
 
ان افضل الطرق لمشاھدة فیینا كما یجب ، وبطریقة مریحة 
جدا ھو عن طریق الجوالت السیاحیة ، و نذكر عدة جوالت 

 منھا ، ولك حریة االختیار فیما یناسبك منھا .
 
 

وتوجد جوالت مختلفة ومتعددة لیس فقط لمدینة فیینا بل 
للعدید من مدن النمسا باالضافة (لبودا بست عاصمة 

ھنغاریا ) دون حاجتك إلى فیزا ، فرصة في منتھى الروعة 
والجمال وتعطیك فرصة لمشاھدة العدید من المعالم التى تود 

 مشاھدتھا وبكل راحة ویسر .
 
 

 جمیع الفنادق یمكنك العثور بھا على جوالت كما ان الخدمات واالسعار متقاربة تقریبا .
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 Tours in Viennaجوالت في فیینا            

 



  
بعض الجوالت لدیھ خدمات ذھاب وایاب من 

وإلى الفندق ، والبعض منھا یاخذك من الفندق 
المقیم بھ وفي نھایة الجولة ینزلك مقابل دار 

 االوبرا .
 

ویمكنك اختیار جولتك التي تناسبك عن طریق 
الفندق المقیم بھ حیث یحتوي على العدید من 

الكتیبات للجوالت المختلفة والتي یمكنك 
 االختیار منھا ما یناسبك . 

 
 
 

 جوالت لمدینة فیینا 
) Innere Stadtساعات ونصف ، واكثرھا یشمل القسم التاریخى (  3تتمثل اكثر الجوالت في فیینا لنصف یوم او 

 .  )Schonbrunnوالذي یقع في قلب المدینة وقصر شونبرون المعروف (
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 یورو    44بالنسبة لالسعار للبالغین 

 یورو  15االطفال 
 كما توجد العدید من الشركات ، من اقدمھا واكثرھا شھره 

Vienna Sightseeing Tours 
 لمزید من االطالعات 

www.viennasightseeing.at/en 
 
 

 جوالت النقل الحر 
Vienna Sightseeing  

 
یعتبر ھذا الباص للنقل الحر من 
الجوالت الرائعة التي تمكنك من 

مشاھدة العدید من االماكن الرائعة 
 في فیینا الجمیلة .

 
 

یوجد خطین لھذا الباص االحمر 
واالزرق ، واالفضل شراء تذكرة 
للخطین معا ، حیث یتیح لك ذلك 

 مشاھدة فیینا كاملة .
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 اشیاء نذكركم بھا  
 االسعار للخطین 

 یورو  25للبالغین 
 یورو   12االطفال 
   2بالغین + 2یورو (تشمل  64والعائلة 
 اطفال ) 

 
ویحتوي الباص على مرشد االلكتروني یشمل 

 عدة لغات من ضمنھا اللغة العربیة .
 

كما تقدم ھذه الشركة جوالت في نھر الدنوب ، 
 وتقدم العدید من الجوالت المختلفة . 

 
 یورو    20االسعار للبالغین 

 یورو    10االطفال 
 لمزید من االطالعات 

www.viennasightseeing,at 
 
 
 

Big Bus Tours 
 الباص الكبیر للسیاحة 

 
ربما صادفك ھذا الباص في دولة من الدول الكبرى التي ذھبت الیھا ، وھو حتما من االشیاء المثیرة في البلدان حیث 

 یمكنك من مشاھدة اغلب المعالم السیاحیة في البلد .
 

فیینا تعطیك فرصة اخرى لتجربتھ 
ان لم تكن قد جربتھ مسبقا ، وفرصة 

 اخرى لمشاھدة معالمھا الجمیلة .
 
 
 

یوجد لھذا الباص خطین احمر 
وازرق ، من االفضل شراء تذكرة 
للخطین معا وھي ما تعرف باسم (

Standard)(     حیث یمكنك عن
طریقھا مشاھدة جمیع االماكن 

السیاحیة والتاریخیة والتسویقیة في 
 فیینا .
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یمكنك تغییر من   )Operaفي موقف االوبرا ( 
 الخط االحمر إلى االزرق .

 
 اشیاء نذكركم بھا 

    24، حسب الساعات    Standardسعر التذكرة 
 ساعة 

 یورو  25للبالغین 
 یورو  12لالطفال 
 اطفال ) 2بالغین +  2یورو (تشمل   62للعائلة 

 
 ساعة (وھذه الجولة اكثر راحة ) 48اما بالنسبة 

 یورو     30السعر بالنسبة بالغین 
 یورو   15اطفال 
 اطفال )  2بالغین +   2یورو (تشمل   75العائلة 

 یمكنك شراء التذكرة من داخل الباص 
 علیك بسؤال الفندق الذي تقیم بھ عن اقرب محطة لھذه الجوالت . 

 
 لمزید من االطالعات 

www.eng.bigbustours.com/Vienna 
 

Ring Tram 
 لترام 

 
یتوفر ترام سیاحي في القسم القدیم من فیینا ، حیث تتوفر بھ العدید من المباني التاریخیة والتراثیة ، وتستغرق ھذه 

 دقیقة .   25الجولھ حوالي 
 ) . Schwedenplatz(میدان  تبدأ الجولة بالترام من ھذا المیدان وتنتھي عن نفس المیدان 

 دقیقة . 30تتمثل حركة القطار كل 
 

صباحا إلى    10تبدأ من 
 مساء .  5:30

یتوفر مرشد االلكتروني 
للشرح والتوضیح للمباني 

التاریخیة باللغة 
 االنجلیزیة .

 
   8سعر التذكرة للبالغین 

 یورو 
 یورو   4لالطفال 

سنوات   6االطفال تحت 
 مجاني 
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