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 يقع فندق ھوستیل و بنسیون دونتون في المركز التاريخي لمدينة براغ في منطقة  الیونسكو: 

5 دقائق سیرا من ساحة وينسیسالس 
10 دقائق سیرا من ساحة المدينة القديمة 

10 دقائق سیرا من جسر تشارلز 

وتقع معظم املعالم السياحية التاريخية على بعد مسافة قصيرة سيرا من الفندق، فضل عن مركز الحياة
الليلية املزدحمة.

يقع الفندق في شارع براغ األكثر شهرةNárodní  تيدا في املبنى الكوبي التاريخي الذي أعيد بناؤه حديثا.

 مترو قطار األنفاق                        
أقرب محطة المترو ھي: 

• Národní třída (100 متر إلى بیت الشباب) 
• محطة Můstek (300 متر إلى النزل) 
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  للمعالم 10 توب

جسر تشارلز (10 دقائق سيرا)
- معالم 16 األكثر مشاهدة من جميع أنحاء العالم وفقا  تريبادفيسور 2015.

قلعة براغ و سآنت كنيسة فيتوس (على بعد 30 دقيقة سيرا)
-احدى أكبر مجمعات القالع في العالم.

ساحة آملدينة القديمة (10 دقائق سيرا)
- زيارة ساحة براغ األكثر شهرة مع ساعة الفلكية التاريخية.

آملآلح (15 دقيقة سيرا)
- الكنائس,  آليهودية املقابر ,املتحف اليهودي ,كافكا و غولم - هذا هو براغ الذي يبحث عنه السياح

املدينة القديمة (5 دقائق سيرا)
- تجربة أجواء فريدة من املدينة القديمة في شابك الشوارع الضيقة.

برج بيتوين (10 دقائق سيرا)
- برج إيفل مصغر في براغ ؟  ممكن ! على بعد مئات من األمتارمن اإلقامة.

ليسر تون (15 دقيقة سيرا)
- السير إلى قلعة براغ من خالل املدينة الصغرى من أجمل النزهات. املدينة الصغيرة ، وهذا هو براغ. براغ، هذه هي املدينة 

الصغيرة.

كامبا سرطفك (10 دقائق سيرا)
- هناك، يمكنك الجلوس و الراحة. قم بزيارة صور جون لينون األسطوري و ابحر عبر البندقية الصغيرة.

(MDH 45 دقيقة) حديقة آلحيونآت
- زيارة احدى أجمل حدائق آلحيونآت في العالم.

تشارلز سبا (10 دقائق سيرا)
-ارقص في أكبر وأشھر المراقص في براغ. 
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 الموقع



 

       2PM إلى :(CHECK-IN)       التسجیل الدخول  
 التسجیل الذھاب(CHECK-OUT): إلى AM 10    يوفر فندق ھوستیل و بنسیون دونتون إقامة جیدة في وسط براغ حسب ھذه الفئات:  
 غرفة خاصة                                                                                         

 يمكنك أن تجد المزيد من الصور ھنا: https://hostel-downtown.cz/en/gallery  غرفة خاصة مع مرحاض / دش مشترك                                                            
 مساكن مشتركة - غرفة مشتركة مع مرحاض مشترك / دش                                    
         

غرفة خاصة مع مرحاض/ دش 

:توفر الغرف الواسعة املكونة من سريرين إلى سبعة أسرة                                                      
- دش خاص و مرحاض

- خدمة الواي فاي املجانية
- مصباح الطاولة
- طاولة السرير

- األدراج
- مرآة

- طاولة وكراسي

نقترح نوعني من الغرف لشخصني : 
- سرير مزدوج

- أسرة متوأمة (منفصلة) 

غرفة خاصة مع مرحاض / دش 

توفر الغرف الواسعة المكونة من سريرين إلى اثني عشرة سريرا: 
- خدمة الواي فاي المجانیة 

- مصباح الطاولة 
- طاولة السرير 

- األدراج 
- طاولة وكراسي 

- مرحاض مشترك ودش في كل طابق 
  3

دورم (الغرفة المشتركة)

