
1– Limmat River Cruise 
 جوالت نھر لیمات 

 
ھذه الجوالت من الجوالت المریحة والسھلة والمثیرة لالھتمام ، لمشاھدة زیورخ من النھر ، من مقابل ( المتحف 

تبدأ حركة الجولة ، وھو بالقرب من محطة القطار المركزیة  Landesmuseumالوطني السویسرى )  
Hauptbahnhof . وتبدأ الجولة من ھذا الموقع متجھة إلى البحیرة والعودة مرة اخرى ، 

 
 دقیقة . 55تستغرق الجولة حوالي 

 
ویمكنك مشاھدة جمیع الجسور والمدینة القدیمة وتعتبر ھذه الجولة من الجوالت الرائعة للتقاط الصور 

 الفوتوغرافیة الرائعة .
 

 دقیقة .  30تتمثل حركة السفینة كل 
ً . 9صباحاً إلى  10تبدأ الجولة من الساعة   مساء

 CHF 4.20قیمة الجولة للبالغین 
 سنوات مجاني ) 6سنة ، مادون   16سنوات إلى  6( االطفال من سن   CHF  2.20لالطفال 

 اذا كان لدیك كارت زیورخ فالجولة مجاني .

 See Dunia - Zurichزیورخ                                                                -شوف الدنیا 

 

 

 
 جوالت مائیة 

 
Steamer Tours 



 Zurich Lake Tours 
 جوالت بحیرة زیورخ 

 
مقابل مدینة زیورخ توجد بحیرة في منتھى 

 40الروعة والجمال ، ویبلغ طولھا حوالي 
كیلو متر ، توجد جوالت  مختلفة  لھذه البحیرة 

 خاصة في الصیف ، وھي مثیرة لالھتمام .
 

وكل السفن المستخدمة من القوارب 
 السویسریة البخاریة .

 
 -توجد جولتین :

 ساعات . 3االول تستغرق  -1
 الثانیة تستغرق  ساعة ونصف . -2
 

 دقیقة . 30الجولة الثانیة ھي االفضل واالكثر راحة ، وتتمثل حركة الجولة الثانیة كل 
ً .  7:30صباحاً إلى  11تبدأ الجولة من الساعة   مساء

 See Dunia - Zurichزیورخ                                                                -شوف الدنیا 

 

 



 18.40CHFقیمة الجولة للبالغین :  
 سنوات مجاني ) 6سنة  ، مادون  16سنوات إلى  6(االطفال من سن   4.20CHFلالطفال 

تمكنك ھذه الجولة من مشاھدة القري الصغیرة القریبة من الماء وھي اروع ما یكون للعشاق الصور 
 الفوتوغرافیة .

 
 اذا كان لدیك كارت زیورخ فالجولة ذات الساعة والنصف مجانیة .

 
 لمزید من االطالعات 

www.zsg.ch 
 
 ساعات  3الجولة المستغرقة ل -2

اذا كنت تود البقاء في السفینة لمدة طویلة فان ھذه الجولة تناسبك جدا ، حیث تنقلك إلى إحدى القري الصغیرة 
،   5.15إلى الساعة  1.30، وتبدأ الحركة لھذه الجولة من الساعة   Rapperswilمقابل البحیرة ، وھي قریة 

 . Hauptbohnhof، جمیع الجوالت تبدأ حركتھا من محطة القطار المركزیة   Burkliplatzمن محطة 
 
 

 25CHFقیمة الجولة للبالغین 
 سنوات مجاني ) 6سنة ، مادون  16سنوات  إلى  6( االطفال من عمر    12.50CHFلالطفال : 

 
 انظر الخریطة . 

 See Dunia - Zurichزیورخ                                                                -شوف الدنیا 

 

www.zsg.ch

