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https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.traveldiv.com/
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.traveldiv.com/


التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن
) € ( EURO

أفضل األوقات 
لزيارتها مابين 
مايو وسبتمبر.

 أمستردامال يوجد
 بروكسل

دوسلدورف

Three –  Vodafone 
Lyca  - Lebara

العملة

هولندا

المطارات القريبة

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة في لندن 
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بلــد الطواحيــن

مواضيع هولندا 1 - ترافيل ديف - اضغط هنا 

مواضيع هولندا 2 - ترافيل ديف - اضغط هنا 

https://bit.ly/2MHw61k
https://bit.ly/2NrvTzI
https://bit.ly/2NrvTzI
https://bit.ly/2BQGvE1


هولندا ؛ أهم اإلحداثيات
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البرامج واالنشطة داخل أمستردام

مواقف أوستر 1
N52 22.584  E004 54.551

1

مواقف محطة القطارات 1
N52 22.712  E004 53.823

3

1   موقف ساحة الدام 
N52 22.434 E004 53.708

6

متحف الشمع  1
N52 22.360  E004 53.560

9

زنزانة أمستردام  1
N52 22.208 E004 53.533

سوق الزهور 12 1
N52 22.035 E004 53.449

13

عالم الجسم 1
N52 22.484 E004 53.698

5

ساحة الدام سكوير 1
N52 22.380  E004 53.544

8

القصر الملكي 1
N52 22.395 E004 53.510

11

الســياحية لباصــات  ا   - ئيــة  لما ا لقــوارب  ا 1
N52 22.715 E004 53.820

2

القوارب المائية ) الدامراك (  1
N52 22.590 E004 53.868

4

شارع التسوق 1
N52 22.414 E004 53.556

7

متحف صدق أو التصدق 1
N52 22.349 E004 53.630

10
www.Trave ld iv. com



أمســتردام دام سكويرمحطــة القطارات

CENTRAAL STATION AMSTERDAM
AMSTERDAM DAM SQUARE

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

متحف الشــمع » مدام توســو «

MADAME TUSSAUDS

محطة القطارات الرئيسية .

متحف الشمع .

ساحة الدام سكوير ) سنتر أمستردام ( .

أقل من كيلو مشــيًا باألقدام عن ســنتر أمستردام 
) ســاحة الدام ( .

في ساحة الدام ) سنتر أمستردام ( .
بجوار متحف صدق أو التصدق .

اإلحداثيات

N52 22.360  E04 53.560
اإلحداثية لمواقف بجوار المتحف والساحة .

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N52 22.712  E004 53.823

N52 22.380   E004 53.544

اإلحداثية لمواقف مقابل المحطة .

اإلحداثية لنفس الساحة وليست للمواقف .

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

مرفــأ القــوارب النهرية & 
الباصات الســياحية

GRAY LINE AMSTERDAM CANAL CRUISES
OR / GRAY LINE CENTRAL STATION  

اإلحداثيات

N52 22.715 E004 53.835

N52 22.590 E004 53.868
القطــارات  محطــة  بجــوار  األولــى  اإلحداثيــة 
المركزيــة والثانيــة فــي بدايــة شــارع الدامــراك وكال 

الموقعيــن قريبيــن جــدًا مــن بعــض .

القطــارات   محطــة  مقابــل  الســياحية  الباصــات 
األولــى. اإلحداثيــة  علــى 

تختلف األوقات باختالف األشهر 
في الغالب من 9.30 ص الى 8 م

الكبار 24.50 يورو
األطفال من ) 5 – 15 ( 20.50 يورو

اقل من 5 سنوات مجانًا

جميــع اإلحداثيــات أعــاله للمــكان وليســت للمواقــف ، إذا أردت مواقــف للســيارة قريبــة لهــا 
N52 22.434 E004 53.708 جميعــًا  علــى االحداثيــة التاليــة   :

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/W6bFpEGxGe92
https://goo.gl/maps/5WPUFKjgstF2
https://goo.gl/maps/68KTcjNPLRt
https://www.madametussauds.com/amsterdam/nl/
https://goo.gl/maps/mdY8LAaBDxv
https://goo.gl/maps/Vkps2o9dbD72
https://goo.gl/maps/kPrwMFyBSWD2


متحــف صــدق أو التصدق

التسوق شارع 

القصــر الملكي

عالم الجســم

RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT

NIEUWENDIJK AMSTERDAM

ROYAL PALACE AMSTERDAM

BODY WORLDS AMSTERDAM

المتحــف بجــوار متحــف الشــمع بســاحة الــدام 
ســكوير .

