
 
لتكن رحلة سعیدة وموفقة ھناك العدید من 

الجزیئیات التي یجب االلتزام بھا ، واحدة من اھمھا  
ھو اختیار الفندق ، دائما الفندق ھو نصف الرحلة ، 
فاذا كنت  موفقا في االختیار فان رحلتك سوف تكون 

منتعشة ومزاجك ھادي وسوف تحمل في داخلك 
 ذكریات جمیلة لھذه الرحلة . 

 
 
 

 الفنادق في باریس 
 
 

باریس مدینة سیاحیة تعج بالحیاة ، وھي من اكبر 
دول العالم اقباال سیاحیا ، لذلك فھي تحتوي على انماط من الفنادق مختلفة منھا االقتصادیة والفاخرة والتاریخیة 

 والراقیة والفخمة وغیر ذلك من الخیارات .............
اذا كنت ترید الذھاب 

إلى باریس فقط 
للتسوق فاننا ننصحك 
بالذھاب مع  الجوالت 

السیاحیة الحرة  خاصة 
في المواسم السیاحیة ، 
وحاول ان تختر الفندق 

بالقرب من المراكز 
 السیاحیة .

 
 
 

ال تجازف بذھاب إلى 
باریس دون حجز 

مسبق للفندق اذا كانت 
رحلتك دون جولة 

 سیاحیة .

 

 

   الفنادق في باریس 

 Hotels in Paris 

   See Dunia - Parisباریس                                       -شوف الدنیا   

 

 



 
شوف الدنیا القائد السیاحي یوصیك ببعض الفنادق 

بمستویات مختلفة ، لتتمكن من اختیار ما یناسبك منھا 
 وتبادر بالحجز المسبق .

 
 

ال تنسى ابدا في سفرك وضع كارت الفندق في حقیبة یدك 
 او جیبك عند الخروج من الفندق . 

 
 

 

   See Dunia - Parisباریس                                       -شوف الدنیا   

 

 



 نك العثور على منضدة للجوالت المحلیة ، لدیھمفي أغلب الفنادق یمكنكلعثور على منضدة للجوالت 
 -خطوات قبل السفر للعثور على فندق :

 
 دال شك بأن العثور على فندق مناسب ومریح یعطیك إحساس أفضل وأكثر متعة في سفرك 

 ت النصیحة فإنھا األفضل لك . 
كن إیجابیا في خطــوتك نحــو العثــــور على فندق فالحجز المسبق قبـــل السفر  أفضل لك وأضمن  -1ا 

 لعائلتك  ،یمكنك بكل سھولة الحجز عـن طریق االنترنت أو المكاتب السیاحیة .
 

اغلب الفنادق في الموقع الخاص بالفندق یقدم عرض ترویجي خاص ، خاصة في غیر المواسم السیاحیة ، 
 -ویقدم خصم للعائالت و االطفال ، فقط عند دخولك مواقع الفنادق اضغط على :

  )Package Special,   Special Offer , Promotions,  ( 
 

ً لفندقك وحــــاول دائما الحصول على أسعــار أكیدة  بذلك یمكنك الحصول على أسعـــار مناسبــة جــدا
 مـن اإلنترنت .

 
إذا أردت العثور على فندق في ســـاعة وصـولك إلى البلد المذكــــور فتــــأكد بأن السعر في  -2

 الغالب  لن یعجبك ولكن اسأل عن التخفیض .
نكرر علیك الحجز المسبق فال تتـردد ، وتقضي وقتــا في البحث ربمــا یكون أشق علیك من  -3

 ساعات رحلتك . 
 
عند حجزك للفندق فان البعض منھا لدیھ خدمة مطار والبعض االخر البد من دفع قیمة معینة  - 4

 لخدمة المطار
 ( خدمة المطار ھي : ارسال احدھم النتظارك في المطار ثم نقلك إلى الفندق الذي سوف تقیم بھ ) . 

 


