duniaشوف الدنیا                                                          



 ھذه بعض الكلمات انثرھا لكم فــوق حقائبكم المســافرة إلى أرض أخرى والباحثة عــن ثقافات أخرى .
 

 بعض الكلمات لكم في سفركم                                                                                
 أن من ثقـــافـــة السائح احترام الثقافـــات األخرى والبعـــد عن التعصب غیر الواقعي .

 
أتمنى أن تستفیدوا من كل رحلة تقطعونھـــا وتضیفوا إلى رصیدكـــم صفـــة جمیلة أو معلومة مفیدة أو  

عادة  جدیدة  قد استطعتم قنصھا في رحالتكم وإذا لم تحــاولوا من قبل فال   زال أمامكم الوقت للمحاولة 
 ، فإن في السفر سبع فـــوائد ویجب علینا جمیعــا االستفادة منھا .                            

                                                                                              
كلمات  وھمسات لالنتباه فان طبیعة األماكن السیاحیة في كل بلد متغیر (مثال على ذلك أسعار الفنادق 

 وأسعار العملة ) أو انضمام  أماكن سیاحیة جدیدة للقائمة في تلك البلد .
 

فقد تمت اإلشارة في الدلیل السیاحي  شوف الدنیا ألكثر األماكن سیاحة في البلد المذكور .   
 

 جمیع البلدان تبدوا أكثر جماالً و إشراقھ مــع القلیل من االطالعات .
 

فنتمنى ان نكون قــــد استطعنا  تسلیط الضـــوء على ھذه األمـــاكن و فتح باب جدید  لسیاحة موفقة 
 ومثمرة .

 
نرجو تواصلكم معنا و إرسال تجاربكم السیاحیة سواء كانت ناجحة أو العكس  لنتمكن من االستفادة 

 منھا في السلسلة السیاحیة القادمة التي سوف  نطرحھا . 
 
 

ان مـــن أروع السبل لكسب رحلة ذات طــابع خــاص في ذاكرتك ھـــو جمــع قلیل من االطالعات التي 
 تسكب على رحلتك مزید من المتعة .

 
إذا كــانت رحلتك األولى ولدیك بعض االطالعات ســـوف تزداد حبا ورغبــة في السفر والسیاحــة ، 

ومشاھدة العدید مـن الدول التي طالما اشتقت لرؤیتھا ، ألنھا سوف تغمر ذاكرتك بألوان البھجة 
 والمرح .

 
 السفر ھو زاویة رائعة من زوایا الحیـــاة .

 
 نتمنى ان یعطیك ھذا القائد السیاحي  إلھاما خاصا في زیادة عشقك للسفر والسیاحة .    

 
ھذه بعض الكلمات ارجو ان تدركوھا   .                                        

 
 

 بعــــــض كلمــــــــات

 See Duniaشوف الدنیـا                                                    



 
 البد من رعایة بعض المسائل لتسھل علیكم سفركم  وتبقي ذكریات تلك الرحلة تفوح بالذكریات السعیدة

 
  

ى   -1 ل ل ع اعھ یسھ ھ ضی ال ي ح األفضل أخذ نسخة لجواز سفرك، وكذلك احتفظ برقم الجواز في جوالك ،ف
 السفارة اتخاذ اإلجراءات  الالزمة. 

 ال تضع كل نقودك في مكان واحد . -2
 
 
 
 .إذا كان لدیك أطفال في سفرك فاصطحب لكل طفل منھم لعبتھ المفضلة  -3
 
 ننصح السیدات الحوامل باستشارة طبیبھن الخاص قبل اتخاذ القرار للسفر . -4
البد من إخبار العائلة أو صدیق مقرب منك عن وقت إقالع الطائرة في وقت العودة إلى أرض الوطن وتحدید  -5

 ساعة الوصول .
 
 
 
 األفضل انتعال حذاء ریاضي یمكنك من المشي براحة لفترات طویلة .  -6
 
 إذا كنت ممن یعانون من أمراض فخذ قدرا أكبر  من األدویة ألن السفر مفاجآت . -7
 
 ال تنس أن تحمل معك صندوق اإلسعافات األولیة الخاصة بك وبعائلتك . -8
ھ أم   -9 ال تنس أن تسأل البنك الذي تتعامل معھ  إذا كانت بطاقتك االئتمانیة یمكن أن تعمل في البلد المتجھ  إلی

 ال . 
 
 

في حالة ضیاع بطاقتك االئتمانیة قم بتبلیغ البنك الذي تتعامل معھ سریعا لذلك احرص على حفظ رقم البنك  -10
 ورقم البطاقة .

 
 ال تقم بكتابة الرقم السري خلف البطاقة االئتمانیة .  -11
 

 احرص على عدم حمل أشیاء ثمینة . -12
 إذا كنت ال تحب الندم والتأسف على األشیاء المثیرة فعلیك باصطحاب الكامیرا الخاصة بك  . -13
 

 أشیاء ضروریة قبل السفر 
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 إن التخطیط المسبق لرحلتك یجعلك أكثر متعة في سفرك .  -1
 یجب علیك التخطیط مسبقاً قبل رحلتك بشھرین تقریبا وال نؤیدك باتخاذ القرار المفاجئ  . -2
یجب  علیك التوجھ إلى أكثر من مكتب سیاحي وأخذ المعلومات عن البلد المقصود واالطالع على  -3

 الخطط السیاحیة لھذا المكاتب . 
یمكنك االطالع أكثر عن طریق االنترنت أو القائد السیاحي شوف الدنیا وبعد ذلك یمكنك اتخاذ القرار  -4

 وتحدید وجھتك   . 
 غالباً الجوالت السیاحیة تكون ارخص مقارنھ بسفرك وحیداً .  -5
أغلب الجوالت السیاحیة شاملة  خدمة استقبال لنقلك من المطار إلى الفندق وفي الغالب سوف تجد  -6

 من ینتظرك بالفتة  كتب علیھا اسمك في المطار . 
 

