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 الشرطة السیاحیة  
 
 
 220قوة التیار الكھربائي  -2

 فولت  
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
العملة المستخدمة في الیونان ھي الیورو ، اذا كنت ال تحبذ حمل نقود معك وتفضل االعتماد عند الوصول 

یورو على االقل حتى الوصول إلى قلب  100على السحب من جھاز الصراف اآللى فاننا ننصحك باصطحاب 
 اثینا ، ونوصیك باالحتفاظ بالنقود الصغیرة فسوف  تحتاجھا كثیرا في رحلتك .
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4 – ATM 
 

 جھاز الصراف اآللي 
في  مطار اثینا یمكنك مشاھدة جھاز  

الصراف اآللى ، وكذلك في قلب اثینا 
وجزرھا ، فھو  منتشر في اغلب 
 االماكن وھو االفضل لالستعمال .



المفتاح الدولي للیونان   - 5    
 
 

  0030-المفتاح الدولي 
210 -اثینا    

22890   -   Mykonos 
22860   -  Santorini 

  
 

سیاحة داخل الیونان   - 8  
عند الذھاب إلى اثینا ، اذا رغبت  بزیارة جزرھا  ، فیمكنك ذلك بالسفینة او الطائرة ، ولكن في حالة كانت 

 الجزیرة التي تود زیارتھا بعیدة فانك سوف تستغرق وقت طویل للوصول .
 توجد خطوط جویة في الیونان ، والمطار للرحالت الدولیة والداخلیة .

 ومن الخطوط 
Olympic Air  - 1  

من الخطوط االقتصادیة          Aegean Airlines - 2 
Athens Airways - 3 

Sky Express - 4 
اما اذا كنت تود زیارة الجزر القریبة فان اغلب السفن تبدأ حركتھا من میناء 

ویمكنك الذھاب إلى ھذا المیناء باستخدام المترو من     
 میدان  سینتاجما ، دائما حاول الذھاب مبكرا إلى المیناء .

عدد السكان  - 6   

ملیون   ونصف . 3یبلغ عدد السكان في اثینا   حوالي   

 

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي الیونانیة  
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Piraeus 

 

یوجد بالقرب من میدان سینتاجما احد الوكاالت 
للسفریات یمكنك شراء التذاكر او حجز جوالت داخلیة 

 فھذا المكان من االماكن الرائعة لذلك 

Chat Tour ; 9 Xenofontos Str  

 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

بعد االنتھاء من اجراءات الحقائب وانت تتجھ للخارج انعطف یمینا سوف 
 تشاھد محل للتسوق وھو 

 یمكنك شراء بطاقة الجوال منھ ، ویتوجب علیك احضار جواز سفرك .

كما یمكنك شرائھا من اثینا بكل راحة فیوجد العدید من شركات الموبایل 
 المنتشرة او اكشاك الجرائد او محالت بیع مواد التدخین .

وتتوفر العدید من شركات بطاقات الجوال ولكن 
 افضلھا

Cosmote 

یورو  12إلى5وسعر البطاقة یتراوح مابین   

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

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

 

Germanos 

 

 



مكاتب المعلومات السیاحیة  - 11   

 

 

توجد احدھا  في المطار اما االخرى  
ففي میدان  

انظر خریطة  -سینتاجما وتفتح یومیا 
 اثیتا 

26A , Amalias Ave 

 

 www.visitgreece.gr 

اوقات مناسبة   - 10    

ان افضل االوقات للذھاب إلى  اثینا من شھر مارس 
.إلى شھر نوفمبر  

البقشیش  - 12   

في جمیع االماكن تكون الفاتورة شاملة البقیش (ولكن ذوق منك) قدم  
یورو . 2یورو او  1للعامل   
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الیونان  علم - 13   
 

خطوط افقیة بیضاء  9یتكون علم الیونان من 
وزرقاء ، اما في الطرف العلوى للساریة العلم 

فیوجد مربع ازرق بداخلة صلیب بالون االبیض ، 
فھي  9ویرمز الصلیب للمسیحیة  ، اما الخطوط 

 ترمز للعبارة الحریة او الموت . 

 

Syntagma 


