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Hostel & Pension Downtown

الموقع
ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻢ  10ﺗﻮب

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

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

قلعة براغ و سآنت كنيسة فيتوس )على بعد  30دقيقة سيرا(

 5دﻗﺎﺋﻖ ﺳﯿﺮا ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ وﻳﻨﺴﯿﺴﻼس
 10دﻗﺎﺋﻖ ﺳﯿﺮا ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
 10دﻗﺎﺋﻖ ﺳﯿﺮا ﻣﻦ ﺟﺴﺮ ﺗﺸﺎرﻟﺰ

-احدى أكبر مجمعات القالع في العالم.

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

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

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

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

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

كامبا سرطفك ) 10دقائق سيرا(

وتقع معظم املعالم السياحية التاريخية على بعد مسافة قصيرة سيرا من الفندق ،فضل عن مركز الحياة
الليلية املزدحمة.
ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻨﺪق في شارع براغ األكثر شهرة Národníتيدا في املبنى الكوبي التاريخي الذي أعيد بناؤه حديثا.

 -هناك ،يمكنك الجلوس و الراحة .قم بزيارة صور جون لينون األسطوري و ابحر عبر البندقية الصغيرة.

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

تشارلز سبا ) 10دقائق سيرا(
ارﻗﺺ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ وأﺷﮫﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺺ ﻓﻲ ﺑﺮاغ.2

ﻣﺘﺮو ﻗﻄﺎر اﻷﻧﻔﺎق
أﻗﺮب ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮو ھﻲ:
•  100) Národní třídaﻣﺘﺮ إﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﺸﺒﺎب(
• ﻣﺤﻄﺔ  300) Můstekﻣﺘﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺰل(
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اإلقامة
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل

) :(CHECK-INإلى 2PM

اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺬھﺎب) :(CHECK-OUTإﻟﻰ 10 AM

ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻨﺪق ھﻮﺳﺘﯿﻞ و ﺑﻨﺴﯿﻮن دوﻧﺘﻮن إﻗﺎﻣﺔ ﺟﯿﺪة ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﺮاغ ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت:

ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ھﻨﺎhttps://hostel-downtown.cz/en/gallery :

ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﺎض  /دش ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  -ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﺎض ﻣﺸﺘﺮك  /دش

دورم )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ(

ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﺎض /دش

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

: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

مرحاض مشترك ودش في كل طابق
نقترح نوعني من املساكن
 غرف مختلطة -غرف لإلناث

جوائز فندق

نقترح نوعني من الغرف لشخصني :
 -سرير مزدوج

 أﺳﺮة ﻣﺘﻮأﻣﺔ )ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﺎض  /دش

 -ﻓﻨﺪق ھﻮﺳﺘﯿﻞ و ﺑﻨﺴﯿﻮن دوﻧﺘﻮن ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

 9أحسن أوسع فندق في جميع أنحاء العالم ب  2015و 2016

أﺷﮭﺮ ﻧﺰل ﻓﻲ ﺑﺮاغ
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ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﺮف اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﺮﻳﺮا:
 ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮاي ﻓﺎي اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻄﺎوﻟﺔ طﺎوﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻷدراج طﺎوﻟﺔ وﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺮﺣﺎض ﻣﺸﺘﺮك ودش ﻓﻲ ﻛﻞ طﺎﺑﻖ3

الخدمات

لإليجار مع اإليداع
استقبال  2424/ساعة
صالة كبيرة مع تلفزيون
فندق لغير املدخنني
أقفال بالبطاقات في جميع الغرف
مصعد

ﻣﻨﺸﻔﺔ
ﻣﺤﻮل
ﻗﻔﻞ اﻟﺨﺰاﺋﻦ
ﻣﺸﻔﻒ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣِﻜْﻮاة ﻣﻊ طﺎوﻟﺔ اﻟﻤِﻜْﻮاة
ﻣﻈﻠﺔ
ﻣﺮوﺣﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ

• تكون الغرف جاهزة عادة بعد الساعة  2ظهرا
• إذا جئت قبل الساعة  2ظهرا 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