شارع للمشاة.
يمتــد الشــارع مــن ســاحة الــدام علــى طــول 500 

متــر تقريبــًا .
لمــن لديــه ســيارة توقــف في المواقــف القريبة 

من الســاحة .

فــي ســاحة الــدام ســكوير وســط الســنتر وبجــوار 
متحــف الشــمع ومتحــف صــدق أو التصــدق .

200 متر عن ساحة الدام ، قريب جدًا من المواقف .

 اكتشف أسرار جسم اإلنسان أكثر من 200 نموذج تشريحي

قد اليناسب البعض آمل القاء نظرة على الموقع  والصور

اإلحداثيات

اإلحداثيات
اإلحداثيات

اإلحداثيات N52 22.349 E004 53.630

N52 22.414 E004 53.556
N52 22.395 E004 53.510

N52 22.484 E004 53.698 اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

يعمل يوميا
من 11 ص الى 7 م

من 10 ص الى 5 مساء

الكبار 20.50 يورو
االطفال 12.50 يورو - أقل من 4 سنوات مجانًا.

السعر 10 يورو /  اقل من 18 سنة مجانًا

الكبار 20.50 يورو
من ) 6 الى 17 سنة ( 12.50 يورو

مجانًا لمن هم دون 5 سنوات

يعمل طوال السنة ، من 11 ص الى 7 م
عدا اإلجازات والعطل الى 10 م

اضغط هنا ألوقات العمل

اإلحداثية لبداية الشارع من ساحة الدام .

جميــع االحداثيــات أعــاله للمــكان وليســت للمواقــف ، إذا أردت مواقــف للســيارة قريبــة لهــا 

N52 22.434 E004 53.708 جميعــًا  علــى اإلحداثيــة التاليــة   :

https://goo.gl/maps/yWgForw4TkM2
https://goo.gl/maps/i2YVWzXTcoQ2
https://goo.gl/maps/UXNTBBh1NMH2
https://goo.gl/maps/178tRFf9D5v
https://www.ripleys.com/amsterdam/
https://www.bodyworlds.nl/en/
https://www.paleisamsterdam.nl/en/visit/
https://goo.gl/maps/d37h1DinXeHKHqRh6
https://goo.gl/maps/d37h1DinXeHKHqRh6


زنزانة أمســتردام

THE AMSTERDAM DUNGEON

400 متر عن ساحة الدام جنوبًا .
ســتكون فــي طريقــك عنــد االتجــاه مــن ســاحة 
الــدام إلــى ســوق الزهــور العائــم فــي المنتصــف 

بينهــم .

اإلحداثيات

N52 22.208 E004 53.533

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

تعمل طوال السنة ؛ تختلف األوقات باختالف 
األشهر  ؛ في الغالب من 11 ص الى 6 م

 األسعار 24 يورو
األطفال ) 3 - 15 سنة ( 20 يورو

اإلحداثية لنفس المكان .
التوقــف  بامكانــك  قريبــة  مواقــف  اليوجــد 
فــي مواقــف الســنتر أو مواقــف ســوق الزهــور 
العائــم حيــث تقــع الزنزانــة فــي المنتصــف بينهــم .

ســوق الزهور العائم

BLOEMENMARKT AMSTERDAM

يبعــد عــن الســنتر ، ســاحة الــدام كيلومتــر واحــد 
جنوبــًا ) 10 دقائــق مشــيًا باألقــدام ( .

اإلحداثيات

N52 22.035 E004 53.449

اإلحداثية لمواقف السيارات خلف السوق .

حديقــة الحيوان آرتيس

ARTIS AMSTERDAM
الحديقــة داخــل أمســتردام وتبعــد عــن ســاحة 
الــدام أقــل مــن 2 كيلــو تقريبــا 20 دقيقــة مشــيًا 

باالقــدام .

اإلحداثيات

N52 22.036 E004 54.954

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

تعمل طوال العام 
من 9 ص الى 6 م

الكبار 25 يورو
االطفال من ) 3 الى 9 سنوات ( 20 يورو

زانس

ZAANSE SCHANS

قرية الطواحين ) 20 كيلو عن امستردام ( .

