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االفضل اذا كانت زیارتك االولى إلى سیئول ، فان 

فكرة الجوالت السیاحیة الداخلیة من الفكر 
الصائبة لك ، فھي تعطیك مزید من االستمتاع 

بوقتك باالضافة للتعرف على معالم البالد واغلب 
 االماكن السیاحیة ، فلیس من السھل الوصول إلى كل االماكن السیاحیة دون جوالت .

 
 

 من افضل الطرق لمشاھدة سیئول باالضافة إلى ان ھذه الطریقة مریحة جدا ھي 
  Seoul City Tour Busحافلة النقل الحر 

 وتحتوي ھذه الشركة على باصات مقسمة على جولتین احدھما للنھار واالخرى
 للیل ونتحدث اوال عن الجوالت اللیلیة . 

  

 جوالت في سیئول 
 

Seoul Tours 
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في سیئول توجد جسور متعددة وھي حدیث اللیل حیث تكون 
مضیئة باالنوار البراقة التي تجعل لھذه االماكن طعم خاص یزید 

 اللیل جماال .
 

وتخصص ھذه الجوالت لمشاھدة ھذه االماكن في اللیل وتستغرق 
 مساء . 8دقیقة ، بینما تبدا الجولة من الساعة  90الجولة 

 
بالنسبة لجوالت اللیلیة ال یمكنك النزول من الباص ومن ثم 

استخدام باص اخر من نفس الشركة بل في نفس الباص تكون 
 الجولة كاملة .

 
 جوالت النھار 

وقد خصص لھذه الجوالت باصین احدھما لجوالت النھار الشاملة القصور، وھذه الجولة لزیارة القصور بباص ذو 
 طابقین وھي غالیة قلیال .

 
 اما االخر فھو لزیارة المدینة  

City Circulation Tours  
  City Circulation Toursالدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیكم بجوالت النھار المتمثلة في زیارة المدینة 

www.seoulcitybus.com 
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 27مساء وتوجد  9صباحا إلى  9جمیع الجوالت النھاریة تبدا من الساعة 

 محطة للتوقف حیث یمكنك النزول واستخدام باص اخر تابع لنفس
الشركة ، ویكون التوقف عند المراكز السیاحیة والتاریخیة باالضافة  

 لمراكز التسوق .
 
 

دقیقة ، یتحرك احد الباصات التابعة لنفس  30وتتمثل حركة الباص كل 
 الشركة ویتكون ھذا الباص من طابق واحد فقط .

 
 اما التذكرة فیمكنك شرائھا   من داخل الباص وھي تشمل یوم كامل .

 
 ₩ 10000سعر التذكرة للبالغین 

 ₩ 80000لالطفال 
 
 

جمیع الجوالت اللیلیة والنھاریة تبدا من مقابل مركز السوق الحرة 
Gwanghwamun 

وللذھاب إلى السوق الحرة والذي ربما یصادف ان یكون الفندق المقیم بھ بالقرب من ھذا المكان یمكنك الذھاب 
 الیھ عن طریق المترو  .

 انظر خریطة سیئول التاریخي 
 
 

 جمیع الجوالت یوم االثنین اجازة . 
 

 

 

 محطة الجوالت بالباص 

   Gwanghwamunمحطة  : 
     5خط   :  

  6خروج :  

 


