
  
 رحالت بحریة 

 
Millionaire's Row 

 
 

 ان كنت ممن یعشقون المتعة البحریة ، تلك المتعة التي تجعل من رحلتك تتخذ مسار اخر من الروعة 
 المنقطعة النظیر ، فھناك العدید من الرحالت بالقوارب المختلفة في میامي ، وھذه الجوالت ذات شعبیة

 Row   Millionaire'sكبیرة ومثیرة لالھتمام ، وتعتبر جوالت 
   
 

ھي االفضل لتشاھد میامي ، حیث تمكنك ھذه الجولة من مشاھدة میامي ومیامي بیتش وكذلك میناء میامي 
 دقیقة . 90ومنازل االثریاء والمشاھیر ، وتستغرق الجولة من الوقت حوالي 

 
 

وتتمثل حركة الجولة كل بدء ساعة مابین الساعات  6إلى الساعة  11تبدأ حركة الجولة یومیا من الساعة 
 المذكورة .
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 جوالت في میامي 
 

Tours in Miami  

 



 
الشركة التي تقدم ھذه الجوالت ھي شركة  

Island Queen یقع كشك التذاكر 
،  Bayside Marketplaceفي سوق  

یمكنك الذھاب من خالل المدخل الرئیسي 
ویتوجب علیك الذھاب إلى كشك التذاكر قبل 

 الموعد بنصف ساعة .
 

 -اسعار الجولة :
 28$بالغین :
 19$اطفال : 

 
 www.islandqueencruises.comلمزید من االطالعات :   

 
 التنسى كامیراتك فان االشیاء الرائعة ال یحالفك الحظ دائما بمشاھدتھا .

 
 كذلك من الجوالت التي البد من تسلیط الضوء علیھا للمتعة ھي : 

 
 City Sightseeing  -الجوالت الحرة میامي  

 
ھذه الجولة تتیح لك الفرصة لرؤیة اغلب المعالم في میامي حیث تمكنك من مشاھدة میامي بیتش ومدینة میامي 
في منظر في منتھى الروعة والجمال في الحافلة ذات الطابقین ، فمن األعلى یمكنك المشاھدة افضل واالستمتاع 
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www.islandqueencruises.com


اكثر روعة وجمال ، وباسعار في لحظات  
 معقولة جدا .

 
جوالت  3تتكون الجولة الكاملة من 

 -مختلفة یومیا وھي :
 
میامي بیتش وھذه الجولة ذات شعبیة  -1

دقیقة  30كبیرة ، تتمثل حركة الحافلة كل 
 9:30، وتبدأ الجولة عند الساعة 

 
مدینة میامي وھذه الجولة ذات شعبیة  -2

دقیقة  45كبیرة ، تتمثل حركة الحافلة كل 
 10:30، وتبدأ الجولة عند الساعة 

 
،  Seaquariumحوض االسماك  -3

دقیقة ، وتبدأ  90تتمثل حركة الحافلة كل 
 10:30الجولة عند الساعة 

 
جوالت المذكورة انفا بنفس التذكرة ، اي یمكنك االستمتاع بجوالت الثالثة بنفس التذكرة ، كما ان  3نذكرك بان 

 التذكرة صالحة لیومین متتالیین .
 

 یمكنك ان تبدأ جولتك بالقرب من الفندق المقیم بھ .
 

ھناك نقطة نزول ( اي نھایة الجولة ) وكذلك نقطة صعود ( اي جمیع الجوالت تبدأ منھا ) فقط علیك تغییر 
 -الحافلة من جولة الخرى وفي نفس المكان المذكور وھو :

 
 Bayside Marketplaceسوق 

 انظر الخریطة 
 

 -اسعار الجوالت :
 

 27.50$بالغین :
 20.50$اطفال : 

 
 

 -لمزید من االطالعات : 

 

  

 الجوالت الحرة میامي
 

City Sightseeing  
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http://www.city-sightseeing.com/en/tours/united-states-of-america/miami.htm

