
 :ارقام الطواري  -1
 

   144 -االسعاف 
 117 -الشرطة 

 
 
 فولت   240قوة التیار الكھربائي  -2
 
 
 

 
ATM - 4 

 جھاز الصراف االلي 
 
 

تعرف سویسرا بانھا بلد البنوك 
الممیزة ، ففي اي وقت یمكنك اخذ 

نقودك من ماكینة السحب  اآللي 
ATM   

فالبنوك منتشرة ، حتى في المحطات 
 .  ATMیمكنك مشاھدة 

 

 العملة  -3
 

العملة في سویسرا ھي فرنك سویسري ، ولكن في 
جمیع مراكز التسوق وغیرھا من االماكن یستخدم 

الیورو ، بید انھ من االفضل دائما ان یكون لدیك 
 .)    CHF(   العملة السویسریة   

 
االفضل تغییر عملتك إلى العملة السویسریة في بلدك   

كما یمكنك تغییر عملتك في جمیع المحطات وكذلك 
 .البنوك السویسریة 

 
 .ان من المتداول في سویسرا تفضیل التعامل بالنقد  ولیس بالبطاقة االئتمانیة فانتبھ لذلك 
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 اشیاء نذكركم بھا 



+41:      سویسرا  -المفتاح الدولي - 5    
 

Berne    +41    31 
Geneva  +41    22 
Interlaken +41    33 
Lausanne +41    21 
Lucerne +41    41 
Lugano +41    91 
Montreux +41    21 
St. Moritz +41    81 
Zurich             +41    43  

 

 
الماء - 8  

 

 

جمیع مدن سویسرا  یمكنك 
استخدام میاه الحنفیة 

للشرب ، وفي حالة ) الصنبور ( 
كنت تفضل المیاه المعدنیة 

فیمكنك العثور علیھا في جمیع 
.محالت السوبر ماركت   

 

عدد السكان  - 6   

.ملیون نسمة  8.5یبلغ عدد السكان في سویسرا   

 

اللغة  -7  

.اللغة الرسمیة ھي االلمانیة والفرنسیة   

Santa Lucia 
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:الموبایل   
بطاقة الموبایل في سویسرا رخیصة الثمن ، ویمكنك شرائھا من السوبر 

.ماركت ومحطة القطار باالضافة للمطار    

 

 توجد عدة شركات لبطاقات الجوال ، واغلبھا مع 

.االفضل اختیار البطاقات ذات االسعار الرخیصة ، وھي مناسبة اكثر للسیاح   

 

. یتوجب علیك طلب تفعیل البطاقة عند شرائھا قبل مغادرتك المحل   

 Orange افضل البطاقات الموبایل ھي البرتقالي  

.مضمونة لمدة سنة ، ولتفعیل خدمة البطاقة یجب استخدام جواز سفرك في البدایة   

 

CHF             10~     20سعر البطاقة حوالي  

:من اشھر شركات الموبایل ھي   
 

Orange - 1 
Sunrise - 2 

  Swisscom Mobile  - 3 
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Data 

 

 

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في سویسرا  بید ان التكلفة للمكالمات 

سوف تكون غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
.لجوالك من الدولة المتجھة الیھا    



-:مكاتب للمعلومات السیاحیة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-:ویمكنك االستعانة بھذا الموقع لجمیع مدن سویسرا   
www.myswitzerland.com 

:علم سویسرا  - 12   

   

 

:افضل االوقات للذھاب لسویسرا    -  10   
 

.من شھر مایو إلى اكتوبر       
 . 

 

ال یلزمك دفع البقشیش في سویسرا فاالسعار)  :  االكرامیة (البقشیش   - 11   
.والخدمات شاملة ذلك    
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جمیع المدن السیاحیة في سویسرا ،تحتوي على 
 ھیئة سیاحیة ومكاتب للمعلومات السیاحیة 

،  وتمكنك ھذه المكاتب من التزود بالمعلومات 
والخرائط وغیر ذلك باالضافة للمطارات والمحطات 

 .المركزیة للقطار ومراكز المدن السیاحیة 

اغلب المدن السیاحیة لدیھا موقع خاص یزودك 
 بالمعلومات عن المدینة السیاحیة التي تریدھا  


