
 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

 ، تم استخدام الیورو في جمھوریة قبرص . 2008في عام 
 

یمكنك العثور على جھاز الصراف االلي 
في المطار ، باالضافة لمكتب الصرافة  

، تذكر دائما ان یكون لدیك عند 
 100الشروع في رحلتك على االقل 

یورو، وذلك لالحتیاط حتى وصولك 
 للمدینة .

 
یمكنك في اغلب المراكز السیاحیة 

العثور على الصرافات واجھزة 
 الصراف االلي والبنوك كذلك .
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4 – ATM 
 الصراف اآللى 

 
 
 

 تقریبا في جمیع االماكن في قبرص
( قبرص الجنوبي ) یمكنك العثور على  

الصراف االلي  ،من المطار وحتى 
 القرى الصغیرة . 

 :ارقام الطواري  -1
 

              112 -والشرطة   119 -االسعاف 
 
 
 فولت   230قوة التیار الكھربائي  -2

 

 

 

 



المفتاح الدولي في قبرص   - 5   

 

   00357المفتاح الدولي قبرص      

Larnaca:  24 
Limassol:     25 

  
Nicosia:              22 
Paphos :             26 

 

    

Wi-Fi 8-  

 في اغلب المقاھي في قبرص یمكنك استخدام Wi-Fiمجانا ، وكذلك في بعض الفنادق البعض منھا مجاني   

 والبعض استخدام االنترنت مقابل سعر مادي محدد . 

 

 

عدد السكان  - 6   

 یبلغ  عدد السكان في قبرص حوالي ملیون نسمة .

 

 

 

 

اللغة  -7  

اللغة الیونانیة والتركیة ھي اللغة الرسمیة ، ولكن ھناك الكثیر ممن یتحدثون اللغة االنجلیزیة وان كانت 
 لیست بطالقة اال انك تستطیع االستعانة بھم . 
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Santa Lucia 

 

 



 
-بطاقة الجوال : - 9   
 

   Cyta   من الشركات الثقة والعامة لبطاقات الموبایل في قبرص 

 ( Soeasy Package ) 

 من السھل  شراء البطاقة من االكشاك ومحالت السوبر ماركت .

 بسعر7.50یورو .  

أغلب الدول العربیة 
یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في قبرص بید 
ان التكلفة للمكالمات 

سوف تكون غالیة جدا 
لذلك ننصحك بشراء 
بطاقة لجوالك من 

 الدولة المتجھ الیھا  .
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-افضل االوقات للذھاب : - 10  

یحتضن قبرص طقس رائع جدا وذلك لوجود 
 البحر االبیض المتوسط .

ولكن افضل االوقات للذھاب ھي من شھر ابریل 
 إلى شھر اكتوبر .

اما من شھر  یونیو إلى شھر اغسطس فیكون 
 موسم سیاحي شدید االزدحام . 
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علم قبرص  - 13  

 

اللون االبیض یغطي العلم بالكامل ، ویتمیز الوسط 
بوجد خریطة لقبرص باللون البرتغالي ، مع غصنین 

 من اغصان الزیتون . 

.  

البقشیش ( االكرامیة )  - 11   

البقشیش متداول في قبرص  ، وتضیف اغلب المطاعم الكبرى والفنادق الكبرى البقشیش إلى سعر 
 الفاتورة .

اما بالنسبة لسائق سیارة االجرة ( التاكسي ) او حامل الحقائب في الفندق او منظف الغرف ، اذا اردت 
 فیمكنك اعطائھم في حدود یورو واحد  كافي جدا  .

-المیاه :  - 12  

یمكنك استخدام میاه الصنبور ( الحنفیة ) للشرب في 
 قبرص . 

 

 

 


