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           113/  112 -والشرطة   118 -االسعاف 

 
 
 220قوة التیار الكھربائي  -2

 فولت  
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

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

 اخرى فیمكنك تغیرھا في البنك او الصرفات المنتشرة في االماكن السیاحیة . 
 
 

دائما حاول االحتفاظ بالعمالت الصغیرة 
 النھا ضروریة .
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4 – ATM 
 

ماكینة السحب اآللي ، تنتشر في اكثر المناطق  في فینیسیا ، ولكن 
 االفضل استخدامھا بداخل البنك .



المفتاح الدولي في ایطالیا   - 5    
 

  0039المفتاح الدولي الیطالیا 
  31 -فنیسیا 
  6 -روما 

  2 -میالنو 
 

  

السیاحة الداخلیة في ایطالیا   - 8  

 -من محطة فینیسیا    
           

 یمكنك الذھاب بالقطار إلى اغلب مدن ایطالیا والمدن الكبرى في اوروبا كذلك ، ویتمتع القطار بخدمة جیدة جدا 

اذا كنت ترید السیاحة عن طریق الحافلة او كنت ترید الذھاب إلى مطار ماركو بولو فیمكنك الذھاب من ھذه  
Piazzale Roma          ھذا المیدا ن 

 بالقرب من محطة قطار فینیسیا 

-لمزید من االطالعات :  

 

www.trenitalia.com  

 

 

 

عدد السكان  - 6   

الف نسمة . 270یبلغ عدد السكان في فینیسیا   

 

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي االیطالیة 
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Santa Lucia 

Santa Lucia 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

اذا كنت ترید االقامة ایاما في ایطالیا فاالفضل شراء بطاقة موبایل خاصة 
 بالبلد المذكور ، سوف تكون اسھل وارخص بالنسبة لك .

محالت بیع  -ویمكنك شراء البطاقة من عدة اماكن مثل السوبر ماركت
المكتبات . -مستلزمات الدخان   

یطلب منك تقدیم جواز سفرك لشراء بطاقة الموبایل ، وسوف یتم تفعیلھا من نفس المكان الذي 
تشتریھا منھ  ، یختلف وقت التفعیل  من مكان 

 الخر .

-من اكثر الشركات شھرة لبطاقة الموبایل :  

TIM 

Vodafone 

Wind 

یورو . 10قیمة البطاقة   

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

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

 

 



مكاتب المعلومات السیاحیة  - 11   

 

 

توجد في المطار وكذلك عند محطات القطار وفي 
میدان سان ماركو ، كما یمكنك الحصول على خریطة 

 لمدینة فینیسیا .

 

 en.turismovenezia.it 

 

 

اوقات مناسبة   - 10    

ان افضل االوقات للذھاب إلى  فینیسیا من شھر ابریل 
.إلى شھر اكتوبر   

البقشیش  - 12   

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

یتالف علم ایطالیا من ثالثة الوان ھي االخضر 
 واالبیض واالحمر .

. 1946/یونیو / 19وقد اعتمد العالم الحالي في    
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14 – Venice Museum Pass 
 

اذا كنت من عشاق الثقافة ومشاھدة 
 Venice Museumالمتاحف ، فان بطاقة 

Pass   تعطیك فرصة لمشاھدة اغلب
 المتاحف  .

 
ھذه البطاقة رخیصة جدا باالضافة لكونھا  

 تجنبك الوقوف في صف التذاكر .
 

 یمكنك شرائھا  من : 
Hello Venice Office -  المتاحف- 

 المراكز السیاحیة .
 

 االسعار كالتالي :
 یورو . 24السعر  =شھور (یمكنك استخدامھا لمدة ستة شھور )  6

 -لمزید من االطالعات :
www.veniceconnected.com 

 
 
 
 
 
 
 الجوالت السیاحیة  - 15 

 
سوف تشاھد العدید من المنشورات في الفندق 

الذي سوف تقیم بھ ، او في المكاتب السیاحیة ، 
من االفضل االستعانة بالجوالت السیاحیة 

 المحلیة .
 
 

 ومن افضل الجوالت والتي نوصى بھا
 Azienda di Promozione Turistica 
  

 -لمزید من االطالعات :
en.turismovenezia.it  

 
 
 
  

 

 

 