اإلحداثيات

N52 28.397  E004 49.303
اإلحداثية للمواقف .

https://goo.gl/maps/X1EfAaXLzDB2
https://www.thedungeons.com/amsterdam/en/
https://goo.gl/maps/MSctWuze32u
https://goo.gl/maps/Ez9AQnViBKfQsWwW9
https://www.artis.nl/nl/language/visitors-information/
https://goo.gl/maps/tnoNLHG8QCH2
https://goo.gl/maps/Ez9AQnViBKfQsWwW9


فولندامماركن

MARKENVOLENDAM

قرية الصيادين .25 كيلو عن أمستردام .
22  كيلو عن أمستردام .

 إحداثية المواقف هي األقرب للشاطىء 
والكافيهات 450 متر تقريبًا عنها

يمكن الوصول لماركن منها بالعبارة . إحداثية الشاطىء والكافيهات

إحداثية المواقف 

احداثية المواقف 

N52 27.530 E005 06.080
N52 29.648 E005 04.587

N52 27.406 E005 06.294
N52 29.650 E005 04.290

بــروك إن وترالند 

جيثورن

BROEK IN WATERLAND

GIETHOORN

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

  120  كيلو  عن  أمستردام  .

اإلحداثية للمواقف  األقرب  للقرية  

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N52 26.126 E004 59.786

N52 43.288  E06 05.267

حديقــة كيكنهوف

35 كيلو تقريبا عن أمستردام .
حديقة التوليب ، الزهور

اإلحداثيات

N52 15.988  E004 32.927

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

الكبار 17 يورو
من ) 14 – 17 ( 8 يورو

األطفال مجانًا

تفتح أبوابها شهرين في السنة فقط
 قد يختلف التاريخ باختالف السنة.

من 24 مارس الى 15 مايو / 2022 م
من 8 ص الى 7.30 م 

KEUKENHOF

يمكن الوصول لفولندام منها بالعبارة .

إحداثية الشاطىء والكافيهات

 إحداثية المواقف القريبة للشاطىء والكافيهات
 250 متر تقريبًا عنها

اليوجد بها أي نشاطات فقط كجولة بوجهة نظري

https://goo.gl/maps/Xx6KDL6xHst
https://goo.gl/maps/R3Yjhqo7P542
https://goo.gl/maps/iJWWR4hxhML2
https://goo.gl/maps/2Dhu6vGUjpG2
https://goo.gl/maps/Gdh7bkFbFEH2
https://goo.gl/maps/P3pobXQiMFq
https://goo.gl/maps/Xn77JqWrZzD2
https://keukenhof.nl/en/


متحف جســم االنسانهولنــدا المصغرة

MADURODAM

CORPUS

اإلحداثيات
اإلحداثيات

N52 05.884  E004 17.957
N52 10.207  E004 27.184

اضغط هنا للموقع اإللكتروني
الموقع والحجز اضغط هنا

الكبار 17.50 يورو

مجانَا إلى عمر السنتين

تعمل طوال العام
من 9 ص الى 6 مساًء

الكبار 18.95 يورومواعيد العمل تختلف أحيانًا باختالف األشهر
األطفال من ) 6 – 12 ( 18.95 يورو

أقل من 6  اليمكنهم دخول المتحف

50 كيلو عن امستردام .مجسمات صغيرة تحاكي معالم هولندا .

ــه  متحــف لجســم اإلنســان يمكــن التجــول داخل
ــة طريقــة عمــل جســم االنســان . ورؤي

من  9 ص الى 5 مساء
يفضل الحجز قبل الذهاب

الهاي
روتردام

DEN HAAG

ROTTERDAM

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N52 06.727 E004 16.899

N51 54.307 E004 27.961
70 كيلو عن أمستردام .

77 كيلو عن أمستردام .

30 كيلو عن روتردام  .

اإلحداثيــة لمواقــف قريبــة مــن شــاطئ شــيفيننغن 
بالهــاي ) 200 م ( .

االحداثية لبرج يوروماست .

