
أماكن سياحية

إحداثيات وخرائط

برامج يومية

فنادق مقترحة

بلجيــكا
الســياحي

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

دليــل

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


بلجيكا
العاصمة : بروكسل

التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن

) € ( EURO

أفضل األوقات 

لزيارتها ما بين مايو 

الى سبتمبر

- بروكسل اليوجد
- باريس

- امستردام
- دوسلدورف

المحلية :
Mobite - Si.mobil

التجوال :
موبايلي – االتصاالت السعودية 
– شرائح الدول االوروبية االخرى

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة 
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انتويرب
1024811121010731-الصغرى
5691217192222191496الكبرى

بروكسل
1025811121211730-الصغرى
471014182223222115156الكبرى

بروج
21379121415131165الصغرى
4471114171920181497الكبرى

جينت
4-1-2158111194-4-5-الصغرى
9913182326272723191411الكبرى

https://bit.ly/2MHw61k


ــا للذهــاب إلــى موقــع  اضغــط هن
مــاب قوقــل  ىلع  بلجيــكا 
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https://goo.gl/maps/v8JesTok9oE2
https://www.traveldiv.com/
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المسافة بالكيلومترات

55انتويرببروكسل310باريسبروكسل

111اوستندبروكسل210 امستردامبروكسل

60جينتبروكسل400فرانكفورتبروكسل

95بروجبروكسل200دوسلدورفبروكسل

50بروججينت520فرايبورغبروكسل

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

https://www.traveldiv.com/


 منظر بانورامي على المدينة بارتفاع
اكثر من مئة متر

ساحة غراند بليس
الســاحة الرئيســية فــي بروكســل ) الســنتر (

يعمل طوال العام
من 10 ص الى 6 م

الحديقة تعمل طوال العام
من 9.30 ص الى 6 مساء

الكبار 15 €  /  األطفال 8 €
يوجد تذكرة مشتركة مع حديقة أوروبا المصغرة

الكبار 15.5 € / األطفال 11.5 €

يوجد تذكرة مشتركة مع مجسم االتوميوم

إحداثية الساحة

اإلحداثيات

اإلحداثيات

مجسم االتوميومبروكسل

حديقة أوروبا المصغرة

BRUSSELS GRAND PALCE

MINIEUROPE BRUSSELS

ATOMIUM BRUSSELS

أماكن سياحية

N50 53.717 E004 20.406

N50 53.717 E004 20.406

N50 50.799 E004 21.153

N50 50.799 E004 21.320

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

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

بجوار حديقة أوروبا المصغرة مباشرة

أوروبــا معالــم  تحاكــي  صغيــرة  مجســمات 
بجــوار االتوميــوم مباشــرة ، ويوجــد بجوارهــا 

منتــزة لأللعــاب المائيــة

اإلحداثيات

مالهي والعاب واليبي

WALIBI BELGIUM

N50 42.145 E004 35.677

اضغط هنا للموقع االلكتروني

جنوب شرق بروكسل ب 30 كيلو

من اول ابريل الى أول نوفمبر ؛ تختلف األوقات 
باختالف األشهر ؛ في الغالب من 10 ص الى 7 م

- بعض األيام تكون مقفلة

لالطالع على األوقات اضغط  هنا

الكبار 7.50 €  - األطفال 4.50 €

لالطالع على األوقات اضغط  هنا

إحداثية المواقف

https://goo.gl/maps/PCQSNcMnvEq
https://goo.gl/maps/nQGHDNApwGs
https://goo.gl/maps/HCXQjnczrWN2
https://goo.gl/maps/VxtTxKJyHy12
http://www.atomium.be/?lang=en
https://www.minieurope.com/en/
http://www.atomium.be/?lang=en
https://www.minieurope.com/en/
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/oTbdQD8GpAo
http://www.atomium.be/?lang=en
https://www.walibi.be/en
https://www.walibi.be/en/info/calendar
https://www.minieurope.com/en/practical/opening-hours/
http://www.minieurope.com/en/practical/opening-hours/
https://www.minieurope.com/en/practical/opening-hours/