توفر الغرف الواسعة املكونة من سريرين إلى اثني عشر سريرا:
 خزائن األمتعة

 األقفال موجودة في مكتب االستقبال
خدمة الواي فاي املجانية        

مصباح الطاولة              
طاولة السرير

شرشف   
طاولة وكراسي

غرفة ببهجة االصحاب

مرحاض مشترك ودش في كل طابق

نقترح نوعني من املساكن
- غرف مختلطة
- غرف لإلناث

- فندق ھوستیل و بنسیون دونتون حائز بالعديد من الجوائز 
 9  أحسن أوسع فندق في جميع أنحاء العالم ب 2015 و 2016 
 

             4 

اإلقامة

جوائز فندق

أشھر نزل في براغ

https://hostel-downtown.cz/en/gallery


استقبال /2424  ساعة
صالة كبيرة مع تلفزيون

فندق لغير املدخنني
أقفال بالبطاقات في جميع الغرف

مصعد

              
 خدمات مجانیة

مطبخ مجهز بالكامل
واي فاي في جميع الغرف

منطقة مخصصة للكمبيوتر مع 3 أجهزة الكمبيوتر
غرفة لألمتعة

آمينة في مكتب االستقبال
خزائن في الغرف

أنشطة
مخزن للدراجات ل 4-5 دراجات
طاولة لأللعاب وطاولة كرة القدم

بيانينو وغيتار في الصالة
خريطة براغ

شرشف
املاء الدافç  24/24 ساعة

الشاي

 الخدمات المدفوعة
فطور (5 يورو) 

غسالة (4 يورو) ومجفف (8 يورو) 
سیارات األجرة من المطار (550 كرونة تشیكیة) 

سیارة أجرة بأسعار معقولة حول براغ 
الطابعة، الماسح الضوئي، الفاكس 

المرطبات 24/24 ساعة - المشروبات الباردة والقھوة 
بطاقات الدفع مقبولة مع  3٪  من الرسوم  

الخدمات البريدية 
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لإليجار مع اإليداع

منشفة 
محول  

قفل الخزائن 
مشفف الشعر 

مِكْواة مع طاولة المِكْواة 
مظلة 

مروحة 

• تكون الغرف جاهزة عادة بعد الساعة 2 ظهرا
• إذا جئت قبل الساعة 2 ظهرا ولم تكن غرفتك جاهزة، يمكنك ترك أمتعتك في خزنك - مجانا! 

سالمتكم تهمنا

مراقبة بكاميرات تلفزيونية دائرية املغلقة وأجهزة اإلنذار الحريق
جميع غرف الفندق مضمونة بأقفال بطاقات

تحتوي جميع الغرف املشتركة على خزانات ويمكنك أيضا استخدام خزانات النزل مجانا

• VISA ,  نقبل النقدية (كرونة تشيكية ، يورالجنيه االسترليني والدوالر األمريكي) وبطاقات الدفع
 AMEX وEC/MC

• نفرض رسوم 3٪ لدفعات البطاقة 
• يشمل سعر ضريبة القیمة المضافة (ضريبة القیمة المضافة وضريبة المدينة) 

• قد نطلب دفع مسبق للمجموعات 
• نقوم بدفع غرامة قدرھا 150 كرونة تشیكیة لشخص واحد عند تسجیل مغادرة 

متأخرة 
• يتم طلب الدفع الكامل للغرفة / السرير بعد الساعة 2 ظھرا 

• ال يتم تضمین اإلفطار في سعر اإلقامة 
• إذا كنت ترغب إجراء حجز أو أن تتحقق من السعر، يمكنك استخدام ھذا الرابط: 

https://hostel-downtown.cz/reservation 
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الخدمات

الدفع
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• على كل نزيل تقديم بطاقة الھوية أو جواز السفر ساري المفعول عند الوصول 
• يحق للنزل أن يأذن دفع النزيل ببطاقات الدفع، جزؤ من الدفع أو الدفع الشامل 