إحداثية حديقة الحيوانات في روتردام 

N51 55.700 E004 26.584

https://goo.gl/maps/438rXcaUfeD2
https://goo.gl/maps/nnDTjPkSisA2
https://www.madurodam.nl/en
https://corpusexperience.nl/nl/#!/%23!/international-english
https://goo.gl/maps/gLWTGUMeYE92
https://goo.gl/maps/pPHrDx1AypE2
https://goo.gl/maps/mcLDRtfn3BR2


مالهــي عالــم  واليبي

مالهــي افتيلنج

WALIBI WORLD

EFTILING

تبعــد 80 كيلــو عــن أمســتردام ؛ فــي المنتصــف 
بيــن امســتردام وجيثــورن .

جنوب أمستردام ؛ تبعد عنها 105 كيلو .

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N52 26.201 E005 45.761

N51 39.012 E005 02.642

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 الكبار 34 يورو – األطفال 31 يورو
تختلف األسعار شيء بسيط في بعض األيام، كما 
أن شراء التذكرة من الموقع اإللكتروني أقل سعرًا 

من الشراء عند الوصول.

السعر 38 يورو
 األطفال اقل من 4 سنوات مجانًا

قد تختلف أسعار التذاكر من الموقع 
 اإللكتروني عن األسعار عند الوصول.

من مايو إلى أكتوبر ) 2021م (
من 10 صباحًا الى 8 مساَء )بعض األيام مقفلة(

تعمل على مدار العام
تختلف األوقات باختالف األشهر

من 10 صباحًا الى 10 مساًء

يفضل االطالع على  األوقات - اضغط هنا

كيندرديك

مطار شــيفول أمستردام

KINDERDIJK

AIRPORT AMSTERDAM-SCHIPOL

 قرية اخرى للطواحين 
) 19 طاحونة هي االقدم في هولندا ( .

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

100 كيلو جنوب امستردام .

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N51 53.281  E004 38.252

N52 18.383  E004 45.442

ليدن

LEIDEN

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

اإلحداثيات

N52 09.597  E004 29.741

https://goo.gl/maps/wA2TyXDKLW32
https://goo.gl/maps/58MQvUy1Y982
https://www.walibi.nl/en
https://www.efteling.com/en
https://www.walibi.nl/nl/openingstijden
https://goo.gl/maps/byZP89hkHdx
https://goo.gl/maps/XeCQoFCeLkE2
https://goo.gl/maps/6uKxdh5LjSw


معلومات قد تهمك

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

مواقــف ســاحة الــدام فــي نفــس الســنتر يمكــن إيقــاف الســيارة هنــاك وزيــارة جميــع 
األنشــطة مشــيًا باالقــدام.

يجــب التأكــد مــن توافــق صيغــة اإلحداثيات 
 مــع الصيغــة الموجــودة فــي جهــاز المالحــة 
بينهــا  اختــالف  أي  أن  حيــث   ) القارمــن   (
المــكان.  فــي  اختــالف  هنــاك  ســيكون 

ــراه  ــام وحســب ماي ــى البرامــج إمــا باإلضافــة أو الحــذف حســب األي ــل عل يمكــن التعدي
ــه. الشــخص مناســب ل

بوجهة نظري اليحتاج الشخص لسيارة داخل أمستردام، بعكس ضواحيها.

أغلــب البرامــج واألنشــطة داخــل أمســتردام بجــوار بعــض ويمكــن زيارتهــا مشــيًا باألقــدام 
فقــط أوقــف ســيارتك فــي مواقــف ســاحة الــدام، أو أي مواقــف قريبــة منهــا.

القيــادة داخــل أمســتردام ربمــا يكــون فيهــا صعوبــة علــى البعــض والمواقــف غاليــة 
بعــض الشــيء.

مــن لديــه ســيارة بوجهــة نظــري الســكن فــي ضواحــي أمســتردام القريبــة ســيكون خيــار 
صائــب وموفــق، وعلــى العكــس مــن اليملــك ســيارة الســكن داخــل أمســتردام أفضــل.

البــاص الســياحي أحــد الخيــارات الجميلــة لرؤيــة أمســتردام وضواحيهــا مثــل قريــة ماركــن 
وفولنــدام والطواحيــن وغيرهــا تجــده بجــوار مرفــأ القــوارب امــام محطــة القطــارات 

ــة. المركزي

تذاكــر البــاص الســياحي والقــوارب النهريــة يمكــن شــراؤها مــن المكاتــب فــي الســنتر أو 
مــن شــارع الدامــراك أو يمكــن شــراؤها مــن البــاص مباشــرة ومــن المرفــأ للقــوارب.

