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یوجد العدید من الباصات في برلین ، 
وباطاللة جمیلة ویمكنك من خاللھا  

مشاھدة مدینة برلین كما یمكنك التجول 
 30من خاللھ إلى اماكن عدة ، فكل 

دقیقة یاتي باص اخر ، حیث یمكنك 
االستمتاع بوقتك وقضاء لحظات في 

 المشاھدة واالطالع .

 

مھرجان االضواء من المھرجانات  
الرائعة في برلین لذلك توجد جوالت 
سیاحیة خاصة بھذا المھرجان والذي 

 10یبدا في شھر اكتوبر ویستمر إلى 
 ایام متتالیة . 

اذا كنت ترید مشاھدة  برلین كما یجب فعلیك باستخدام الباص 
السیاحي ذو الطابقین حیث تقضي اوقاتا رائعة بین احضان برلین 
ویمكنك اخذ اجمل الصور واروعھا ، ننصح باستخدام ھذا الباص 

 ، كما ان اغلب االماكن السیاحیة تقبل ببطاقة برلین الترحبیبیة
Berlin Welcome Card  

  

Bus Tours  
 الباص السیاحي 
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بالقرب من الفندق المقیم بھ یمكنك مشاھدة الكثیر  
من االعالنات لجوالت سیاحیة مختلفة ، الباص ذو 

ھو االفضل حیث یمكنك  Classic Berlinالطابقین 
مشاھدة المدینة بشكل افضل باالضافة إلى ان ھذه 

 ساعات .   3الجولھ تستمر 
 

 توجد جوالت سیاحیة 
توجد جوالت إلى نھر سبري ومشاھدة برلین باطاللة 

 مختلفة  وكذلك جوالت بالباص والنھر معا 
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Potsdam   الواقع في قریة Sanssouci   قصر  
 یعتبر من المعالم السیاحیة الرائعة جدا فھو قصر ذو 

 
طابع خاص ، ممیز جدا،كما ان  قضاء اوقات بھ  

تحملك إلى لحظات حالمة بین احضانة،  لھذا القصر 
الرائع توجد جوالت سیاحیة خاصة بھ ، فھو قطعة 

 سیاحیة ثریة باالبداع . 

 

 

 

 یوجد عدد من الجوالت السیاحیة في برلین ، ولكن شوف الدنیا یوصى بھذه الجوالت :
 

1– Berlin City Tours                               www.berlincitytours.com 
2– Berlin City Tour                                 www.berlin-city-tour.de 
3– City Sightseeing Berlin                      www.city-sightseeing.com 

 الجوالت السیاحیة داخل مدینة برلین تبدا اسعارھا
 

یورو ,الجوالت إلى  قصر  21من    
   

یوروتوجد جوالت سیاحیة مختلفة یمكنك  25تبدا من 
االطالع علیھا من خالل الفندق المقیم بھ واتخاذ القرار 

في االفضل بالنسبة لك اذا كانت لدیة بطاقة برلین 
 الترحیبیة سوف تحصل على  خصم  . 

Sanssouci 

 

 

بعض الجوالت یوجد بھا قاید للتوضیح باللغة االنجلیزیة ، كما 
 انھا تتضمن جوالت بالباص وعبر النھر معا . 