• نهدي تخفيض 10٪  لحاملي البطاقات الدولية! 
- يتم التخفيض فقط للتحفيظات املباشرة

 (موقعنا على االنترنت، البريد اإللكتروني، رسالة، الهاتف) أو الضيوف القادمني بال تحفيظ
- ال يتم التخفيض للتحفيظات التي حصلت تخفيض أخر

•نھدي تخفیظات للمجموعات ولإلقامة على المدى الطويل 

• "تخفیض العائلة" لألطفال المصحوبین بآبائھم (حسب عمر الطفل): 
- 0-4 سنوات - مجانا بدون سرير، أو تخفیض 50٪ لكل سرير 

- 5-10 سنوات - تخفیض 50٪ (مع أو بدون سرير) 

شروط تخفیض األسرة: 
- يجب على الوالدين إثبات هوية طفلهم (جواز السفر، بطاقة الهوية) وإن ال، لن يتم توفير تخفيض 

األسرة.
- يتم تخفيض العائلة فقط للتحفيظات التي تتم مباشرة مع نزلنا (البريد اإللكتروني، نموذج على شبكة 

اإلنترنت في www.hostel-downtown.cz، أو شخصيا في االستقبال).
 -لن يتم توفير تخفيض األسرة اللتي تقوم التحفيظ عند شركاء التحفيظ ، على سبيل املثال ، 

HostelWorld HiHostels , Booking.com, HRS, HostelBookers

 
- التخفيض العائلي غير صالح لإلفطار أو الخدمات األخرى باستثناء اإلقامة.

o ال يمكن تجميع التخفيظات (على سبيل املثال، ال يمكنك طلب الحصول على بطاقة تخفيض HI مع 
تخفيض العائلة) 

لمزيد من المعلومات، المرجو زيارة ھذا الرابط: 
 https://www.jsc.cz/files/booking-conditions-375-en.pdf 
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• يوفر فندق هوستيل & بنسيون دونتون مجموعة واسعة من األنشطة كل يوم وكل ليلة
• هذه األنشطة مجانية في الغالب

• اكشتف الجو السحري لفندق دونتون مع الفنانني و املسافرين من جميع أنحاء العالم

 https://hostel-downtown.cz/en/activities :يمكن العثور على برنامجنا الحالي ھنا

أنشطتنا: 

•سیاحة براغ القديمة  
• نزھة قلعة براغ 
• جلسة الطھي 

• البنغو والبیرة 
• جولة بالدراجة 

• تذوق البیرة 
 pubcrawl •

• مسرح العرائس - فاوست 
  downtown مواھب•

• وغیرھا... 

استمتع بنزهتك ببراغ : زيارة قلعة براغ، تسلق بيتوين هيل معنا، ارسم  على جدار لينون، وتذوق البيرة 
التشيكية في أفضل الحانات ببراغ، و ارقص معنا أو تظهر لنا موهبتك 

أنشطتنا األكثر شعبية هي الطبخ وتناول الطعام جميعا. هذه هي األماكن التي يمكنك تكوين بها 
صداقات مع األخرين.
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شروط الحجز ألنشطة

https://www.jsc.cz/files/booking-conditions-375-en.pdf


 
كیفیة الوصول إلى نزلنا من المطار :  

إذا كنت تسافر إلى مطار Václava Havla، علیك : 

شراء تذكرة 

أين يمكنني شراء التذكرة؟ 
- في آلة التذاكر في المطار 

- في مركز المعلومات في المطار 

ما نوع التذاكر التي أحتاجھا؟ 
- تذكرة ل 32 كرونة تشیكیة (صالحة لمدة 90 دقیقة) 

  ☹ - إذا كنت تشتريھا من سائق الحافلة، علیك دفع مصر إظافي  

استقل حافلة رقم 119 

أين يمكنني العثور على الحافلة؟ 
- محطة الحافالت بالضبط قبل باحة المطار. 

ختم التذكرة في الحافلة !!! 