الدفع
• نقبل النقدية )كرونة تشيكية  ،يورالجنيه االسترليني والدوالر األمريكي( وبطاقات الدفع VISA ,
EC/MCو AMEX
• ﻧﻔﺮض رﺳﻮم  ٪3ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
• ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ )ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
• ﻗﺪ ﻧﻄﻠﺐ دﻓﻊ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
• ﻧﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرھﺎ  150ﻛﺮوﻧﺔ ﺗﺸﯿﻜﯿﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻐﺎدرة
ﻣﺘﺄﺧﺮة
• ﻳﺘﻢ طﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ  /اﻟﺴﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  2ظﮫﺮا
• ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ
• إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ إﺟﺮاء ﺣﺠﺰ أو أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺮاﺑﻂ:
https://hostel-downtown.cz/reservation
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مطبخ مجهز بالكامل
واي فاي في جميع الغرف
منطقة مخصصة للكمبيوتر مع  3أجهزة الكمبيوتر
غرفة لألمتعة
آمينة في مكتب االستقبال
خزائن في الغرف
أنشطة
مخزن للدراجات ل  5-4دراجات
طاولة لأللعاب وطاولة كرة القدم
بيانينو وغيتار في الصالة
خريطة براغ
شرشف
املاء الداف 24/24 çساعة
الشاي

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻓﻄﻮر ) 5ﻳﻮرو(
) 8ﻳﻮرو(
وﻣﺠﻔﻒ
ﻳﻮرو(
ﻏﺴﺎﻟﺔ )4
)4
) 550ﻛﺮوﻧﺔ ﺗﺸﯿﻜﯿﺔ(
ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎر 65
ﺳﯿﺎرة أﺟﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﻮل ﺑﺮاغ
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ ،اﻟﻔﺎﻛﺲ
اﻟﻤﺮطﺒﺎت  24/24ﺳﺎﻋﺔ  -اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺒﺎردة واﻟﻘﮫﻮة
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ  ٪3ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
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ﻷﻧﺸﻄﺔ
• 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

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

ﺷﺮوط اﻟﺤﺠﺰ

• 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  ٪10لحاملي 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 وﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
• "ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﯿﻦ ﺑﺂﺑﺎﺋﮫﻢ )ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ(:
  4-0ﺳﻨﻮات  -ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﺪون ﺳﺮﻳﺮ ،أو ﺗﺨﻔﯿﺾ  ٪50ﻟﻜﻞ ﺳﺮﻳﺮ 10-5 -ﺳﻨﻮات  -ﺗﺨﻔﯿﺾ ) ٪50ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﺳﺮﻳﺮ(

أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ:
•ﺳﯿﺎﺣﺔ ﺑﺮاغ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
• ﻧﺰھﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﺑﺮاغ
• ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻄﮫﻲ
• اﻟﺒﻨﻐﻮ واﻟﺒﯿﺮة
• ﺟﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺔ
• ﺗﺬوق اﻟﺒﯿﺮة
• pubcrawl
• ﻣﺴﺮح اﻟﻌﺮاﺋﺲ  -ﻓﺎوﺳﺖ
•ﻣﻮاھﺐ downtown
• 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 ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻷﺳﺮة:
 يجب على الوالدين إثبات هوية طفلهم )جواز السفر ،بطاقة الهوية( وإن ال ،لن يتم توفير تخفيضاألسرة.
 يتم تخفيض العائلة فقط للتحفيظات التي تتم مباشرة مع نزلنا )البريد اإللكتروني ،نموذج على شبكةاإلنترنت في  ،www.hostel-downtown.czأو 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. oال يمكن تجميع التخفيظات )على سبيل املثال ،ال يمكنك طلب الحصول على بطاقة تخفيض  HIمع
تخفيض العائلة(
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻤﺮﺟﻮ زﻳﺎرة ھﺬا اﻟﺮاﺑﻂ:
https://www.jsc.cz/files/booking-conditions-375-en.pdf
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ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎر :
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر  ،Václava Havlaﻋﻠﯿﻚ :

اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺮو

ﺷﺮاء ﺗﺬﻛﺮة

ﺧﺬ اﻟﻤﺘﺮو )اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ( إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ MŮSTEK

أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺷﺮاء اﻟﺘﺬﻛﺮة؟
 ﻓﻲ آﻟﺔ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺎﺟﮫﺎ؟
 ﺗﺬﻛﺮة ل  32ﻛﺮوﻧﺔ ﺗﺸﯿﻜﯿﺔ )ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪة  90دﻗﯿﻘﺔ( -إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﺘﺮﻳﮫﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،ﻋﻠﯿﻚ دﻓﻊ ﻣﺼﺮ إظﺎﻓﻲ ☹

