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 الھند في الحقیقة بلد امن جدا خاصة للسیاح ، وانتبھ التي نشیر الیھا ھنا فقط لعدم الوقوع في االستغالل .
 

ال تحتاج الھند مزید من من االحتیاط في جمیع رحلتك  الیھا ، فقط اذا حافظت على شيء واحد في جمیع ھذه 
 الرحالت ، فتاكد بانك قطعت شوط كبیر لقضاء اجازة ممتعة جدا.

 
في جمیع مدن الھند ومناطقھا ،  في مراكز التسوق في المطار وفي الشارع ال یخلو  االمر من اقبال احدھم علیك 
بغرض المساعدة او ارشادك إلى مكان ما ، او تاكسي ما او ركشة او فندق او حتى مكتب المعلومات السیاحیة او 

 الجوالت اي شخص یتحدث بھذا الخصوص معك ، دائما اجعل اجابتك ال .
 

 لتستمتع برحلة رائعة وذھن صافي .
 
 

 اشیاء ال تصدقھا ان سمعتھا 
ال تصدق البعض عندما یقول لك بان الفندق الذي 

 تود الذھاب الیھ قد اغلق !!
 

 او یقول لك ان حركة القطار معطلة الیوم!!!
 

او یردد علیك ان مركز التسوق الذي ذكرتھ لیس 

 لھ وجود في ھذه المدینة !!!
 

الشيء االخر ھو ضع دائما في الحسبان بان اغلب 
المرشدین السیاحین یتعاملون مع مراكز تسوق معینة 

بنسبة معینة وكذلك االمر مع المحالت وغیرھا من 
االماكن ، فان ادعى لك المرشد بان ھذا المركز او 

 المحل لیس مثلة شيء فال تصدقھ .
 

لقد تم تقسیم انتبھ إلى عدة اقسام ، لكل مدینة في 
الھند تم ذكرھا في الدلیل السیاحي شوف الدنیا ، ھناك 

 انتبھ خاص بھا ، فالرجاء الرجوع الیھ .
یعرض علیك البعض من   CPعندما تذھب لمیدان  

ذوي الركشة بالدراجة الھوائیة نقلك الماكن  رائعة 
 للتسوق او مراكز تسوق ننصحك بعدم االستجابة والرفض المطلق . 

اذا كنت تود السؤال عن مكان ما ، او شيء ما ، فال تختر االشخاص الذین یعرضون خدماتھم علیك ، بل اختر 
 اشخاص من الطریق ،ودائما ننصح باالشخاص ذوي الزي الرسمي .

 ذكرنا العدید من النقاط لالنتبھ وھي فقط لالحتیاط ، فالشعب الھندي اغلبھ ودود ومحب للمساعدة .

 Attentionانتبھ                                     
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نوصیك بعدم استخدام بطاقتك 

االئتمانیة في المحالت الصغیرة 
 للتسوق فانتبھ لذلك .

 
 
 
 

سوف تشاھد اغلب المحالت وقد 
 -كتب علیھا :

 
 

Tourist  Informatiou Center 
 

ال یعني ابد بان ھذا المحل وكالة سفریات او مكتب معلومات سیاحیة ، باالضافة إلى انھ سوف یعطیك اسعار غالیة 
 جدا اذا قصدتھ في شيء ما .

 
 ربما یعرض علیك احدھما اذا كنت ترغب في مكتب للمعلومات السیاحیة اجبھ على الفور بشكر .

 
بالقرب من محطة دلھي البعض سوف یعرض علیك فنادق 

ویسالك اذا كنت تود فنادق رخیصة ومناسبة ، ال تھدر وقتك 
 باالستماع الیھ .

 
وكذلك في محطة القطار یعرض علیك احدھما اذا كنت ترید 
تذكرة او یدعى لك بان تذكرتك ال بد ان تختم ال تلتفت الیھ ، 

واذا اردت سؤال شخص عن ذلك فاختر االشخاص ذوي 
 الزي  الرسمي   .

 

 

 

بعض وكاالت السفریات یكتب علیھا مكتب للمعلومات السیاحیة ال تصدق ذلك ، فقط في دلھي یوجد مكتبین 
 للمعلومات السیاحیة فانتبھ لذلك لكي ال تقع في الفخ . 
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ال تعرض نفسك لسیل عارم 
من االطفال في الھند ، فعندما 

تعطي احدا االطفال الفقراء 
نقود تفتح على نفسك با ب 
ربما تعجز عن اغلقھ فیما 

 بعد .
 
 
 

اما اذا كنت مصر على ذلك 
فعلیك بالعملة المعدنیة من 

 النقود ولیست الورقیة .
 
 
 

اذا اردت  شراء المجوھرات 
في رحلتك ھذه ولم تكن على 
درایة كافیة بذلك ، فاالفضل 

عدم الشراء ، اما ان كنت 
مصرا على ذلك فعلیك 
بالتسوق من المراكز 

 الكبرى .
 
 
 
 
 

عند تغییر عملتك في الصرافة 
علیك بعد ذلك في نفس المكان 

التاكد بعدم وجود عمالت 
ممزقة او بالیة ، وان وجد 

 اسالة بتغییرھا لك .  
 
 
 
یوجد مكتبین فقط للمعلومات السیاحیة في دلھي احدھا مكتب معلومات سیاحیة  

 خاص بمدن الھند كاملة ، اما االخر فھو خاص بمدینة دلھي فقط . 
Connaught Place       انظر الخریطة           Incredible India 

مكتب  المعلومات السیاحیة الخاص بمدینة دلھي  ، وجمیع الجوالت الخاصة بھذا 
 المكتب باص  النقل الحر او الجوالت االخرى تبدا االنطالق من امام ھذا المكتب .  

Connaught Place      انظر الخریطة       -     DTTDC 

 

 


