
 ھناك نوعین من الجوالت 
 
 جوالت بالحافلة ( الباص ) -1
 جوالت في النھر بالسفینة  -2
 

 وتقدم بعض الشركات الخاصة بالجوالت ، الجولتین المذكورتین معا .
 

ویعتبر نھر الدانوب من الروائع ، حیث یتح لك فرصة ذھبیة لمشاھدة مدینة بودا بست الرائعة ، ان اغلب السیاح 
یفضلون الجوالت اللیلیة لمشاھدة بودا بست ، بصورة اكثر روعة حیث اإلضاءات ومنظر الجسور وھي تتالءالء 

 بالمصابیح الرائعة .
 

ان الجوالت اللیلیة نوعین كذلك فاحدھا مع وجبة  العشاء ، واالخرى بدون وجبة العشاء ، وتختلف التكلفة 
 والسعر للجودة حسب اختیارك .

 
 ونذكر بعض الجوالت المعروفة 

1– River Ride 
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 جوالت في بودا بست 
 

Tours in Budapest 

 



  
 من الجوالت المثیرة لالھتمام واالستثنائیة ، وھي بواسطة الباص البرمائي في داخل النھر .

 
 -وتنقسم ھذه الجولة لقسمین :

 
تمكنك  الجولة  بالباص من زیارة لالماكن السیاحیة والتاریخیة ومن ثم بنفس الباص تبدأ الجولة المائیة في  -1

 نھر الدانوب ، وتستغرق الجولة المائیة حوالي ساعة واحدة .
 

 -االسعار لھذه الجولة :
 7500HUFللبالغین : 
 5000HUFاالطفال : 

 
 Szechenyi Istvan terتنطلق الجولة یومیا من مقابل فندق فور سیزن ، في میدان 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.riverride.com 
 
 

 -من الجوالت الرائعة كذلك والتي اخترناھا لكم :
 
2– Legend 
 

 تختلف اوقات الجوالت لھذه الشركة فھي متعددة ومختلفة ، وھي على ثالثة انماط .
 
 جوالت نھاریة  -1

وھي جوالت مائیة ( في نھر 
الدانوب )   في اوقات النھار 

 بالسفینة .
 

 فان راق لك الوقت .
 
 

 فان سعر الجولة 
 

 3900HUFللبالغین : 
 2750HUFلالطفال : 

 مدة الجولة ساعة واحدة .
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www.riverride.com


 الجولة اللیلیة بدون وجبة عشاء  -2 
 

ھذه الجولة تمكنك من مشاھدة نھر الدانوب ومدینة بودا بست في اجواء لیلیة رائعة ، لكنھا بدون عشاء ، فان 
 راقت لك ھذه الجولة ، فاالسعار كتالي .

 
 5500HUFللبالغین :
 2750HUFلالطفال : 

 مدة الجولة تستغرق ساعة واحدة . 
 

 اما النمط االخیر من الجوالت المذكورة ، فھي 
 
 الجوالت اللیلیة مع وجبة عشاء -3
 

من اروع االنماط في الجوالت المذكورة ، فجمال النھر 
والمناظر اللیلیة المضیئة والساحرة ، باالضافة لوجبة عشاء ، تجعلك تستمتع اكثر باالجواء المحیطة بك ، وجبة 
العشاء عبارة عن بوفیة مفتوح ، ویمكنك اختیار ما یناسبك من االطعمة اللذیذة ، باالضافة لوجود عزف موسیقى 

 ، اجواء في منتھى الروعة دون شك .
 

 دقیقة ، تستغرق الجولة ساعتین ونصف . 7:45تبدأ الحركة للجوالت اللیلیة في حدود الساعة 
 Vorosmarty ter، محطة المترو :      Vigado terتبدأ الحركة من میناء 
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 Vigado ter میناء                        



 اسعار الجولة    
 HUF 8400للبالغین : 

 لھذه الجوالت المذكورة ، یومیا تشمل الجولة اربعة سفن .
 لمعرفة مواعید الدقیقة لحركة السفن الرجاء زیارة الموقع التالي :

 
www.legenda.hu 

 
 -من الجوالت التي اخترناھا لكم ، وھي جوالت بالباص والسفینة معا :

 
Program Centrum 

 
 -ساعة ، وتشمل ھذه الجولة : 48التذكرة لھذه الجولة تتضمن 
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یوجد مسارین للباص ، الخط االخضر والوردي ، وینقلك إلى جمیع االماكن التاریخیة والسیاحیة في بودا بست ، 
 كما یمكنك النزول والصعود عدة مرات .

 تبدأ الحركة لھذه الجولة من 
 ، قسم بودا   Chain، مقابل جسر   Clark Adamمیدان : 

 
 وبالنسبة للجولة المائیة في نھر الدانوب ، ھناك نمطین من الجوالت لھذه الشركة . -2
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 تستغرق الجولة ساعة واحدة 
 الجولة اللیلیة  -2

 تستغرق الجولة ساعة واحدة 
 شاملة الجوالت نوع من انواع العصائر والشوربة الھنغاریة .

 
 تبدأ الحركة للجوالت المائیة

( نھر الدانوب ) من میناء یقع  
 . Elizabethبالقرب من جسر 

 االسعار لھذه الجوالت 
  HUF 22للبالغین :
 HUF 10لالطفال : 

 
 

 لمزید من االطالعات : 
www.programcentrum.hu 
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