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City Sights NYC 
  

توجد شركتان معروفتان للجوالت السیاحیة في نیویورك ، أحدھما ما 
، لترى      City Sights Nycسوف نسلط علیھا الضوء اآلن وھي 

جمال نیویوك  فان الباص ذو الطابقین من الوسائل الرائعة لسیاحة 
 افضل .

الن جزیرة منھاتن كبیرة فان جوالت الباص تعمل على الجانبین من الجزیرة ، احدھما إلى اعلى المدینة واالخر 
 إلى اسفلھا .

Up Town     -    Down Town 
 

 ساعة + تمثال  الحریة . 48لدي الشركة المذكورة عدة جوالت ، نوصى  بالجولة ذات 
 Down +Up حیث تشمل ھذه الجولة : تمثال  الحریة + 

 -قیمة التذكرة :
 $ 64للبالغین : 
 $ 47لالطفال :

  

 جوالت سیاحیة 
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 سا عتین ونصف ، فقط وانت جالس في الباص وتشاھد مدینة نیویورك  2:30كل جولة تستغرق 
Down + Up Town  

ومن ثم تنتقل إلى  15فانھ  سوف یقف بك الباص في محطة رقم   Down Townاذا اخذت الجولة الذاھبة إلى 
السفینة للذھاب إلى الجزیرة الواقع بھا  تمثال الحریة ، ان قیمة التذكرة ال تشمل الذھاب إلى اعلى مجسم 

 التمثال   فقط شاملة الذھاب إلى تلك الجزیرة . 
 

  -من این یبدا الباص السیاحي :
 

  Up Townاذا كنت ذاھبا في جولة 
 St 43~42من   Ave 8فان جولة سوف تبدا من 

 حیث یمكنك مشاھدة سنترال بارك 
 شرائك التذكرة عن طریق االنترنت افضل وارخص  .

 
  Down Townبالنسبة لجولة 

 47st ~ 48 st إلى Broadway فان الجولة تبدأ من 
 في ھذه الجولة یمكنك الذھاب الى مجسم تمثال الحریة .

 مساء . 6صباحا إلى  8تبدا الجوالت من الساعة 
اخر سفینة تتجة إلى مجسم تمثال الحریة في تمام الساعة 

3:30 
دقیقة یتواجد باص للسیاح  30االفضل الذھاب صباحا ،  كل 

 للبدا في جولة جدیدة . 
www.citysightsny.com 

 

 

 شارع 42
42nd Street 

DownTown  جولة 
 تبدأ من ھنا 

 شارع 8
8th Ave 

UpTown  جولة 
 تبدأ من ھنا 
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جوالت أخرى في نیویورك ، تشمل عدة جوالت ولكن 
في  Downtown و  Up Townافضلھا ، الذي یشمل 

 ساعة . 48وقت یقدر بحوالي 
 

 -تبدا ھذه الجولة من :
8 Ave 

46st ~ 47st 
 مساء . 6صباحا إلى  8من الساعة 

 قیمة التذكرة 
 54للبالغین :
 44لالطفال : 

توجد كذلك جوالت بالھیلكوبتر ولكن ربما كان 
 سعرھا غالیا جدا .

 
 -لمزید من االطالعات :

www.newyorksightseeing.com  

  
          Gray Lineجوالت سیاحیة      

 

 UpTown&DownTownجولة   
 تبدأ من ھنا 

 


