
 
 

توجد جوالت مختلفة ومتنوعة في ستوكھولم 
ویمكنك العثور علیھا من خالل الفندق المقیم 
بھ حیث یعرض العدید من  الكتیبات للجوالت 

 مختلفة ، باالضافة لمكاتب السیاحة .
 

 وجود باقة متنوعة من الجوالت ، تمكنك من اختیار الجولة  المناسبة .
 

ربما كانت اسعار الجوالت غالیة قلیال ولكنھا تمكنك من رؤیة العدید من االماكن السیاحیة والتاریخیة بكل سھولة 
 ویسر .
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 جوالت  في ستوكھولم

 
Tours in Stockholm 

 



وتوفر ستوكھولم العدید من الجوالت سواء بالقارب او الباص او االثنین معا ، وھناك جوالت ذات شعبیة كبیرة  
دقیقة ،  50، تستغرق ھذه الجولة لمدة  Djurgardenویفضلھا االغلبیة ، وھي بالقارب حیث ینقلك إلى جزیرة 

 .  SEK 170وقیمة الجولة 
 
 ) Royal Canal Tour  جوالت تحت جسور ستوكھولم  ( -2
 

.  240CEKدقیقة ، قیمة الجولة  1:50ھي جوالت إلى جسور ستوكھولم  القدیمة المشھورة ، تستغرق الجولة 
 یوجد قارب لجوالت الحرة ، حیث یمكنك الصعود والھبوط في جولتك بكل راحة . -3

 . 160SEKساعة ، بقیمة   24الجولة لمدة 

 
تبدأ الجولة بحركة القارب الساعة 

صباحاً ، اما اخر قارب فیكون  10
ً .  4:20في الساعة   دقیقة مساء

 
وتبدأ اغلب جوالت القارب حركتھا 

 . Stromkajenمن میناء 
 
 

كما توجد جوالت بالقارب شاملة 
العشاء ویمكنك من خاللھا 

االستمتاع بمشاھدة ستوكھولم  
 وتناول عشائك .
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   Stromkajen میناء         



  
توجد العدید من الجوالت للمدینة  -4

القدیمة ، ولكنھا سیرا على االقدام فان 
كنت مما یعشقون السیر على االقدام 

 فیمكنك االستمتاع بجولتك .
 
 

اما اذا اردت التجول بالباص فتوجد 
جوالت حرة بالباص ، وھو ینقلك إلى 

جمیع االماكن السیاحیة والتاریخیة في 
 14ستوكھولم ، ویتوقف الباص في 

محطة ، ویمكنك بدء جولتك من اي 
 محطة بالقرب من الفندق المقیم بھ .

 
ویمكنك الصعود والھبوط في جولتك 

 المذكورة .
 

ساعة ، قیمة الجولة  24مدة الجولة 
 لالطفال : -  260SEKللبالغین : 

 50 SEK  . 
 
 
 
كما توجد جوالت اخرى لنقلك لجمیع  -5

االماكن التاریخیة والسیاحیة تقریباً في 
 ستوكھولم .

 
 

قیمة  -مدة الجولة ساعتین ونصف
 . SEK 350الجولة 

 
وتبدأ اغلب جوالت الباص من میدان 

Gustaf Adolfs Trog  . 
 انظر الخریطة .

 
في جمیع الفنادق یمكنك العثور على 

كتیبات لجوالت مختلفة ومتنوعة ، ولكن 
من اقدم الشركات للجوالت واكثرھا ثقة 

 Strommaھي شركة : 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.stromma.se 
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 Gustaf Adolfs Trog   

www.stromma.se