اﻟﻨﺰول

اﻟﺼﻌﻮد

أﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن أﺧﺮج؟
 ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻨﺰول ﺑﻤﺤﻄﺔ ) MŮSTEKاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ(ﻛﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ؟
 ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻲ  10دﻗﺎﺋﻖھﻞ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺬﻛﺮة أﺧﺮى؟
 -ال ،إذا اشتريت تذكرة في املطار ،تذكرتك صالحة لجميع وسائل النقل العام ) 90دقيقة فقط(

اﺳﺘﻘﻞ ﺣﺎﻓﻠﺔ رﻗﻢ 119
أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ؟
 -ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﺎر.

ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ !!!
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺬاﻛﺮ !!!-ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرة اﻷوﻟﻰ

اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺮج
أ( اذھﺐ ﺑﮫﺬا اﻻﺗﺠﺎه
ب( اﺻﻌﺪ اﻷدراج
ج( اذھﺐ ﻳﻤﯿﻨﺎ
د( اﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج Národní

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
ﻛﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ؟
 ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻲ  15دﻗﯿﻘﺔﻛﯿﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ؟
 -ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ ھﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻨﮫﺎﺋﯿﺔ  ...ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻳﻨﺰل ﻣﻌﻚ
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اﻟﻤﺸﻲ إﻟﻰ ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ
اﻵن ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺴﯿﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  300ﻣﺘﺮ إﻟﻰ ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ.

✓

ﺧﻼل اﻟﻠﯿﻞ )ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ و  5ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(
 يمكنك استخدام سيارة أجرة أو يمكنك العثور على االتصال الفعلي على املوقعhttp:// :( /www.dpp.cz/enمن  ،Letiště Ruzyně :إلى(Můstek :
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ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

ﺧﺬ اﻟﻤﺘﺮو )اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ( إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺳﺘﻚ

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 اﻟﻘﻄﺎراﻟﺼﻌﻮد

اﻟﻨﺰول

أﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن أﺧﺮج؟
 ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻨﺰول ﺑﻤﺤﻄﺔ ) Můstekاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ(ﻛﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ؟
 ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻲ  2دﻗﯿﻘﺔھﻞ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺬﻛﺮة أﺧﺮى؟
 ال ،إذا قمت بشراء تذكرة في محطة القطار الرئيسية ،تذكرتك صالحة لجميع وسائل النقل العام )30دقيقة فقط(

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

ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮو !!!
 اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨﺘﻢ!!! -اختم التذكرة مرة واحدة فقط عند الصعود إلى السيارة األولى

اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺮج
اذھﺐ ﺑﮫﺬا اﻻﺗﺠﺎه
اﺻﻌﺪ اﻟﺪروج
اﻧﻌﻄﻒ ﻳﻤﯿﻨﺎ
اﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮجNárodní

يمكنك الوصول إلى محطة موزيوم )خط األحمر( إلى محطة املتحف
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻷﺧﻀﺮ A

اﻟﻤﺸﻲ إﻟﻰ ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ
 اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎر )ﺻﻔﺤﺔ (1114
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ﺧﺬ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه

ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت
أﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن أﺧﺮج؟
 -ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻨﺰول ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ) Národní třídaاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

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

ﻛﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ؟
 -ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻲ  4دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺮو

ھﻞ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺬﻛﺮة أﺧﺮى؟
 ال ،إذا قمت بشراء تذكرة في محطة الحافالت فلورنس ،تذكرتك صالحة لجميع وسائل النقل العام) 30دقيقة فقط(

ﺧﻼل اﻟﻠﯿﻞ )ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ و  5ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(
 يمكنك استخدام سيارة أجرة أو يمكنك العثور على االتصال الفعلي علىاملوقع) /http://www.dpp.cz/en :من Florenc :إلى(Můstek :

اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺮج
ﺷﺮاء ﺗﺬﻛﺮة
أ( ا ذھﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه
ب( اﺻﻌﺪ اﻟﺪروج
ج( اﻧﻌﻄﻒ ﻳﻤﯿﻨﺎ

أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺷﺮاء اﻟﺘﺬﻛﺮة؟
 ﻓﻲ آﻟﺔ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮوﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺎﺟﮫﺎ؟
 -ﺗﺬﻛﺮة ل  24ﻛﺮوﻧﺔ ﺗﺷﯾﻛﯾﺔ )ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪة  30دﻗﯿﻘﺔ(

