دليل

هولندا
السياحي

أماكن سياحية
إحداثيات وخرائط

برامج يومية
فنادق مقترحة

لز يــا ر ة مو قعنــا ا إل لكتر و نــي
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هولندا
بلــد الطواحيــن

التأشيرة

العملة

أوقات الزيارة

شنقن

يورو
) € ( EURO

افضل االوقات
لزيارتها مابين
مايو وسبتمبر

رسوم الطرق

المطارات القريبة

شرائح االتصال

ال يوجد

امستردام AMS -
بروكسل BRU -
دوسلدورف DUS -

Lebara

لمزيد من التفاصيل
اضغط هنا

Vodafone
T-Mobile

مواضيع هولندا  - 1ترافيل ديف  -اضغط هنا

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة في أمستردام

يناير

فبراير

أبريل
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يونيو

يوليو
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هولندا ؛ أهم اإلحداثيات

البرامج واالنشطة داخل أمستردام
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11

مواقف اوستر

13

مواقف محطة القطارات

16

موقف ساحة الدام

19

متحف الشمع

N52 22.584 E004 54.551
N52 22.712 E004 53.823
N52 22.434 E004 53.708
N52 22.360 E004 53.560

112

زنزانة أمستردام

12

ا لقــو ا ر ب ا لما ئيــة  -ا لبا صــات الســياحية

N52 22.715 E004 53.835

14

القوارب المائية ( الدامراك )

17

شارع التسوق

N52 22.590 E004 53.868
N52 22.414 E004 53.556

110
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متحف صدق أو التصدق

N52 22.349 E004 53.630

N52 22.208 E004 53.533

113

15

عالم الجسم

18

ساحة الدام سكوير

N52 22.484 E004 53.698
N52 22.380 E004 53.544
11
 1القصر الملكي

N52 22.395 E004 53.510
سوق الزهور

N52 22.035 E004 53.449

أماكن سياحية
محطــة القطارات
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أمســتردام دام سكوير

AMSTERDAM DAM SQUARE

CENTRAAL STATION AMSTERDAM
محطة القطارات الرئيسية .

أقل من كيلو مشــياً باالقدام عن ســنتر أمستردام
( ســاحة الدام ) .

اإلحداثيات

N52 22.712 E004 53.823

االحداثية لمواقف مقابل المحطة .

ساحة الدام سكوير ( سنتر امستردام ) .

اإلحداثيات

N52 22.380 E004 53.544

االحداثية لنفس الساحة وليست للمواقف .

متحف الشــمع « مدام توســو »

مرفــأ القــوارب النهرية &
الباصات الســياحية
MADAME TUSSAUDS

GRAY LINE AMSTERDAM CANAL CRUISES
OR / GRAY LINE CENTRAL STATION

اإلحداثيات

N52 22.715 E004 53.835
N52 22.590 E004 53.868

االحداثيــة االولــى بجــوار محطــة القطــارات
المركزيــة والثانيــة فــي بدايــة شــارع الدامــراك وكال
الموقعيــن قريبيــن جــداً مــن بعــض .
الباصــات الســياحية مقابــل محطــة القطــارات
علــى االحداثيــة االولــى .

متحف الشمع .
في ساحة الدام ( سنتر امستردام ) .

بجوار متحف صدق او التصدق .

تختلف االوقات بإختالف االشهر
في الغالب كمعيار من  10ص الى  9.30م
الكبار  23.50يورو
االطفال من (  19.50 ) 15 – 5يورو
اقل من  5سنوات مجاناً

اإلحداثيات

N52 22.360 E04 53.560

االحداثية لمواقف بجوار المتحف والساحة .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

جميــع االحداثيــات أعــاه للمــكان وليســت للمواقــف  ،إذا أردت مواقــف للســيارة قريبــة لهــا
N52 22.434 E004 53.708
جميعــاً علــى االحداثيــة التاليــة :

عالم الجســم

متحــف صــدق او التصدق

RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT
المتحــف بجــوار متحــف الشــمع بســاحة الــدام
ســكوير .
يعمل يوميا
من  9ص الى  10م
الكبار  21يورو
االطفال  15يورو

