
 
لتكن رحلة سعیدة وموفقة ھناك العدید من 

الجزیئیات التي یجب االلتزام بھا ، واحدة من 
اھمھا  ھو اختیار الفندق ، دائما الفندق ھو 

نصف الرحلة ، فاذا كنت  موفقا في االختیار فان 
رحلتك سوف تكون منتعشة ومزاجك ھادئ 

وسوف تحمل في داخلك ذكریات جمیلة لھذه 
 الرحلة . 

 
 

 لوزان    -مونترو الفنادق في 
 

موقع مونترو االستراتیجي والھواء  العلیل ، جعلھا االفضل في قضاء اوقات عمیق في االسترخاء واالستمتاع 
 باوقات ذھبیة ذات خصوصییة عالیة .

 
 الفنادق ھي قلب السیاحة ، ومونترو كباقي مدن سویسرا یوجد بھا فنادق فاخر تاریخیة . 

 

 

   لوزان  -الفنادق في مونترو 

 Hotels in Montreux & Lausanne 

 

See Dunia                                                                 Montreux - Lausanne  

 



كما توجد فنادق اقتصادیة وكذلك فنادق للمخیمات ، من الفنادق الشبابیة إلى الفنادق الفاخرة یمكنك العثور 
 علیھا في مونترو .

 
 www.youthhostel.ch       -لمزید من االطالعات :

 
 -تنبیھ :

، ھذه البطاقة     Rivieraفي جمیع الفنادق تقدم  بطاقة 
تخولك من استخدام اغلب المواصالت العامة مجانا  وكذلك 

 سفینة البحیرة بالقرب من مونترو . 
 

 

 لوزان    -شوف الدنیا                                                          مونترو 

 

Riviera              بطاقة  

  
جمیع الفنادق في لوزان تقدم لك ھذه 

البطاقة المجانیة التي تخولك باستخدام 
جمیع المواصالت العامة في مدینة 

.لوزان مجاني   



 كیف تخطط لرحلتك 
 
 إن التخطیط المسبق لرحلتك یجعلك أكثر متعة في سفرك .  -1
 یجب علیك التخطیط مسبقاً قبل رحلتك بشھرین تقریبا وال نؤیدك باتخاذ القرار المفاجئ  . -2
 
یجب  علیك التوجھ إلى أكثر من مكتب سیاحي وأخذ المعلومات عن البلد المقصود واالطالع على  -3

 الخطط السیاحیة لھذا المكاتب . 
یمكنك االطالع أكثر عن طریق االنترنت أو القائد السیاحي شوف الدنیا وبعد ذلك یمكنك اتخاذ القرار  -4

 وتحدید وجھتك   . 
 
 غالباً الجوالت السیاحیة تكون ارخص مقارنھ بسفرك وحیداً .  -5
 
أغلب الجوالت السیاحیة شاملة  خدمة استقبال لنقلك من المطار إلى الفندق وفي الغالب سوف تجد من  -6

 ینتظرك بالفتة  كتب علیھا اسمك في المطار . 
 
 

 انواع الجوالت 
 

 ھناك نوعان من الجوالت السیاحیة ، جوالت سیاحیة مع مجموعة ، أو جوالت سیاحیة لك وحدك 
 النوع األول مع مجموعة سیاحیة  -1

ھو األكثر شیوعا فأنت تذھب مع مجموعة من األفراد والمكتب السیاحي ھو المسؤول  عن اختیار الیوم 
 والرحلة والفندق كذلك .

 
 
 
2-  ً  النوع الثاني وحیدا

یعطیك  المكتب السیاحي تذكرتك واسم الفندق الذي سوف تقیم بھ ، وسوف تجد مـن ینتظرك في المطار 
ینقلك إلى الفندق  ویخبرك بیوم المغادرة وساعتھا  ، بعضا منھـــا یحملك بجوالت حـول المدینة ،  أنت 

بسفرك وحیدا یمكنك اختیار مستوي الفنـدق الذي تریـــد اإلقامة بھ بعكس  السفـــر مع مجمــوعة ولكن 
 الرسوم حسب االختیار كذلك، باإلضافة أن لدیك اختیارات في أیام السفر والعودة . 

 
 ھذا الفرق ولك حریة االختیار . 

 
 

بعض الجوالت  السیاحیة ال تشمل التذكرة فقط  الخدمات األخرى ،في ھذه الحالة یجب علیك السؤال عن 
 طیران مناسب وسعر جید . 

 
أكثر الجوالت السیاحیة الفندق شامل وجبة اإلفطار ولكن إذا كنت مع عائلتك ویصعب علیك العثور على 

 مطاعم  فاألفضل لك أن تشمل جوالتك السیاحیة مع الوجبات الثالثة .    
 ق أغلب الفجججج

 



نادق یمكنك العثور على منضدة للجوالت المحلیة ، لدیھمفي أغلب الفنادق یمكنك العثور على منضدة 
االفضل اعداد ترتیباتك قبل السفر بفترة لكي تتمكن من قضاء رحلة ذات خطوات ثابتة للجوالت 

 -ولذلك یجب علیك اتباع ھذه الخطوات :
 

 -خطوات قبل السفر للعثور على فندق :
 
 

 دال شك بأن العثور على فندق مناسب ومریح یعطیك إحساس أفضل وأكثر متعة في سفرك 
 ت النصیحة فإنھا األفضل لك . 

كن إیجابیا في خطــوتك نحــو العثــــور على فندق فالحجز المسبق قبـــل السفر  أفضل لك وأضمن  -1ا 
 لعائلتك  ،یمكنك بكل سھولة الحجز عـن طریق االنترنت أو المكاتب السیاحیة .

 
اغلب الفنادق في الموقع الخاص بالفندق یقدم عرض ترویجي خاص ، خاصة في غیر المواسم السیاحیة ، 

 -ویقدم خصم للعائالت او االطفال ، فقط عند دخولك مواقع الفنادق اضغط على :
 

  )Package Special,   Special Offer , Promotions,  ( 
 
 

ً لفندقك وحــــاول دائما الحصول على أسعــار  بذلك یمكنك الحصول على أسعـــار مناسبــة جــدا
 أكیدة مـن اإلنترنت .

 
إذا أردت العثور على فندق في ســـاعة وصـولك إلى البلد المذكــــور فتــــأكد بأن السعر في  -2

 الغالب  لن یعجبك ولكن اسأل عن التخفیض .
 
نكرر علیك الحجز المسبق فال تتـردد ، وتقضي وقتــا في البحث ربمــا یكون أشق علیك من  -3

 ساعات رحلتك . 
 
عند حجزك للفندق فان البعض منھا لدیھ خدمة مطار والبعض االخر البد من دفع قیمة معینة  - 4

لخدمة المطار ( خدمة المطار ھي : ارسال احدھم النتظارك في المطار ثم نقلك إلى الفندق الذي 
 سوف تقیم بھ ) .

 


