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للفنادق حكایة اخرى في السفر ، فھي نصف الرحلة اذا لم تكن 

 اكثر ، فاحرص على انتقاء الفندق المناسب قبل كل شيء .
 

فالسفر مفاجات فان كنت في فندق جید وخدمات جیدة فحتما 
 سوف یساعدك الوضع على التغلب على كثیر من المفاجات .

 
ان جمیع فنادق الیابان بجمیع المستویات سواء االقتصادیة منھا 

او المتوسطة او الفاخرة ، جمیعھا جیدة وخدمتھا ممتازة ، اما 
اذا كانت رحلتك دون جوالت سیاحیة فمن االفضل اختیار الفندق 

 الذي سوف تقیم بھ في قلب طوكیو .
 

  

 الفنادق 
 

Hotels in Tokyo 
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وتوجد فنادق مختلفة في الیابان ، كما ان اغلب 

 الفنادق العالمیة المشھورة لھا فروع في طوكیو .
 
 

 -ونسلط الضوء على بعض الفنادق ذات الخصوصیة :
 
 
1– Ryokan 
 

تصمیم ھذا الفندق على الطراز الیاباني التقلیدي القدیم 
، فان كنت ذو شغف لمشاھدة الحیاة الیابانیة بادق 

 تفاصیلھا فلك ذلك حیث یمكنك 
 (الحصیر الیاباني ) Tatamiمشاھدة 

فیمكنك عیش لحظات غامرة باالثارة واوقات ال تنسى  
مع ھذه التجربة الرائعة (عشھا فانت في الیابان ) 

 تعیش كل لحظة بطریقة مختلفة .
 
 
 
 
 
 
2– Business Hotel 
 
 
 
 

یطلق علیھ الیابانیون اسم 
Business    وھو حدیث

وعصري ویحتوي على 
تجھیزات عصریة جدا ، 

غرفة  لیست كبیرة ولكنھ 
 ممتاز ورائع .
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3– Capsule 
 

ھذا الفندق جید جدا للشباب والعزاب فقط ، 
سعرة منخفض ، ویوجد بالقرب من المحطات 

 $ . 30الكبرى وتبدأ اسعارة من 
 

جمیع الفنادق الیابانیة اسعارھا ثابتة ونظیفة 
جدا ، ونذكرك بان البعض منھا ال یشمل وجبة 

 االفطار مع االقامة .
 
 
 
 
 
4-Love Hotel  
 

ھناك فنادق ملفتھ للنظر باالضاءت التي تحیط 
بھا في المحطات الكبرى وخاصة منطقة 

شیبویا  ، فھي كصالة رقص من الخارج وقد 
ھذه الفنادق غیر      Love Hotelكتب علیھا 

مناسبة للعائالت ، فھي فقط للعشاق ، والدفع 
فیھا حسب الساعات التي تقضیھا بالداخل ، 

كما ان عند دخولك یغلق الباب وال یفتح إلى ان 
تدفع وتخرج ، وھي غیر مناسبة للسیاح ایضا 

 ، فانتبھ لذلك .
 
 
 

لمشاھدة طوكیو من االعلى او لتناول قھوتك في اجواء من االثارة الحالمة وانت تشاھد طوكیو كما تحب ، فیمكنك 
ذلك اذا لم یكن الفندق المقیم بھ یحتوي على مقھى في االعلى فیمكنك الذھاب إلى اي فندق وتناول قھوتك ھناك، 

فھو امر عادي جدا حتى لو لم تكن مقیم في ھذا الفندق ، عش لحظات حالمة واجعل عینیك تبھر بجمال طوكیو 
 االخاذ . 

 
یساعدك الفندق المقیم بھ في الحصول او توفیر جوالت محلیة لك اذا اردت ، وتحتوي الفنادق على صنادیق  

 لالمانات .
 دائما اطلب كارت الفندق الذي تقیم بھ ، واحملھ معك عند الخروج .

 
 -كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى الفندق :

 انظر صفحة المطار . 
  

 

 


