
 112: رقم الطوارئ    -1
 
 
 
 
 230قوة التیار الكھربائي  -2

 فولت  
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
یورو نقدي كحد اقصى ، اما اذا كانت لدیك عملة اخرى  200العملة في فرنسا ھي الیورو ، كما یفضل اخذ 

فیمكنك تغییرھا في البنك او الصرفات المنتشرة في االماكن السیاحیة ، فھي افضل من البنك في سعر 
 .الصرف 

 
دائما حاول االحتفاظ بالعمالت الصغیرة 

 .النھا ضروریة 
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4 – ATM 
 

 ماكینة السحب اآللي 
تنتشر في اماكن مختلفة في فرنسا وباریس ، وھي االفضل في اعطى 

 .سعر الصرف 



المفتاح الدولي  - 5    

0033مفتاح االتصال الدولي لبریطانیا ھو   

     01اما مدینة باریس فھو 

 

اكثر الفنادق حالیا : االنترنت  -6 
تقدم    مجاني ، كما ان بعض المقاھي مجاني االنترنت ، ویوجد مقھى انترنت 

.یورو لساعة الواحدة  6إلى   2االسعار لدیة   

-:اللغة  - 8  

الفرنسیة ھي اللغة الرئیسیة في فرنسا ولكن بعض الشباب یتحدثون االنجلیزیة ، ولكن التلفظ یكون مختلف 
تماما لذلك علیك في حالة اردت السؤال عن شيء ، قم بسؤال اكثر من شخص لتطمئن بانك قد وصلت لما 

. رمیت الیھ  

 

اذا كنت ترید الذھاب إلى لندن عن طریق فرنسا فیجب علیك استخدام القطار  - 9
  

من محطة    

-:لمزید من االطالعات   

www.eurostar.com 

 

 

 

 

اذا كنت ترید السیاحة في اوروبا عن طریق القطار ، -7  

وزیارة عدة دول اوروبیة فاالفضل شراء بطاقة   

.دول اوروبیة ، من الدول المستخدمھ لفیزا الشنغن  21تخولك ھذه البطاقة لزیارة    

:لمزید من االطالعات   

www.eurail.com 

Wi-Fi 

Eurail Pass   

Eurostar 

Gare du Nord  
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-:بطاقة الجوال  - 10   
 

اذا كانت رحلتك إلى فرنسا أكثر من یومین فاالفضل شراء بطاقة فرنسیة 
.یورو  30یورو إلى  5وسعر البطاقة یكون تقریبا   

.یمكنك شرائھا  من السوبر ماركت اوالشركات   
 

-:من اشھر بطاقات الموبایل ھي   
 

 Orange - 1 

Bouygues - 2 

SFR - 3 

 
 

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في باریس بیدا ان التكلفة للمكالمات 

سوف تكون غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
.لجوالك من الدولة المتجھة الیھا    

 

 

 

 



.اذا كنت  تطلب السیاحة الداخلیة في مدن فرنسا ، فیوجد قطار سریع لتك السیاحة  -12   

             -:لمزید من االطالعات 

www.sncf.com  

 

اما اذا كنت ترید السیاحة بالطائرة فان 
الخطوط الجویة الفرنسیة لدیھا رحالت 

داخلیة ، باالضافة لوجود خطوط اقتصادیة 
-:منھا   

Easyjet 
www.easyjet.com 

 

افضل االوقات للذھاب إلى فرنسا من شھر مایو  - 11  
إلى اكتوبر ، فھي  االفضل لقضاء اوقات جمیلة جدا 

.في مدینة االنوار   

البقشیش  - 13   

 1في جمیع االماكن تكون الفاتورة شاملة البقیش ولكن ذوق منك قدم  للعامل 
.یورو  2یورو او   

 

 

علم فرنسا - 14   

 

: باأللوان) من الیسار إلى الیمین(یحتوي على ثالثة أعمدة ملونة 
األزرق، واألبیض، واألحمر، وھو مستوحي من العلم الھولندي ، لقد 

.استخدم بعد الثورة لیدل على الحریة واالخاء   
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15 – Paris Museum Pass 
 

اذا كنت من عشاق الثقافة ومشاھدة المتاحف ، فان بطاقة 
Paris Museum Pass   تعطیك فرصة لمشاھدة اغلب

 .المتاحف  
 
 

ھذه البطاقة رخیصة جدا باالضافة إلى انھا تجنبك الوصوف في 
 .صف التذاكر 

 
 
 

 -المتاحف  -المتاجر المتنوعة الكبرى : یمكنك شرائھا  من 
 .المراكز السیاحیة 

 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.en.parismuseumpass.com 
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