اﻟﻤﺸﻲ إﻟﻰ ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ :
 اﻣﺸﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 100ﻣﺘﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮطﻨﻲ -ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع

ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮو !!!
 اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨﺘﻢ!!! -اختم التذكرة مرة واحدة فقط عند الصعود إلى السيارة األولى

ﺧﺬ ﻣﺘﺮو )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺻﻔﺮ( إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ Národní třída

اﻟﺼﻌﻮد
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اﻟﻨﺰول

ﺑﻌض اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺣول ﺑراغ
ﻻﯾﻣﻛﻧك ﺗرك ﺳﯾﺎرﺗك ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟزرﻗﺎء !!!
=< ﺧﺎص ﻓﻘط ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن

ﻛن ﺣذرا ﺑﺎﻟﻠﺻوص!!!

أﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗرك ﺳﯾﺎرﺗﻲ ؟

ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺷراء ﺗذﻛرة ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم !!!

 ﻋﻠﯾك أن ﺗﺟد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻓﻧدق ھوﺳﺗﯾل دوﻧﺗون ﻣوﻗف ﺧﺎص ﻟﻠﺳﯾﺎرات ﯾﻣﻛﻧك ﯾﻣﻛﻧك ﺗرك ﺳﯾﺎرﺗك ﻓﻲ اﻟﻣراﺋب ﺗﺣت اﻷرض ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳرح اﻟدوﻟﻲ  National Theatreاﻟﻘرﯾب) 700ﻛروﻧﺔ ﺗﺷﯾﻛﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺎ(
 أو ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﻗوف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات  P + Rﻓﻲ ﺑراغ  100) Holešovice - 7ﻛروﻧﺔ ﺗﺷﯾﻛﯾﺔﯾوﻣﯾﺎ( ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﺻول ﺑﺳﮭوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺑراغ ﺑﺎﻟﻣﺗرو C
 /http://www.dpp.cz/parkoviste-p-rﺗﺣﻘق ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟطﻘس ﻗﺑل اﻟﺳﻔرك!
 -اﻟطﻘس ﻓﻲ ﺑراغ ﻣﺗﻐﯾر ﺟدا

=< ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗذاﻛر ﺻﺎرﻣون
أﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺷراء اﻟﺗذﻛرة؟
 ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ آﻟﺔ اﻟﺗذاﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺗرو -ﻓﻲ أي ﻣﺗﺟر ﺻﺣﯾﻔﺔ

ﻻ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر أو ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ !!!
=< ﺳﻌر ﺳﻲء ﺟدا

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

اﻻﺗﺻﺎﻻت ھﺎﻣﺔ

)CZK)300
)CZK)300

اﻟﺷرطﺔ 158
اﻟﻧﺎر 150
اﻟطوارئ اﻟطﺑﯾﺔ 155
ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ اﻟطوارئ 112
ھوﺳﺗﯾل & ﺑﻧﺳﯾون Downtown
ﻧﺎرودﻧﻲ  00 110 ،19ﯾراھﺎ 1
-Eﻣﯾلdowntown@jsc.cz :
ھﺎﺗف57 240 224 420+ :
ﻣوب863 343 739 420+ :
ﻓﯾس ﺑوكHostel Downtown :

ﻻ 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

ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺳﯾﺎرة أﺟرة ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر أو ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ !!!
=< ﯾﻣﻛن ﻟﺳﺎﺋق ﺳﯾﺎرة اﻷﺟرة أن ﯾﺑﯾﻊ ﻟك ﻗﺻﯾرة
أﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﺳﯾﺎرة أﺟرة؟
 ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻗﺗراح ﻟك ﺳﯾﺎرة أﺟرة ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﻣﻌﻘول)CZK)650
 ﻣﺣطﺔ  - Václava Havlaھوﺳﺗﯾل دوﻧﺗون )CZK)550 ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  -ھوﺳﺗﯾل دوﻧﺗون )CZK)300 ﻣﺣطﺔ اﻟﺣﺎﻓﻼت ﻓﻠورﻧس-ھوﺳﺗﯾل دوﻧﺗون )(CZK 300 -إذا ﻛﻧت ﻣﮭﺗﻣﺎ ،ﯾرﺟﻰ اﻟﺣﺟز ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎdowntown@jsc.cz :Email .
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