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 190 -والشرطة   192 -االسعاف 

 فولت   120فولت  و  240قوة التیار الكھربائي  -2
 
 
 
 
 
 

 ATMالة السحب االلي  - 4
 A.T.Mتوجد الكثیر من مكاینات الصرف االلي 

 االفضل استعمال مكینة الصرف االلي في النبوك التالیة 
1-Citibank 
2– Banco do Brasil 
3– HSBC 

 كما یمكنك تغییر عملتك في البنك 
 مكینات الصرف االلي منتشرة بكثرة ولكن اقترحنا علیكم في البنوك للحیطة .

 بعض المراكز التسوقیة تقوم بتغییر العملة مع قلیل من الزیادة .
تغییر العملة في المطار لیس بالفكرة  الصائبة فاذا كنت مضطر فغییر القلیل لتاكسي ومن ثم عند وصولك 

 للفندق یمكنك العثور على صرافة لتغییر العملة ، فتغییرھا  في المطار غالي جدا فانتبھ لذلك .

 

 اشیاء نذكركم بھا 

  

 العملة  -3
 

 Realالعملة في البرازیل ھي 
 

العملة التي ننصح باصتحابھا معك إلى البرازیل ھي الدوالر االمریكي ، ال تحمل عملة نقدیة بمبالغ كبیرة 
واالفضل استعمال البطاقة االئتمانیة (تذكر بانھ 

علیك سؤال بنكك عن ما اذا كانت بطاقتك االئتمانیة 
 یمكنھا العمل في البرازیل او ال )

 

                             See Dunia - Rio de Janeiroریو دي جانیرو         -شوف الدنیا 

Tourist Police: 
2332 2924 

 
ساعة  24یفتح   

یحتوي على اللغة 
 االنجلیزیة 

 

 

 



 المفتاح الدولي 

0055مفتاح االتصال الدولي للبرازیل  ھو   

  الھاتف
  21 -المفتاح المحلي لریو دي جانیرو ھو

11 -ساو باولو    
61 -برازیلیة العاصمة   

 

 مكتب المعلومات السیاحیة 

Embratur :  ھیئة السیاحة البرازیل 
 یوجد فرعین لھذه الھیئة في ریو دي جانیرو احدھم بالقرب من المطار الدولي واالخر بالقرب من 

Copacabana Palace Hotel 
 Atlantica   : شارع 
 لمزید من االطالعات  :

www.rioguiaoficial.com.br 

 

 

 بطاقة الموبایل 

 

سعر بطاقة الموبایل رخیصة جدا في 
البرازیل ولكن ال یمكنك شراءھا النھ 
یجب ا ن یكون لدیك بطاقة شخصیة 

برازلیة ، حیث یتوجب علیك ادخل رقم 
البطاقة الشخصیة قبل بدا بطاقة 

الموبایل في العمل ، لذلك یوجد مكاتب 
 الیجار بطاقات الموبایل وھي الحل 

االمثل في البرازیل للسیاح او سؤال الفندق المقیم بھ عن بطاقات 
 لالیجار .

 

See Dunia                                     Rio de Janeiro 

 



  ریو دي جانیرو خریطة 

 

الخریطة الموجودة ھنا ھي فقط لتعطیك فرصة 
الختیار بعض االماكن ، ویمكنك العثور على 

من  -الخریطة من االماكن التالیة من المطار 
من مكتب المعلومات السیاحیة  -بعض الفنادق 
 وھي مجانیة .

 

 الطقس في ریو دي جانیرو  

ھواء ریو دي جانیرو استوائي في جمیع ایام السنة باالضافة 
درجة ، اما في   30إلى  25للرطوبة وعندما یتغیر الجو یصبح من 

شھر مایو إلى نوفمبر فاالمطار قلیلة ومن شھر دیسمبر إلى اخر 
 ابریل امطار غزیرة .

 

 

ریو دي جانیرو ھي اخت لثالثة مدن عربیة وھي تونس وبیروت وكزبالنكا    

   See Dunia                                                  Rio de Janeiro 

 العلم 

وضع العلم الجدید للبرازیل في عام 
وفي ھذا العام اصبحت البرازیل  1889

جمھوریة ، اما التصمیم فقد تم اقتباسة 
 من العلم القدیم لالمبراطور القدیم .

 

 اللغة الرسمیة في البرازیل ھي البرتقالیة .           -اللغة :

 اكثر االماكن  السیاحیة ، وكذلك أغلب  الشباب یتحدثون اللغة االنجلیزیة . 


