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الباص ذو الطابقین یعطیك اطباع سیاحي جید  ، حیث یجعل من سیاحتك عالم اخر واحساس اخر ممزوج 
 بالرغبة لمشاھدة كل التفاصیل الصغیرة . 

 
فیجب علیك كعاشق للسیاحة تجربة ھذا 

الباص ، فانت تستحق ان تقیم نفسك 
 باالفضل فاالفضل .

 
توجد بعض الجوالت لھذا الباص بیدا ان 

 -من افضلھا واكبرھا جوالت :
 

L'Open  Tour 
محطة ،  50مسارات و 4توجد  

 المسارات االربعة ھي :
 
 
 
 

 

    Bus Toursجوالت الباص                               
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1 -Paris Grand Tour  
2 - The Montparnasse 
3 -The Montmartre  
4 - The Bastille 
 

 عند شراء التذكرة یمكنك استخدام المسارات االربعة ولكن المسار  االكثر شھرة والمفضل ھو
Tour Paris Grand    الجولة الواحدة تستغرق ساعتین وربع الساعة  ، حیث ینقلك الباص إلى اكثر

 المناطق السیاحیة المشھورة .
 
 
 

یمكنك شراء التذكرة من الباص ، واالفضل االحتفاظ بالعمالت 
 الصغیرة معك .

 یمكنك استخدام ھذا الباص 50من اي محطة من 
توجد محطات متعددة في االماكن السیاحیة ، في البدایة قم بسؤال   

 الفندق المقیم بھ  عن اقرب محطة لھذا الباص . 

 
 

اذا اشتریت التذكرة عن طریق االنترنت فیجب علیك طباعة 
تذكرتك واستخدامھا في اي باص بعد معینتھا من قبل سائق 

 الباص .

 

یجب علیك التاكد من ھذه العالمة    
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في حالة كانت تذكرتك لیومین فاالفضل البدأ بھا من الصباح ، یمكنك النزول في اي منطقة سیاحیة ومن ثم اخذ 
 باص اخر من نفس النوع بنفس التذكرة .

 
 یومین التذكرة ال بد ان یكونا متتالیین في االستخدام واال تعتبر قد خسرت التذكرة.

 
 -مثال على ذلك :

 اشتریت التذكرة یوم األحد فیجب استخدامھا االحد واالثنین ولیس االحد والثالثاء .
 -اشیاء نذكركم بھا :

 
 مساء . 8صباحا إلى  9:30یعمل من 

 یورو . 31قیمة التذكرة لیوم واحد للبالغین 
 یورو (نوصى بھا ) 15لالطفال  -یورو  34قیمة  التذكرة لیومین للبالغین  -1

 -یمكنك شراء تذكرة جولة بالباص والسفینة معا ، قیمة التذكرة لیومین :
 یورو . 20لالطفال  -یورو   43للبالغین 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.parislopentour.com 
 

وھي تعتبر من افضل شركات الجوالت  Batobusلشراء تذكرة تشمل السفینة والباص معا یمكنك طلبھا من 
 بالسفینة .

 
لتستمتع بجولة خاصة جدا فاننا ننصحك بان تبدا جولتك من مقابل برج ایفل ، حیث تذھب إلى االسفل وھناك 

 ویبدا معك االستمتاع الحقیقى بجولتك ، ثم تعود ادراجك مقابل برج ایفل  Batobusیمكنك االنتقال في السفینة 
 كم نحن محظوظون بھذه الجولة فانضم الینا فقد سبقنك .

 
 
  

 
 

 