اإلحداثيات

N52 22.349 E004 53.630
اضغط هنا للموقع االلكتروني

القصــر الملكي

BODY WORLDS AMSTERDAM
 200متر عن ساحة الدام  ،قريب جداً من المواقف .
اكتشف أسرار جسم اإلنسان أكثر من  200نموذج تشريحي
قد اليناسب البعض آمل القاء نظرة على الموقع والصور

يعمل طوال السنة  ،من  9ص الى  8م
عدا االجازات والعطل الى  10م

الكبار  22.95يورو
من (  6الى  18سنة )  14يورو
مجاناً لمن هم دون  5سنوات

اإلحداثيات

N52 22.484 E004 53.698
اضغط هنا للموقع االلكتروني

شارع التسوق

ROYAL PALACE AMSTERDAM

فــي ســاحة الــدام ســكوير وســط الســنتر وبجــوار
متحــف الشــمع ومتحــف صــدق او التصــدق .
من  10ص الى  5مساء

اضغط هنا ألوقات العمل
السعر  10يورو  /اقل من  18سنة مجاناً

اإلحداثيات

N52 22.395 E004 53.510

NIEUWENDIJK AMSTERDAM

شارع للمشاة.

يمتــد الشــارع مــن ســاحة الــدام علــى طــول 500
متــر تقريبــاً .

لمــن لديــه ســيارة توقــف في المواقــف القريبة
من الســاحة .

اإلحداثيات

N52 22.414 E004 53.556

االحداثية لبداية الشارع من ساحة الدام .

جميــع االحداثيــات أعــاه للمــكان وليســت للمواقــف  ،إذا أردت مواقــف للســيارة قريبــة لهــا
جميعــاً علــى االحداثيــة التاليــة N52 22.434 E004 53.708 :

زنزانة امســتردام

THE AMSTERDAM DUNGEON
 400متر عن ساحة الدام جنوباً .

ســتكون فــي طريقــك عنــد االتجــاه مــن ســاحة
الــدام الــى ســوق الزهــور العائــم فــي المنتصــف
بينهــم .
يعمل طوال السنة ؛ تختلف االوقات باختالف
االشهر ؛ في الغالب من  10.30ص الى  7م
االسعار  23يورو

اضغط هنا لإلطالع على االسعار والعروض والبكجات

ســوق الزهور العائم

BLOEMENMARKT AMSTERDAM
يبعــد عــن الســنتر  ،ســاحة الــدام كيلومتــر واحــد
جنوبــاً (  10دقائــق مشــياً باالقــدام ) .

اإلحداثيات

N52 22.035 E004 53.449

االحداثية لمواقف السيارات خلف السوق .

حديقــة الحيوان آرتيس

اإلحداثيات

N52 22.208 E004 53.533

االحداثية لنفس المكان .
اليوجــد مواقــف قريبــة بامكانــك التوقــف فــي
مواقف الســنتر او مواقف ســوق الزهور العائم .

اضغط هنا للموقع االلكتروني

زانس

ARTIS AMSTERDAM
الحديقــة داخــل امســتردام وتبعــد عــن ســاحة
الــدام اقــل مــن  2كيلــو تقريبــا  20دقيقــة مشــياً
باالقــدام .
تعمل طوال العام
من  9ص الى  6م

ZAANSE SCHANS
قرية الطواحين (  20كيلو عن امستردام ) .

اإلحداثيات

N52 28.397 E004 49.303

الكبار  23يورو

االطفال من (  3الى  9سنوات )  19.50يورو

اإلحداثيات

N52 22.036 E004 54.954
اضغط هنا للموقع االلكتروني

جميــع االحداثيــات أعــاه للمــكان وليســت للمواقــف عــدا حديقــة الحيوانــات  ،إذا أردت مواقــف
للســيارة قريبــة لهــا جميعــاً علــى االحداثيــة :

N52 22.434 E004 53.708

فولندام

ماركن

MARKEN
 25كيلو عن امستردام .

يمكن الوصول لفولندام منها بالعبارة .
إحداثية الشاطىء والكافيهات

N52 27.530 E005 06.080
احداثية المواقف

N52 27.406 E005 06.294

احداثية المواقف هي االقرب للشاطىء
والكافيهات  450متر تقريباً عنها

بــروك ان وترالند

قرية الصيادين .

VOLENDAM

 22كيلو عن أمستردام .

