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العمر یمضي مثل قطار ال یعرف التوقف ،یمر على محطات الحیاة واحدة بعد 

 األخرى ، قد نود احیانا لو یعود بنا القطار الى محطة ما .. 
. لكن قطار الحیاة ال یعرف العودة ایضاً ، فھو یواصل رحلتھ الدائمة من 

محطة البدایة الى محطات المستقبل بكل ما تحملھ من مفاجآت ، البعض منا یجلس في مقعده في القطار بصمت 
 یتأمل الحیاة 

 من النافذة .   
 
والبعض یحاول ان یتفاعل مع الحیاة  وان یجعل لرحلتھ ھدفا وغایة  البعض ینتظر بشوق المحطة القادمة  

 والبعض یحاول بجھد ان یوقف القطار ..............
 ھذه المقدمة من الكتابات الرائعة التي جسدت الحیاة كقطار .

 
لقد قامت ادارات القطارات بعمل قطارات في دلھي وبعض المناطق كفنادق خمسھ نجوم مكیف الھواء، یعكس ذلك 

القطار مزید من  سبل الراحة المعاصرة، بكل مافیھ من تجھیزات وخدمات تشعرك بانك في قصر حقیقي ، وذلك 
 حیث إن الخدمات التي تقدم على متنھ تضاھي تماما الخدمات التي تقدم في قصر فاخر. 

 

  
 Palace on Wheelsجوالت فاخرة بالقطار         
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حتما قضاء عطلة فاخرة كھذه لیست  
 باالمر القابل للنسیان .

 
عطلة في ھذا القطار تسمح  باالنتعاش 

واالسترخاء باالضافة  لزیارة  العدید من 
 األماكن الرائعة في طریقك. 

 
ان كنت من عشاق الفخامة والتغییر 

وطمعت في تجربھ العیش كمھراجا او 
مھاراني ، فان ھذا القطار جدا یتناسب مع 

 نفسیتك ویصلك للطموح الذي تریدة  .
 من دلھي یمكنك استخدام 

 .  Palace on Wheelsقطار 
 

وتتمثل ھذه الرحلة في اسبوع كامل ، حیث یمكنك االستمتاع بجل وقتك بین احضان الفخامة ، والعیش حیاة ھندیة 
 ممیزة جدا .

 
وتشمل الجولة جیبور ، آغرا ، جیسلمیر، وجودبور، ورانثمبور، وشتروغار، وأدویبور، وداراتبور، حیث یتم 

 زیارة العدید من االماكن التاریخیة والسیاحیة ومن ثم العودة مرة اخرى لنقطة البدایة   دلھي .
 وتبدأ الجولة في یوم االربعاء .

 
غرفة  25ویتكون ھذا القطار من 

باالضافة للمطعم واالسبا وغیرھا من 
 الخدمات الرائعة .

 
تبدأ حركة القطار من محطة 

Safdarjung   في دلھي ، في یوم
 االربعاء مساء .

 
یمكنك االستمتاع بعطلة في قصر على 

عجالت من شھر سبتمبر إلى شھر ابریل 
، اسعار االقامة في ھذا القصر  غالیة جدا 

، بیدا انھا ان كنت تعشق التجارب 
 االستثنائیة فانھ فكرة صائبة جدا .

 
دوالر امریكي ویرجع السعر حسب حجم الغرفة والسعر شامل خدمات متعددة منھا  3500االسعار من  وتبدأ

 الوجبات وتذاكر االماكن السیاحیة والتاریخیة وغیرھا ...........
  

 
www.palaceonwheels.net 

 

تقوم الجوالت باخذ االشخاص بجولة في مدینة 
دلھي اوال ، ثم تتجھ إلى محطة القطار لبدأ جولة 

. ً  قصر على عجالت ، والتي تبدا مساء

 

 