-تحقق من صحة تذاكر !!! 
-تحقق التذكرة فقط عند الصعود إلى السیارة األولى 

 NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN استخدم الحافلة إلى محطة الحافالت

    
كم يستغرق من الوقت ؟ 

- يستغرق حوالي 15 دقیقة 

 كیف يمكنني التعرف على ھذه المحطة؟ 
- ھذه المحطة ھي المحطة النھائیة ... لذلك الجمیع ينزل معك 
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العثور على مدخل المترو 

 MŮSTEK خذ المترو (الخط األخضر) إلى محطة
 

 

             النزول    الصعود        
     

أين يجب أن أخرج؟ 
- علیك النزول بمحطة MŮSTEK (المحطة السادسة) 

كم يستغرق من الوقت؟ 
- يستغرق حوالي 10 دقائق 

ھل أحتاج إلى تذكرة أخرى؟ 
- ال، إذا اشتريت تذكرة في املطار، تذكرتك صالحة لجميع وسائل النقل العام (90 دقيقة فقط) 

ابحث عن المخرج 

أ) اذھب بھذا االتجاه 
ب) اصعد األدراج 

ج) اذھب يمینا 
 Národní د) اعثر على المخرج
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المشي إلى فندقنا 
 

اآلن علیك أن تسیر حوالي 300 متر إلى فندقنا. 

✓
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خالل اللیل (بین منتصف اللیل و 5 صباحا تقريبا) 
http:// :يمكنك استخدام سيارة أجرة أو يمكنك العثور على االتصال الفعلي على املوقع -

(Můstek :إلى ،Letiště Ruzyně : من( /www.dpp.cz/en
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كیفیة الوصول إلى نزلنا من محطة القطار الرئیسیة 

إذا كنت تسافر من محطة القطار الرئیسیة - Hlavní nádraží، علیك أن: 
 

شراء تذكرة 

أين يمكنني شراء التذكرة؟ 
- في آلة التذاكر في محطة القطار 

- في مركز المعلومات في محطة القطار 

ما نوع التذاكر التي أحتاجھا؟ 
- تذكرة ل 24 كرونة تشیكیة (صالحة لمدة 30 دقیقة) 

ختم التذكرة في المترو !!! 

- التذاكر تحتاج إلى الختم!!! 

- اختم التذكرة مرة واحدة فقط عند الصعود إلى السيارة األولى

يمكنك الوصول إلى محطة موزيوم (خط األحمر) إلى محطة املتحف 

 A تغییر المسار األخضر
 

 

13 خذ ھذا االتجاه           

خذ المترو (الخط األخضر) إلى محطة موستك 
 

 
 

    الصعود  النزول            

     أين يجب أن أخرج؟
- علیك النزول بمحطة Můstek (المحطة األولى) 

كم يستغرق من الوقت؟ 
- يستغرق حوالي 2 دقیقة 

ھل أحتاج إلى تذكرة أخرى؟ 
- ال، إذا قمت بشراء تذكرة في محطة القطار الرئيسية، تذكرتك صالحة لجميع وسائل النقل العام (30 

دقيقة فقط)

 ابحث عن المخرج    
 اذھب بھذا االتجاه 

اصعد الدروج 
 انعطف يمینا 

 Národníابحث على المخرج

المشي إلى فندقنا 
استخدام نفس التعلیمات للمطار (صفحة 11) -
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كیفیة الوصول إلى فندقنا من محطة الحافالت 

إذا كنت تسافر من محطة الحافالت- Florenc ، علیك أن: 

العثور على مدخل المترو 

خالل اللیل (بین منتصف اللیل و 5 صباحا تقريبا) 
- يمكنك استخدام سيارة أجرة أو يمكنك العثور على االتصال الفعلي على 

(Můstek :إلى Florenc :من) /http://www.dpp.cz/en :املوقع
 

شراء تذكرة 

أين يمكنني شراء التذكرة؟ 
- في آلة التذاكر في محطة المترو 

ما نوع التذاكر التي أحتاجھا؟ 
 - تذكرة ل 24 كرونة تشیكیة (صالحة لمدة 30 دقیقة) 

 ختم التذكرة في المترو !!! 

