
هولمود
دليلك العربي السياحي الرسمي في هولندا

 برنامج سياحي في امستردام ـل يومين فقط

Hollmoud.nl
حصرياً من موقعنا االلكتروني

https://hollmoud.nl/
https://hollmoud.nl/
https://hollmoud.nl/


كيفية الوصول اىل امستردام
يمكنك الوصول اىل امستردام بالطيران أو بالقطار أو بالباص 
سأذكر لك هنا مواقع مقارنة اسعار - لحجز تذكرتك بأرخص

االسعار في التاريخ الذي يناسبك 

compare.hollmoud.nlطيران :

يوفر موقع كومبير هولمود المقارنة بين اكثر من 728 شركة طيران و
200 مكتب سياحي للمقارنة بأفضل الرحالت الجوية و العثور عىل

رحالت رخيصة بأفضل األسعار - شاهد من هنا

Omioباص أو قطار :
 لمقارنة اسعار الباصات والقطارات اثناء سفرك داخل
 أوروبا احجز  أرخص األسعار لرحالت الباصات والقطارات

بعد مقارنتها بين جميع الشركات - شاهد من هنا

Bookingاماكن لالقامة

 يوفر موقع بوكينج  اكثر من 2075  فندق وبيت وشقة وبيوت شباب
 ومكان مميز آخر لإلقامة في امستردام - شاهد من هنا
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اليوم األول
التجوال مشياً عىل االقدام في امستردام

لماذا يجب علي ان اتجول في امستردام عىل االقدام ؟ 

أول شي رح تكون مجانية
 

وثاني شي رح تكون جولتك 
الشخصية يعني أنت المسؤال 

 بشكل كامل عن خط السير 
وبامكانك ضبطها

وتعديل هذه الخطة متى أردت 

ويمكنك أثناء المشي أن تعثر عىل األشياء التي تثير فضولك ويمكنك ايضاً
   التقاء اجمل الصور في المدينة ومع االماكن الساحرة وال تنسى ارسال بعض

 الصور او الستوري عىل حساب هولمود عىل انستغرام
:) 

التنقل في المدينة ليس صعبا وخصوصا في الشوارع الرئيسية ولكن في
بعض االماكن سوف تجد شبه كبير في القنوات والبيوت لديك اذا كانت

اول مرة تزور العاصمة الهولندية

ولكن كل شيئ يبدو رائعاً وجميالً

ومعظم السكان المحليين والمقيمين يتكلمون االنكليزية , فبأمكانك طرح
اي سؤال عن االتجاهات اثناء تجوالك
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https://www.instagram.com/hollmoud/


اليوم األول
التجوال مشياً عىل االقدام في امستردام

 اعرف قبل البدأ
في المشي في المدينة

ستالحظ تقريباً أن كل شارع به
 ممر لركوب الدراجات الهوائية 

 لذلك انتبه لهم وإال سوف
 يصطدم فيك احدهم اذا مشيت
عىل طريقهم فيجب عليك االنتباه

 عىل الدرجات وطريق الدراجات 
. و اجراس الدراجات اثناء المشي

ماذا يجب عليك ان ترى اثناء جولتك في امستردام ؟

اذا كان مكان اقامتك خارج مركز المدينة بامكانك القدوم اىل محطة
القطار المركزية اذا كان مكان اقامتك في مركز المدنية ابدأ جولتك

من محطة القطار المركزية ايضاً
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https://goo.gl/maps/BpReDuE6GVwnL45q6


اليوم األول
التجوال مشياً عىل االقدام في امستردام

 ثم االنتقال اىل ساحة الدام
Dam square amsterdam

ثم االنتقال اىل ساحة
rembrandtplein

 

 ثم المشي اىل سوق االزهار 
Flower market

وفيها العديد من المطاعم والمقاهي وأماكن السهر

11 
ً دقيقة مشيا

6 دقائق مشياً

ً 10 دقائق مشيا
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اليوم األول
التجوال مشياً عىل االقدام في امستردام

ثم االنتقال اىل ساحة
leidseplein

ثم الذهاب  اىل
ساحة المتاحف 

 

