
 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 
 

العملة المستخدمة في اسبانیا ھي الیورو ، كما 
انھ في جمیع المطارات في اسبانیا یمكنك 
 العثور على صرافة وبنك باالضافة للجھاز 

 
الصراف االلي ، ولكن یتوجب علیك تغییر 

عملتك قبل الشروع في رحلتك فھذا افضل ، 
 حتى وان كان جزء بسیط من النقود .
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4  – ATM  ( جھاز الصراف االلي) 
 
 

في جمیع االماكن السیاحیة یمكنك العثور بسھولة على جھاز 
الصراف االلي ، ننصحك دائما بستخدام الجھاز الذي یوجد بداخل  

 البنوك .
 
 

یورو ، من االفضل    600في الغالب یمكنك سحب یومیا ما یعادل 
تغییر عملتك في المطار اذا كنت قد نسیت تغییرھا قبل الشروع في 

 رحلتك .
 
 
 

 :ارقام الطواري  -1
 

   112 -االسعاف 
 091 -الشرطة 

 548853-91الشرطة السیاحیة في مدرید : 
 3903327-93الشرطة السیاحیة في برشلونة : 

 
 فولت   220قوة التیار الكھربائي  -2

 

 



اسبانیا-المفتاح الدولي  - 5    
   
 

  + 34المفتاح الدولي اسبانیا      
 

 Madrid  +34    91 
Barcelona          +34    93 

 
Bilbao            +34      94 
Ibiza               +34    971 

 
Malaga            +34      95 

  Mallorca +34    971 
 
 Marbella        +34      95 

Tenerife         +34    922 
  

Valencia          +34      96 

 
عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة .  48یبلغ عدد السكان في اسبانیا   

 

 

 

اللغة  -7  

 

اللغة الرسمیة االسبانیة  اما في برشلون 
فیتحدثون الكتالن ، وفي شمال اسبانیا باسك ، 

واغلب المراكز السیاحیة یتحدثون اللغة 
 االنجلیزیة .

  

 

Santa Lucia 
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رحالت داخلیة  - 8  

 تتمیز اسبانیا بكونھا دولة سیاحیة ، بان المواصالت لدیھا مریحة جدا ، وخاصة القطار . 

-القطار العام في اسبانیا : -1  

Renfe، یحتوي على شبكة مواصالت واسعة في انحاء اسبانیا  القطار العام في اسبانیا والذي یطلق علیھ    

 حیث یمكنك الذھاب لعدة مناطق مختلفة ومدن بعیدة بھذا القطار .

 لمزید من االطالعات :

www.renfe.es 

الحافلة (الباص ) -2  

یمكنك الذھاب باستخدام الباص للجمیع المدن 
وحتى القرى ، فخدماتھ متعددة ، ولكن سوف 

یكون من الصعب علیك استخدامھ اذا كان لدیك 
 حقائب ثقیلة .

 

الطائرة  -3  

یمكنك القیام بالرحالت الداخلیة في اسبانیا باستخدام الطائرة ، خاصة المدن البعیدة ، ویمكنك العثور على 
 سعر جید للتذاكر من خالل المواقع التالیة :

Iberia 1-  

 الخط العام الوطني ، وھو یتجھ للعدید من المدن الصغیرة والكبیرة في اسبانیا .

Air Nostrum 2-  

، ویتجھ لعدة مدن في اسبانیا .   

ھذا الخط من الخطوط االقتصادیة وھو 
 Iberia تابع 

 من الخطوط االقتصادیة   في اسبانیا

Spanair Air Europa 1-  

Vueling 2-   
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www.renfe.es


بطاقة الموبایل (الھاتف النقال )  - 9   

 

 سھل جدا العثور على بطاقة الجوال في ارجاء اسبانیا مع

اوبدون .  Data 

كما یلزمك احضار اوراق ثبوتیة شخصیة مثل جواز السفر للشراء البطاقة  
 ، اطلب من الموظف عند شراء البطاقة بتفعیلھا .

 

 وتوجد عدة شركات في اسبانیا لبطاقات الموبایل من اشھرھا 

 

یورو   25;  قیمتھا       Movistar - 1         

یورو      20إلى  15:  قیمتھا من         Yoigo  - 2   

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
 المحلیة في  اسبانیا

بیدا ان التكلفة للمكالمات سوف تكون غالیة جدا  
لذلك ننصحك بشراء بطاقة لجوالك من الدولة 

 المتجھ الیھا  .
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علم اسبانیة   - 13    

 
یتكون من ثالثة خطوط افقیة على التوالي احمر 

واصفر واحمر ، ویتوسط اللون االصفر من العلم 
شعار یدل على الممالك القدیمة في اسبانیا والتاج 

 االمبراطوري في المانیا واعمدة ھرقل . 
 

الھواء   - 10  

 تشتھر اسبانیا بانھا من الدول االوربیة المشمسة .

مدینتي مدرید وبرشلونھ  افضل االوقات للذھاب الیھا من 
 شھر ابریل إلى نوفمبر .

 اما االندلس وجنوب اسبانیا من مارس إلى  دیسمبر .

 البقشیش (االكرامیة )  :  
ال یعد تقدیم البقشیش من العادات المتداولة في اسبانیا ، ولكن في بعض االماكن الراقیة والغالیة 
البعض یقدم للعاملین البقشیش ، فان اعجبتك الخدمة في احد االماكن مثل المطاعم او الفنادق 

یورو كبقشیش للموظف .  2إلى 1تقدیم   

الماء   – 12  

 

 

یمكنك تناول میاه الصنبور (الحنفیة ) للشرب 
 في اسبانیا .
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