يمكن الوصول لماركن منها بالعبارة .
إحداثية الشاطىء والكافيهات

N52 29.648 E005 04.587
احداثية المواقف

N52 29.650 E005 04.290
احداثية المواقف القريبة للشاطىء والكافيهات
 250متر تقريباً عنها

حديقــة كيكنهوف
BROEK IN WATERLAND

تبعد عن امستردام  12كيلو في اتجاه ماركن
وفولندام في المنتصف تقريباً .

اليوجد بها اي نشاطات فقط كجولة بوجهة نظري

اإلحداثيات

N52 26.126 E004 59.786

جيثورن

حديقة التوليب  ،الزهور

KEUKENHOF

 35كيلو تقريبا عن أمستردام .
تفتح أبوابها شهرين في السنة فقط
قد يختلف التاريخ باختالف السنة
من  21مارس الى  19مايو  2019 /م
من  8ص الى  7.30م

GIETHOORN
المواقف االقرب للقرية  120كيلو عن امستردام.

اإلحداثيات

N52 43.288 E06 05.267

الكبار  17يورو
من (  8 ) 17 – 14يورو
االطفال مجاناً

اإلحداثيات

N52 15.988 E004 32.927
اضغط هنا للموقع االلكتروني

هولنــدا المصغرة

متحف جســم االنسان

CORPUS
MADURODAM
مجسمات صغيرة تحاكي معالم هولندا .

متحــف لجســم االنســان يمكــن التجــول داخلــه
ورؤيــة طريقــة عمــل جســم االنســان .

 50كيلو عن امستردام .

من  9.30ص الى  5مساء

تعمل طوال العام

مساء
من  9ص الى 8
ً
مواعيد العمل تختلف احياناً بإختالف االشهر
الكبار  16.50يورو

يفضل الحجز قبل الذهاب
الكبار  18.25يورو

االطفال من (  15.75 ) 14 – 6يورو

اقل من  6اليمكنهم دخول المتحف

مجاناَ الى عمر السنتين

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N52 10.207 E004 27.184

N52 05.884 E004 17.957
اضغط هنا للموقع االلكتروني

الموقع والحجز اضغط هنا

روتردام

الهاي

ROTTERDAM
DEN HAAG
 70كيلو عن أمستردام .
 30كيلو عن روتردام .

اإلحداثيات

N52 06.727 E004 16.899

االحداثيــة لمواقــف قريبــة مــن شــاطئ شــيفيننغن

بالهــاي (  200م ) .

 77كيلو عن أمستردام .

اإلحداثيات

N51 54.307 E004 27.961
االحداثية لبرج يوروماست .

احداثية حديقة الحيوانات في روتردام

N51 55.700 E004 26.584

ليدن

مالهــي عالــم واليبي

WALIBI WORLD
تبعــد  80كيلــو عــن امســتردام ؛ فــي المنتصــف
بيــن امســتردام وجيثــورن .
من  30مارس الى  28اكتوبر

LEIDEN
تبعــد عــن أمســتردام  45كيلــو ؛ فــي المنتصــف
بيــن أمســتردام والهــاي .

اإلحداثيات

مساء
من  10صباحاً الى 8
َ
بعض االيام مقفلة

N52 09.597 E004 29.741

يفضل االطالع على االوقات  -اضغط هنا

كيندرديك

الكبار  33.50يورو – االطفال  31يورو

اقل من  5سنوات مجاناَ

اإلحداثيات

N52 26.201 E005 45.761
اضغط هنا للموقع االلكتروني

مالهــي افتيلنج

KINDERDIJK
قرية اخرى للطواحين
(  19طاحونة هي االقدم في هولندا ) .
 100كيلو جنوب امستردام .

اإلحداثيات

N51 53.281 E004 38.252
EFTILING

مطار شــيفول أمستردام

جنوب امستردام ؛ تبعد عنها  105كيلو .
تعمل على مدار العام

تختلف االوقات باختالف االشهر

مساء
من  10صباحاً الى 8
ً
مساء
الجمعة والسبت الى 11
ً
السعر  38يورو

األطفال اقل من  4سنوات مجاناً

اإلحداثيات

N51 39.012 E005 02.642
اضغط هنا للموقع االلكتروني

AIRPORT AMSTERDAM-SCHIPOL
تبعــد عــن أمســتردام  45كيلــو ؛ فــي المنتصــف
بيــن أمســتردام والهــاي .