 ھناك نوعان من الجوالت السیاحیة ، جوالت سیاحیة مع مجموعة ، أو جوالت سیاحیة لك وحدك 
 النوع األول مع مجموعة سیاحیة  -1

ھو األكثر شیوعا فأنت تذھب مع مجموعة من األفراد والمكتب السیاحي ھو المسؤول  عن اختیار الیوم 
 والرحلة والفندق كذلك .

 
2-  ً  النوع الثاني وحیدا

یعطیك  المكتب السیاحي تذكرتك واسم الفندق الذي سوف تقیم بھ ، وسوف تجد مـن ینتظرك في المطار 
ینقلك إلى الفندق  ویخبرك بیوم المغادرة وساعتھا  ، بعضا منھـــا یحملك بجوالت حـول المدینة ،  أنت 

بسفرك وحیدا یمكنك اختیار مستوي الفنـدق الذي تریـــد اإلقامة بھ بعكس  السفـــر مع مجمــوعة ولكن 
 الرسوم حسب االختیار كذلك، باإلضافة أن لدیك اختیارات في أیام السفر والعودة . 

 ھذا الفرق ولك حریة االختیار . 

 كیف  تخطط  لرحلتك 

 احفظ رقم جولتك السیاحیة القادم معھا فال تغفل عن ھذا األمر . 

أكثر الجوالت السیاحیة الفندق شامل وجبة اإلفطار ولكن إذا كنت مع عائلتك ویصعب علیك العثور 
 على مطاعم  فاألفضل لك أن تشمل جوالتك السیاحیة مع الوجبات الثالثة . 

بعض الجوالت  السیاحیة ال تشمل التذكرة فقط  الخدمات األخرى ،في ھذه الحالة یجب علیك السؤال  
 عن طیران مناسب وسعر جید . 

اغلب المرشدین السیاحیین  ( المحلین ) عند أخذك إلى محالت معینة للتسوق ، أوال من الممكن   
 أنھا سوف تكون  غالیة ، ثانیا ( أغلبھم ) ھناك اتفاق مسبق بینھما . 

في أغلب الفنادق یمكنك العثور على منضدة للجوالت المحلیة ، لدیھم الكثیر من العروض یمكنك 
 اختیار ما یناسبك منھا  ، إذا أردت النصیحة فإنھا األفضل لك . 
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إن السیاحة المتعددة تعطیك دون شك قدرة سیاحیة أكثر وخبرات في ھذا المجال مما یساعدك على 
السیاحة دون قلق أو توتر ، ولكن دائما ننصح بالسفر مع خلفیة عن معالم البلد المقصود لكي تستطیع 

 التمتع أكثر وكسب عادات وأخالقیات جدیدة ومفیدة في سفرك.
 

 السیاحة ھي أفضل فاصل یتوقف بھ عمر اإلنسان  فتمتع 

 ننصحك بشراء تذكرتك عن طریق االنترنت ألنھا سوف تكون أقل سعراً .

عندما ترید الحجز عن طریق االنترنت ھناك طریقة یمكنھا أن تساعدك  بإعطائك 
 , Package Special Special Offer(سعر أقل   فقط اضغط على :  

Promotions,.  جمیع الفنادق تقدم عروضا و تخفیضات ( 

أكثر الفنادق شاملة   خدمة مطار (استقبال ونقل الزبائن ) وكذلك  یمكنك شراء تذكرة التاكسي من 
 المطار بسعر أقل فھناك مكاتب خاصة بسیارات األجرة .

طول الوقت وأنت تشاھد التلفاز،  تحرر من عاداتك السیئــة وال تبق في الفندق 
 فقط لمشاھدة التلفاز ، بل انطلق لتشاھد معالم جدیدة وتعش حیاة جــدیدة .

من األفضل عند وصولك الفندق السؤال عن الجوالت السیاحیة الداخلیة حتى 
 ترى معالم البالد التي اتجھت إلیھا .

ال ننصحك بالمرشد السیاحي  (القائد ) ففي األغلب جوالتھم تكون الماكن قد تم 
 االتفاق علیھا مسبقا مقابل مبلغ مادي .

وننصحك بالذھاب مع الجوالت السیاحیة التي ینظمھا الفندق المقیم بھ ، فھي 
 تعطیك مجاال لمشاھدة معالم البلد المتجھ إلیھ . 

قبل سفرك یجب علیك شراء تذكرتك للبلد المقصود ، باإلضافة إلى تذاكر المـــدن الموجودة بھ إن  -1
 كنت ترید التجول في أكثر من مدینة في ھذا البلد .

 
 
 بالنسبة للفندق یجب علیك الحجز المسبق عن طریق االنترنت . -2

 ً  تمتع بسفرك وحیدا
إذا كنت ترید السفر وحیدا نقترح علیك بعض النقاط , ( األفضل لك إذا كنت مع عائلة الذھاب عن 

 طریق الجوالت السیاحیة ). 
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