
 
ھي مدینة صغیرة ولكن بفضل زرقة میاھا وشفافیتھ ، 
فقد اصبحت لھا مكانھ سیاحیة عالیة ویقصدھا العدید 

 لقضاء اوقات العطالت بین احضانھا .
 
 

فھي مركز للعدید من الریاضات المائیة المذھلة وھي مصدر لالسترخاء والتامل الرباني الذي تحتضنھ ھذه 
 المدینة .

 
كما سبق ان ذكرنا بانھا مدینة صغیرة یمكنك التجول في اطرافھا بكل راحة ویسر ، كما تحتوي على العدید من 

 المقاھي والمطاعم مما یزید من متعتك ، وقضاء اوقات ممیزة ورائعة .
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 أیا نابا 
 

Ayia Napa 



كما یمكنك قضاء اوقات تسویقیة 
رائعة في مركز المدینة ، شارع 

Nissi   وھو للتسوق والتسلیة
معا ، یقوم االغلبیة بایجار 

الدراجات الھوائیة والناریة 
لقضاء اوقات رائعة في اطراف 

 المدینة .
 
 
 

وتتوفر جمیع الریاضات البحریة 
باالضافة للغوص ، ویمكنك 

االستمتاع بھا في احضان ھذه 
 المدینة .

من یونیو إلى اغسطس موسم  
سیاحي مزدحم ، لذلك علیك 

 بالحجز المسبق .
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اذا اردت حجز المنتجع المناسب علیك باختیار المنتجع 

الصحیح ، وذلك حسب حالتك ، فاختیار منتجع مع عائلة 
یختلف عن االختیار لشھر العسل ، یختلف كل االختالف عن 
االشخاص العزبین ، نود ان ننبھك لذلك ان اختیار المنتجع 

 الصحیح ھو فرصة لجعل رحلتك اكثر متعة .
 
 

االفضل ان تكون رحلتك عبر الجوالت من بلدك ، كما ان 
 اغلب الفنادق لدیھا خدمة مطار لمطار الرنكا الدولي .

 
 

  Finikoudesفي الرنكا ، ومن محطة  711ان باص رقم 
 ینقلك إلى أیا نابا .

 
 
 

اما اذا اردت االنتقال من المطار بسیارة االجرة إلى أیانابا ، 
فمن االفضل تحدید السعر قبل الشروع في استخدام  

 55إلى  45التاكسي ، في الغالب السعریتراوح مابین 
 یورو .
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في أیا نابا توجد العدید من 

انواع التسلیة المختلفة 
للسباحة مثل الجوالت البحریة 

 وما شابھ .
 
 
 

أیا نابا من المدن المعروفة لدى 
االوربیین وذلك القامة الحفالت 
البحریة وغیرھا من الحفالت ، 

لذلك نود االشارة إلى االمعن 
 في اختیار المنتجع المناسب . 

 
 
 

 ان ایانابا مذھلة  لقضاء اوقات رائعة في العطالت ، ولمزید من االطالعات :
 

www.visitcyprus.com  
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