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 ھناك نوعان من الجوالت السیاحیة ، جوالت سیاحیة مع مجموعة ، أو جوالت سیاحیة لك وحدك 
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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 . 

 كیف  تخطط  لرحلتك 

 احفظ رقم جولتك السیاحیة القادم معھا فال تغفل عن ھذا األمر . 

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 . 

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

اغلب المرشدین السیاحیین  ( المحلین ) عند أخذك إلى محالت معینة للتسوق ، أوال من الممكن   
 أنھا سوف تكون  غالیة ، ثانیا ( أغلبھم ) ھناك اتفاق مسبق بینھما . 

في أغلب الفنادق یمكنك العثور على منضدة للجوالت المحلیة ، لدیھم الكثیر من العروض یمكنك 
 اختیار ما یناسبك منھا  ، إذا أردت النصیحة فإنھا األفضل لك . 
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