ثم المشي لحديقة الفوندل بارك 
Vondelpark

يوجد فيها اشهر متاحف المدينة

12 دقيقة مشياً

ً 10 دقائق مشيا

اشهر حدائق امستردام

وفيها العديد من المطاعم والمقاهي وأماكن السهر

14 دقيقة مشياً
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هولمود

دليلك السياحي العربي الرسمي في هولندا

خطة السير بالتفصيل عبر غوغل خرائط

خطة السير في غوعل خرائط تشمل االماكن التي سوف 
تمر بها مشياً في مدينة امستردام  مع وجهة السير للوصول

 اىل كافة المناطق الموجودة في هذا الدليل 
انقر هنا لمشاهدة خطة السير عىل غوغل خرائط
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اليوم الثاني

 عندما تزور أمستردام في غضون يومين أو أي زيارة اخرى
ينبغي أن تكون جولة القوارب في القنوات المائية بالمدينة هي 

أفضل ما يجب القيام به النه يمكنك رؤية العديد من التفاصيل في

المدينة من قلب الماء

 واشهر جوالت القوارب هي قوارب  هيب اون هيب اوف
 وتشمل رحالت في القنوات المائية مع مرشد سماعي سياح عربي 

تأخذك هذه الرحلة عبر جميع القنوات الشهيرة وتمر بالقرب من
  العديد من المتاحف الشهيرة مثل بيت ان فرانك

سوف تمر هذه الرحالت بالقرب من المنازل المائية العائمة  

المشهورة ويمكنك مشاهدتها عن قرب أيضاً
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اليوم الثاني
 ويمكنك بنفس تذكرة القوارب ركوب باصات هيب أون هيب اوف 

يمر الباص بمحطات متعددة
 في أهم األماكن المهمة 

 والسياحية في  المدينة التي
يمكن  االستمتاع بمشاهدتها
من داخل الباص واالستماع 

 بالشرح باللغة العربية 

سعر تذكرة الباص والقارب معاً 25 يورو للشخص الواحد الستخدام
كافة باصات وقواراب هيب اون هيب اوف في امستردام لمدة 24

ساعة - يمكنك مشاهدة موقع حجز التذكرة من هنا

جوالت الباص والقارب معاً سوف تأخد منك تقريباً اليوم الثاني

بأكمله وسوف تشاهد أشهر االماكن السياحية في امستردام
الن الباص سوف يأخذك الماكن اليمكن مشاهدتها بالقارب أو

الوصول اليها مشياً والعكس ايضاً
 

وال تنسى ان بامكانك ايقاف الباص و القارب اين ما تحب والنزول 
 والتقاط الصور والركوب في الباص أو القارب التالي مرة اخرى

بنفس التذكرة
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هولمود

دليلك السياحي العربي الرسمي في هولندا

اسئلة شائعة

ما هي عنوانين االماكن المذكورة في هذا الكتاب ؟

كافة االسماء االماكن الموجودة هنا مربوطة في غوغل خرائط 
فعند النقر عىل اسم المكان سوف تنتقل اىل غوغل خرائط وتشاهد العنوان
ويمكنك النقر هنا لمشاهدة خطة السير عىل غوغل خرائط بالتفصيل

كيف سأحصل عىل تذكرة القارب والباص بعد شرائها من الموقع ؟

هي تذكرة الكترونية سوف يتم ارسالها مباشرة عبر البريد الكتروني لذلك تأكد
من كتابة بريدك االلكتروني بشكل صحيح  ويمكنك بعدها طباعتها أو

حفظها عىل جوالك الظهارها عىل موظف القارب و الباص

هل يعمل هذا الكتاب بدون انترنت ؟ 
نعم بالتأكيد , يعمل هذا الكتاب بدون انترنت ويمكنك تحميله عىل جوالك 

هل تريد معلومات اضافية عن السياحة في هولندا أو اسئلة خاصة ؟
لمعلومات اضافية عن السياحة في هولندا تصفح موقع هولمود 

Hollmoud.nl
ً لالسئلة المحددة أو الخاصة تواصل معنا دائما

support@hollmoud.nl
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هل تحتاج اىل برنامج سياحي مفصل لرحلتك في هولندا؟ 

Hollmoud.nl
جميع الحقوق محفوظة لـ هولمود 

تواصل معنا - سوف نقوم باعداد برنامج مميز و مفصل
خاص بك وبرحلتك في هولندا 

support@hollmoud.nl
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