التذاكر تحتاج إلى الختم!!! -

- اختم التذكرة مرة واحدة فقط عند الصعود إلى السيارة األولى

 Národní třída خذ مترو (الطريق األصفر) إلى محطة
 

 

     الصعود النزول
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أين يجب أن أخرج؟ 

- علیك النزول على محطة  Národní třída (المحطة الثالثة) 

كم يستغرق من الوقت؟ 
- يستغرق حوالي 4 دقائق 

ھل أحتاج إلى تذكرة أخرى؟ 
- ال، إذا قمت بشراء تذكرة في محطة الحافالت فلورنس، تذكرتك صالحة لجميع وسائل النقل العام 

(30 دقيقة فقط)

ابحث عن المخرج 

أ) ا ذھب من ھذا االتجاه 
ب) اصعد الدروج 
ج) انعطف يمینا 

المشي إلى فندقنا : 

- امشي حوالي 100متر نحو المسرح الوطني 
- يقع الفندق على الجانب األيمن من الشارع 
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بعض النصائح حول براغ 

كن حذرا  باللصوص!!! 

ال ننسى شراء تذكرة في وسائل النقل العام !!! 
=> مفتشي التذاكر صارمون 

أین یمكنني شراء التذكرة؟ 
- في مركز المعلومات 

- في آلة التذاكر في المترو 
- في أي متجر صحیفة 

ال تغیر المال في المطار أو محطة القطار الرئیسیة !!! 
=> سعر سيء جدا 

ال تغیر أموالك في الشارع !!! 
=> یمكنك الحصول على أموال مختلفة - ولیس العملة التشیكیة 

أین یمكنني تبدیل أموالي؟ 
يمكنك استخدام آلتنا للدفع التي لدينا في المطبخ 

بدون عمولة 

ال تأخذ سیارة أجرة في المطار أو محطة القطار الرئیسیة !!! 
=> یمكن لسائق سیارة األجرة أن یبیع لك قصیرة 

 أین یمكنني الحصول سیارة أجرة؟       

- یمكننا إقتراح لك سیارة أجرة بسعر ثابت ومعقول 
 CZK)550) ھوستیل دونتون -  Václava Havla محطة -

 CZK)300) محطة القطار الرئیسیة - ھوستیل دونتون -
 (CZK 300) محطة الحافالت فلورنس-ھوستیل دونتون -

 downtown@jsc.cz :Email .إذا كنت مھتما، یرجى الحجز مقدما معنا -

17

الیمكنك ترك سیارتك بالمنطقة الزرقاء !!! 
=> خاص فقط للمقیمین 

          

أین یمكنني ترك سیارتي ؟ 

- علیك أن تجد منطقة البرتقالیة 
- ال یوجد في فندق ھوستیل دونتون موقف خاص للسیارات 

- یمكنك یمكنك ترك سیارتك في المرائب تحت األرض في بالمسرح الدولي National Theatre القریب 
(700 كرونة تشیكیة یومیا) 

- أو یمكنك الوقوف في مواقف السیارات P + R في براغ Holešovice - 7  (100 كرونة تشیكیة 
 C یومیا) حیث یمكنك الوصول بسھولة إلى مركز براغ بالمترو

 /http://www.dpp.cz/parkoviste-p-r -
 

تحقق من توقعات الطقس قبل السفرك! 
- الطقس في براغ متغیر جدا 

أین یمكن التحقق من ذلك؟ 
 /https://www.yr.no/place/Czech_Republic/Prague/Prague :زیارة ھذا الموقع -

 االتصاالت ھامة

الشرطة 158 
النار 150 
الطوارئ الطبیة 155 

مكالمة الطوارئ 112                                                  
 Downtown ھوستیل & بنسیون

 نارودني 19، 110 00 یراھا 1 
 downtown@jsc.cz :میل-E

ھاتف: +420 224 240 57 
موب: +420 739 343 863 

 Hostel Downtown :فیس بوك
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CZK)650)

CZK)300)

CZK)300)


