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الن التجول في طوكیو لیس سھال فان اغلب السیاح یفضلون 
استخدام الجوالت ، كما ان في جمیع الفنادق یمكنك مشاھده 

 الكتیبات الخاصة بالجوالت لدیھا واختیار ما یناسبك منھا .
 
 

اكثر الجوالت لدیھا خدمة ذھاب وایاب من وإلى الفندق في 
 حالة تم الحجز قبل الجولة بیوم  .

 
ان كنت مقیما في فندق اقتصادیة فعلیك بسؤال الفندق المقیم 

 بھ ، این یمكنك التواجد لبدأ الجولة .
 

 
 

 جوالت  في طوكیو 
 

Tours in Tokyo 
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االفضل الحجز للجولة بیوم قبلھ  عن طریق االنترنت او طلب 

 المساعدة من الفندق المقیم بھ وھو سوف یتكفل بذلك .
 
 

اغلب الجوالت والشركات السیاحیة لدیھا جوالت للمناطق 
 القریبة من طوكیو وكذلك المدن الیابان االخرى .

 
 

اذا كنت تود الذھاب بالجولة لجبل فوجي فتاكد بان الھواء 
 صحو . 

 
اذا كانت تزور طوكیو الول مرة فاننا نصحك بالجوالت السیاحیة 

فھي اكثر اقتصادیة من الناحیة المادیة واكثر متعة بالنسبة لك 
 النھا تمكنك من مشاھدة اھم المعالم في طوكیو .

 
 

الجوالت في داخل طوكیو اغلبھا نصف یوم اویوم كامل ، وعند 
اختیارك الیوم الكامل فان جولتك تشمل وجبة الغداء وھي عبارة 

 عن وجبة یابانیة (الوجبة اختیاریة ولیست اجباریة )
وتتوفر جوالت بالباص ومن ضمن ھذه الجوالت جوالت إلى  طوكیو ، فان كان حجزك قبلھا بیوم فان لدیھم خدمة 

 ذھاب وایاب من وإلى الفندق . 
 
 
 

Bus Tours  
 جوالت بالباص 

 
 

 ونذكر من ھذه الجوالت 
 

Hato Bus Tours  
 

تعتبر ھذه الشركة من الشركات 
القدیمة في طوكیو وھي تقدم 
جوالت لنصف یوم ، واخرى 

لیوم كامل في طوكیو ، ولدیھم 
خدمھا مجانیة للذھاب  واالیاب 

 من وإلى الفندق .
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كما تقدم جوالت بالقرب من 
  Fuji - Hakone  -طوكیو

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 
قیمة الجولة للبالغین تتراوح 

إلى  500¥ ما بین  
12000¥. 

 2650لالطفال تتراوح من 
  ¥8000إلى     ¥
 

www.hatobus.com  
 
 
 
 
 

Sky Bus  
 

ھذه الشركة لدیھا ثالث خطوط فقط ، في حالة اشتریت 
ساعة یمكنك استخدام الثالث خطوط  24تذكرة لیوم واحد 

واالستمتاع بجولتك في طوكیو ومشاھدة العدید من 
 االماكن والمعالم .

 
 

یوجد لدیھم باصات  مفتوحة في الطابق العلوي واخرى 
 مسقوفة .

 
 -اشیاء نذكركم بھا :

 
الواقع في   Mitsubishiتبدأ حركة الجولة من بناء 

Marunouchi 
 3سیرا على االقدام لمدة    Tokyo Stationومن 

 دقائق یمكنك الوصول إلى مكان بدا الجولة .
 
 

www.skybus.jp 
 
 

 

Hakone - Fuji 
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The Gray Line  
 

تقدم ھذه الشركة خدمات لجوالت داخل 
، مدة    Hakoneو   Fujiطوكیو و

الجولة تمتد من نصف یوم لیوم كامل  ، 
فان كانت قد حجزت   قبل الجولة بیوم 

فان خدمة الذھاب واالیاب من وإلى 
الفندق تشملك والجوالت تشمل وجبة 

 الغداء .
 

 اشیاء نذكركم بھا :
 
 

    Hakone  و   Fujiقیمة الجولة 
 للبالغین ،   ¥11000بقیمة 

 ¥5500لالطفال 
 

 للبالغین   ¥9700إلى    ¥4500اما قیمة الجولة لیوم كامل  ( طوكیو ) فھي تتراوح ما بین 
 .لالطفال  ¥6600إلى    ¥2400وما بین                                            

 

 