جميــع األســعار واألوقــات مــن المواقــع الرســمية للبرامــج واألنشــطة وهــي قابلــة 
للتغييــر مــن وقــت آلخــر،  ) 2021 م ( 

داخــل أمســتردام إن لــم تجــد مواقــف فــي نفــس الفنــدق أو قريبــة منــه أوقــف الســيارة 
فــي مواقــف ) أوســتر ( قيمــة الـــ 24 ســاعة ب 25 يــورو , تبعــد عــن ســاحة الــدام 1.5 

كيلــو، وعــن محطــة القطــارات 600 متــر، وتعتبــر األرخــص هنــاك.

لــم يتــم ترتيــب البرامــج حســب األيــام يمكــن أن يكــون اليــوم األخيــر هــو األول أو األول 
هــو الثانــي وهكــذا، كمــا تــم اختيارهــا بنــاًء علــى القــرب أو نفــس المســار.

في حال وجود خطأ أو اقتراح أو ماشابه آمل منك التواصل معي على حساباتي في 
) ALMUSAFER009 ( وسائل التواصل اإلجتماعي، جميعها تحمل نفس االسم

https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
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جيثورن N52 43.288   E006 05.267

أمستردام

مالهــي واليبي

N52 22.438   E004 53.702 

N52 26.201   E005 45.761

البرنامج األول

يمكــن المبيــت لليلــة كاملــة فــي جيثــورن وعنــد الخــروج منهــا باتجــاه أمســتردام  يكــون المــرور 
علــى مالهــي واليبــي.

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/P3pobXQiMFq
https://goo.gl/maps/AEvuKcwVg1o
https://goo.gl/maps/wA2TyXDKLW32
https://goo.gl/maps/EoYr7vBVjVQ2


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

البرنامج الثاني

يمكن تغطية هذا البرنامج بالباص السياحي .

فولندام  

كــن ر ما

مواقف ارضية قريبة من الشاطئ ؛ 250 متر تقريبًا .   

مواقــف القريــة العامــة ؛ 450 متــر عــن الشــاطئ . 

يمكــن الوصــول لماركــن مــن فولنــدام بالعبــارة أو العكــس كنــوع مــن أنــواع التغييــر  ، تجــد المرفــأ واضــح 
أمامــك ســواء فــي فولنــدام أو ماركــن .

إحداثيــة فولنــدام وماركــن هــي لنفــس القريــة وليســت للمواقــف عنــد الوصــول ابحــث بجهــاز 
ــة للمواقــف : ــات التالي ــة منــك أو اســتخدم اإلحداثي المالحــة عــن مواقــف قريب

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

قرية الطواحين زانس

قرية ماركن

N52 28.397   E004 49.303

N52 27.530   E005 06.080

أمستردام

فولنــدام ) قريــة الصيادين (

N52 22.438  E004 53.702 

N52 29.648   E005 04.587

 N52 29.650  E005 04.290

N52 27.406  E005 06.294  

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/xoULfjfeJ342
https://goo.gl/maps/tnoNLHG8QCH2
https://goo.gl/maps/Xx6KDL6xHst
https://goo.gl/maps/AEvuKcwVg1o
https://goo.gl/maps/R3Yjhqo7P542
https://goo.gl/maps/2Dhu6vGUjpG2
https://goo.gl/maps/iJWWR4hxhML2


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

متحف جسم االنسان N52 10.207  E04 27.184

أمستردام

هولنــدا المصغــرة ) الهاي (

N52 22.438   E004 53.702 

N52 05.884  E04 17.957

البرنامج الثالث

هولندا المصغرة تقع في الهاي ؛ يكمن أخذ جولة في الهاي بعد اإلنتهاء منها .

يمكن إضافة روتردام بعد الهاي ؛  يفصل بينهم 25 كيلو .

لمن يرغب في إضافة الهاي وال يملك الوقت يمكن الغاء متحف جسم االنسان  .