اإلحداثيات

N52 18.383 E004 45.442

معلومات قد تهمك
جميــع االحداثيــات فــي االماكــن الســياحية تحتــوي علــى رابــط لقوقــل مــاب بمجــرد الضغــط
عليهــا ســيتم تحويلــك الــى قوقــل مــاب مباشــرة

تستحق هولندا ( أمستردام وضواحيها ) أربعة الى خمسة أيام من وجهة نظري .

وبناء على القرب او على نفس المسار .
تم اختيار البرامج حسب مانراه مناسب
ً

لــم يتــم ترتيــب البرامــج حســب االيــام يمكــن ان يكــون اليــوم االخيــر هــو االول او األول
هــو الثانــي وهكــذا .

يمكــن التعديــل علــى البرامــج امــا باالضافــة او الحــذف حســب االيــام وحســب مايــراه
الشــخص مناســب لــه .
بوجهة نظري اليحتاج الشخص لسيارة داخل أمستردام  ,بعكس ضواحيها .

اغلــب البرامــج واألنشــطة داخــل أمســتردام بجــوار بعــض ويمكــن زيارتهــا مشــياً باالقــدام
فقــط أوقــف ســيارتك فــي مواقــف ســاحة الــدام .
القيــادة داخــل أمســتردام ربمــا يكــون فيهــا بعــض مــن الصعوبــة علــى البعــض والمواقف
غاليــة بعــض الشــيء .
مــن لديــه ســيارة بوجهــة نظــري الســكن فــي ضواحــي أمســتردام القريبــة ســيكون خيــار
صائــب وموفــق .
داخــل أمســتردام ان لــم تجــد مواقــف فــي نفــس الفنــدق او قريبــة منــه اوقــف الســيارة
فــي مواقــف ( اوســتر ) قيمــة الـــ  24ســاعة ب  20يــورو  ,تبعــد عــن ســاحة الــدام 1.5
وعــن محطــة القطــارات  600متــر .

البــاص الســياحي ربمــا يكــون احــد الخيــارات الجميلــة لرؤيــة أمســتردام وضواحيهــا مثــل
قريــة ماركــن وفولنــدام والطواحيــن وغيرهــا تجــده فــي بجــوار مرفــأ القــوارب امــام
محطــة القطــارات المركزيــة .
تذاكــر البــاص الســياحي والقــوارب النهريــة يمكــن شــراؤها مــن المكاتــب فــي الســنتر او
شــارع الدامــراك ايضــاً يمكــن أيضــا شــرؤاها مــن البــاص مباشــرة ومــن المرفــأ للقــوارب .
جميــع االســعار واالوقــات مــن المواقــع الرســمية للبرامــج واالنشــطة وهــي قابلــة
للتغييــر مــن وقــت الخــر .
اغلــب األنشــطة داخــل أمســتردام ( ســاحة الــدام ) بجــوار بعــض ويمكــن المــرور عليهــا
مشــياً باالقــدام ,اقــرب المواقــف لهــا هــي مواقــف ســاحة الــدام ؛ اختــر منهــا مــا
يناســبك حســب وقتــك .
مواقــف ســاحة الــدام فــي نفــس الســنتر يمكــن إيقــاف الســيارة هنــاك وزيــارة جميــع
األنشــطة مشــياً باالقــدام.
مواقــف اوســتر  600متــر عــن محطــة القطــارات و  1.5عــن ســاحة الــدام تعتبــر مــن
اقــل المواقــف ســعراً (  20يــورو لليــوم الواحــد ) .

البرنامج األول
أمستردام
N52 43.288 E006 05.267
مالهــي واليبي

N52 22.438 E004 53.702
جيثورن
N52 26.201 E005 45.761

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب

W W W. T R AV E L D I V. C O M

يمكــن المبيــت لليلــة كاملــة فــي جيثــورن وعنــد الخــروج منهــا باتجــاه امســتردام يكــون المــرور

علــى مالهــي واليبــي .