المصغــرة  هولنــدا  عــن  تقريبــا  كيلومتــرات  ثالثــة  الهــاي  فــي  شــيفيننغن  شــاطئ  إحداثيــة 
: الشــاطئ  مــن  قريبــة  لمواقــف  التاليــة  واإلحداثيــة 

لالطالع على البرنامج من قوقل ماب 

N52 06.727 E004 16.899

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/nnDTjPkSisA2
https://goo.gl/maps/AEvuKcwVg1o
https://goo.gl/maps/438rXcaUfeD2
https://goo.gl/maps/Vgc7YtYNbfL2
https://goo.gl/maps/gLWTGUMeYE92
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فنادق مقترحة

فندق ان اتش كولكيشن

 غراند كراسنابولسكي
اضغط
 هنا

شقق

كراسنابولسكي
اضغط
 هنا

فندق

 بارك بالز فيكتوريا
اضغط
 هنا

منتجع يوروباركس

20 كيلو عن أمستردام
اضغط
 هنا

فندق

سويسوتيل أمستردام
اضغط
 هنا

فندق أمستردام دي 

روودي لي يوو
اضغط
 هنا

فندق

كونسرفاتوار
اضغط
 هنا

 فندق ليوناردو 

8 كيلو عن السنتر
اضغط
 هنا

جميع فنادق أمستردام - اضغط هنا

  لمزيد من المعلومات وخيارات السكن - اضغط هنا

فندق

آرتوتيل أمستردام
اضغط
 هنا

فندق

بوليتزر أمستردام
اضغط
 هنا

فندق أي إن كاي 

أمستردام ماك 
اضغط
 هنا

فندق

إيسثيري
اضغط
 هنا

https://www.booking.com/hotel/nl/nhghkrasnapolsky.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;room1=A,A;homd=1;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title
https://www.booking.com/hotel/nl/krasnapolskyapartments.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;room1=A,A;homd=1;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title
https://www.booking.com/hotel/nl/victoria.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;room1=A,A;homd=1;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title
https://www.booking.com/hotel/nl/resort-poort-van-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/resort-poort-van-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/resort-poort-van-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/swissotel.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/conservatorium-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/leonardo-hotel-amsterdam-rembrandtpark.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/leonardo-hotel-amsterdam-rembrandtpark.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/leonardo-hotel-amsterdam-rembrandtpark.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3Df524cc772c58c60b010673afef2ca451%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%2C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%2C+%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7&checkin_monthday=&checkin_month=&checkin_year=&checkout_monthday=&checkout_month=&checkout_year=&nflt=&sb_acc_types=1&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&genius_rate=1&ss_raw=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85&ac_popular_badge=1&ac_position=0&ac_langcode=ar&dest_id=-2140479&dest_type=city&search_pageview_id=290d997f81fd013d&search_selected=true&search_pageview_id=290d997f81fd013d&ac_suggestion_list_length=8&ac_suggestion_theme_list_length=0
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=4764bb6a40193548b95fc792371505d4&tmpl=searchresults&ac_click_type=b&ac_position=0&class_interval=1&dest_id=-2140479&dest_type=city&from_sf=1&group_adults=2&group_children=0&iata=AMS&label_click=undef&no_rooms=1&raw_dest_type=city&room1=A%2CA&sb_price_type=total&search_selected=1&shw_aparth=1&slp_r_match=0&src=index&src_elem=sb&ss=%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%2C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%2C%20%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7&ss_raw=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AA&ssb=empty&suggested_term=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%85&suggestion_clicked=1&rows=15
https://www.traveldiv.com/category/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.traveldiv.com/category/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.booking.com/hotel/nl/art-otel-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/pulitzer.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/ink-hotel-amsterdam-by-mgallery.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/estherea.ar.html?aid=380015


تــم وضــع هــذه الخيــارات حســب وجهــة نظــري وقــد تختلــف وجهــات النظــر فــي مثــل هــذه األمــور لــذا آمــل التأكــد مــن 
اختيــارك وحســب ماهــو مناســبًا لــك ال لــي ، كمــا آمــل التأكــد مــن  موقــع الســكن.

جميع الفنادق والشقق في أمستردام او ضواحيها القريبة عدا األربع خيارات األخيرة في جيثورن أو بالقرب منها 

مــن لديــه ســيارة يجــب التأكــد مــن المواقــف ، أغلــب فنــادق وشــقق أمســتردام تخلــو مــن المواقــف أو تكــون بمبلــغ 
مــادي .

بعــض الفنــادق والشــقق أحيانــًا يتــم تغييــر مســمياتها أو روابطهــا أو تختفــي مــن بوكنــج، لــذا فــي حــال وجــدت أي خطــأ أو 
تغييــر، آمــل منــك فضــاًل وتكرمــًا التواصــل معــي لتعديلهــا. 