البرنامج الثاني
أمستردام
N52 28.397 E004 49.303
فولنــدام ( قريــة الصيادين )
N52 27.530 E005 06.080

N52 22.438 E004 53.702
قرية الطواحين زانس
N52 29.648 E005 04.587
قرية ماركن

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
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يمكن تغطية هذا البرنامج بالباص السياحي .
يمكــن الوصــول لماركــن مــن فولنــدام بالعبــارة او العكــس كنــوع مــن انــواع التغييــر  ،تجــد المرفــأ واضــح
امامــك ســواء فــي فولنــدام او ماركــن

احداثيــة فولنــدام وماركــن هــي لنفــس القريــة وليســت للمواقــف عنــد الوصــول ابحــث بجهــاز
المالحــة عــن مواقــف قريبــة منــك او اســتخدم االحداثيــات التاليــة للمواقــف :
فولندام N52 29.650 E005 04.290

مواقف ارضية قريبة من الشاطئ ؛  250متر تقريباً .

ماركــن N52 27.406 E005 06.294

مواقــف القريــة العامــة ؛  450متــر عــن الشــاطئ .

البرنامج الثالث
أمستردام
N52 10.207 E04 27.184
هولنــدا المصغــرة ( الهاي )

N52 22.438 E004 53.702
متحف جسم االنسان
N52 05.884 E04 17.957

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب
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هولندا المصغرة تقع في الهاي ؛ يكمن اخذ جولة في الهاي بعد االنتهاء منها .
احداثيــة شــاطئ شــيفيننغن فــي الهــاي ثالثــة كيلومتــرات تقريبــا عــن هولنــدا المصغــرة
واإلحداثيــة التاليــة لمواقــف قريبــة مــن الشــاطئ N52 06.727 E004 16.899 :

يمكن إضافة روتردام بعد الهاي ؛ يفصل بينهم  25كيلو .
لمن يرغب في إضافة الهاي وال يملك الوقت يمكن الغاء متحف جسم االنسان .
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فنادق مقترحة
جميع فنادق أمستردام  -اضغط هنا
لمزيد من خيارات السكن  -اضغط هنا
فندق ان اتش كولكيشن

اضغط
هنا

فندق

اضغط
هنا

غراند كراسنابولسكي

بارك بالز فيكتوريا
فندق
سويسوتيل أمستردام
فندق
كونسرفاتوار
فندق
آرتوتيل أمستردام
فندق أي إن كاي
أمستردام ماك

اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا

شقق
كراسنابولسكي
فندق
افينيو

اضغط
هنا
اضغط
هنا

فندق أمستردام دي

اضغط
هنا

فندق هامبشاير -

اضغط
هنا

روودي لي يوو

أمستردام أمريكان
فندق
بوليتزر أمستردام
فندق
إيسثيري

اضغط
هنا
اضغط
هنا

شقق
دو خرونيه تونيل
شقق
الكسيوريوس كانيل
فندق هامبشاير
نيوبورت هاوسين
فندق
هامبتون باي هيلتون
مبيت وإفطار
ديزاين ناردين فيستنغ
فنادق
شو بارك ويست

اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا

فندق كيمبتون دي ويت

اضغط
هنا

شاليه بارك كروندومين

اضغط
هنا

أمستردام

جيثورن
فندق جيثورن
جيثورن

اضغط
هنا

فندق
ذا كانيل فيو
شقق
سي سي آر
فندق
روم ميت ايتانا
فندق
دبل تري باي هيلتون
فندق
ان اتش سيتي سنتر
فندق
رمادا ابولو

اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا
اضغط
هنا

فندق مونيت غاردن

اضغط
هنا

شاليه فاكانتي بارك

اضغط
هنا

فندق فان دير فالك

اضغط
هنا

أمستردام

جيثورن

زفولة (  45كيلو عن جيثورن )

ـا يجــب التأكــد مــن اختيــارك ومــا هــو
تــم اختيــار الفنــادق حســب وجهــة نظــري ومــا أراه مناســباً لــذا فضـ ً
مناســب لــك .فمــا يعجبنــي قــد اليعجبــك والعكــس صحيــح
جميــع الفنــادق والشــقق فــي أمســتردام او ضواحيهــا القريبــة عــدا االربــع خيــارات االخيــرة فــي جيثــورن
او بالقرب منها
مــن لديــه ســيارة يجــب التأكــد مــن المواقــف  ،اغلــب فنــادق وشــقق أمســتردام تخلــو مــن المواقــف
او تكــون بمبلــغ مــادي .