 فندق

 إيبس
اضغط
 هنا

فندق

روم ميت ايتانا
اضغط
 هنا

فندق

هامبتون باي هيلتون
اضغط
 هنا

فندق 

دبل تري باي هيلتون
اضغط
 هنا

شقق

دو خرونيه تونيل
اضغط
 هنا

مبيت وإفطار

ديزاين ناردين فيستنغ
اضغط
 هنا

فندق

ذا كانيل فيو
اضغط
 هنا

فندق

ان اتش سيتي سنتر
اضغط
 هنا

شقق

الكسيوريوس كانيل
اضغط
 هنا

فندق

غولدن تيوليب ويست
اضغط
 هنا

فندق كيمبتون دي ويت 

أمستردام
اضغط
 هنا

شقق

 سي سي آر
اضغط
 هنا

فندق

فان دير فالك أوستزان
اضغط
 هنا

فندق مونيت غاردن 

أمستردام
اضغط
 هنا

  شاليه بارك كروندومين

  جيثورن
اضغط
 هنا

فندق فان دير فالك
زفولة ) 45 كيلو عن جيثورن (

اضغط
 هنا

شاليه جيترز مويست

 جيثورن
اضغط
 هنا

فندق
جيثورن

اضغط
 هنا

https://www.booking.com/hotel/nl/ibiscentre.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/ibiscentre.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/room-mate-aitana.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=af5153a52021036b4df293aa4b8f0b44b1fc1d1aX1;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/nl/hampton-by-hilton-amsterdam-arena-boulevard.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=7a4b872d34d015a8e24942bdf9a982700ea91df9X1;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/nl/double-tree-by-hilton-amsterdam-centraal-station.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=9a51fa12df1ce64da274f0dc1ac80f13d67dffe1X1;highlight_room=
https://www.booking.com/hotel/nl/de-groene-tunnel.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=c9d7a639b9c684e80444dac3da6217c4a4739652X1;highlight_room
https://www.booking.com/hotel/nl/design-b-amp-b-naarden-vesting.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451&from_list=1;group_rooms=1;group_adults=2;group_children=0;%23map_closed
https://www.booking.com/hotel/nl/the-canal-view-apartment.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=f25df132529ed990bf8befafbcebb474db43f578X1;highlight_room
https://www.booking.com/hotel/nl/nhamsterdam.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451&from_list=1;group_rooms=1;group_adults=2;group_children=0;
https://www.booking.com/hotel/nl/luxurious-canal-apartment.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=f2ddd73885ba899f81b5f18af2cef577a55bf369X1;highlight_room
https://www.booking.com/hotel/nl/golden-tulip-amsterdam-west.ar.html?aid=380015;sid=19eb1933d1689f284d61bb05dd065a36;room1=A,A;homd=1;atlas_nodate=1;atlas_src=hp_iw_title#availability
https://www.booking.com/hotel/nl/cpamsterdamcentre.ar.html?aid=380015;sid=4764bb6a40193548b95fc792371505d4;dest_id=-2140479;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=13;hpos=13;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1550092108;srpvid=ca7294a51caa0053;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/nl/deluxe.ar.html?aid=380015;sid=f524cc772c58c60b010673afef2ca451;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2140479;srfid=c9d7a639b9c684e80444dac3da6217c4a4739652X1;highlight_room
https://www.booking.com/hotel/nl/van-der-valk-oostzaan-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/van-der-valk-oostzaan-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/van-der-valk-oostzaan-amsterdam.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/monet-garden-amsterdam.ar.html?aid=380015&sid=4764bb6a40193548b95fc792371505d4&ucfs=1&srpvid=a3bf94f06b1604d4&srepoch=1550092258&hpos=7&hapos=22&dest_id=-2140479&dest_type=city&sr_order=popularity&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/nl/vof-de-kroon.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/vof-de-kroon.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/vof-de-kroon.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/van-der-valk-zwolle.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/gieters-mooist-giethoorn.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/gieters-mooist-giethoorn.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/gieters-mooist-giethoorn.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/hcr-de-waterlelie.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/hcr-de-waterlelie.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/hcr-de-waterlelie.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/nl/hcr-de-waterlelie.ar.html?aid=380015