- اطاللة بانورامية على المدينة من اعلى البرج
- موقــع الجــرس فــي الســنتر بجــوار الســاحة

برج الجرس » جينت «

االحداثيتين لمواقف في السنتر على البحيرة 

اإلحداثيات

القوارب النهرية » جينت «

N51 03.384 E003 43.316
الموقع قريب جدًا من قلعة غرافنستين

اإلحداثيات

مطار بروكسل

N50 53.766 E004 28.830
االحداثية لتسليم السيارات 

BRUSSELS AIRPORT ZAVENTEM

THE BELFRY TOWER GENT

BOAT IN GENT

المطار الدولي والرئيسي في بروكسل
يبعد 15 كيلو عن وسط المدينة

جولة نهرية لمشاهدة معالم المدينة

الكبار 7.50 €  - األطفال 4.50 €

السعر 8 € 

المحطة الرئيسية في بروكسل
 ) تقع في وسط المدينة (

في المنتصف مابين بروكسل وبروج
عن بروكسل 60 كيلو وعن بروج 50 كيلو

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

جينت ) غينت (محطة قطارات بروكسل

BRUXELLES CENTRAL

GENT

N50 50.740 E004 21.410

N51 03.259 E003 43.323

N51 03.225 E003 43.491

N50 50.798 E004 21.321

N51 03.214 E003 43.120

N51 03.214 E003 43.120

االحداثية لنفس المحطة واقرب مواقف لها
هي مواقف ساحة غراند بليس

االحداثية للساحة ) السنتر ( اقرب موقف لها 
هو نفس موقف البرج أدناه 300 م تقريبًا

االحداثية لنفس البرج واقرب موقف له
يبعد 250 متر مرورُا بجسر سينت مايكل

يعمل طوال العام
من 10 ص الى 6 مساء

https://goo.gl/maps/Xg3CmeNpjhs
https://goo.gl/maps/kuvAP4bqCzv
http://www.tinaraft.si/
http://www.tinaraft.si/
https://goo.gl/maps/yfsdVfyxaFQ2
https://goo.gl/maps/EX4BZJYPjPR2
https://goo.gl/maps/LQ3XdBfFQu32
https://goo.gl/maps/478FSadQG7J2
https://goo.gl/maps/UWjbd3MmqyS2
https://goo.gl/maps/UWjbd3MmqyS2


محطة القطارات الرئيسية في جينت

تبعد عن جنت 50 كيلو
وعن بروكسل 100 كيلو

محطة قطارات جينت

بروج

GENT-SINT-PIETERS

BRUGGE GROTE MARKET

قلعة اثرية ذات اطاللة على المدينة
احد الجسور المشهورة في جينت

اطاللة على النهر بجوار الساحة مباشرة

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

أقرب موقف

أقرب موقف لها 300 متر

قلعة غرافنستين جسر سينت ميشيل

GRAVENSTEEN CASTLE
SINT-MICHIELSBRUG GENT

N51 03.425 E003 43.242

N51 03.232 E003 43.231

N51 02.227 E003 42.307

N51 12.529 E003 13.459

N51 03.391 E003 42.987

N51 03.214 E003 43.120

N51 12.403 E003 13.248

االحداثية لنفس القلعة 

اقرب موقف له مواقف الساحة 
المذكورة اعاله

- االحداثية لساحة  السوق الكبير ) السنتر (

االحداثية لمواقف قريبة من المحطة

» ساحة نشطة «
 فيها المطاعم والكافيهات والتسوق 

عربــات  صعــود  يمكــن  المــكان  هــذا  مــن 
والبــرج الخيــول 

تعمل طوال العام 
صيفًا من 10 ص الى 6 مساء

شتاًء من 9 ص الى 5 مساء

الكبار 10 € 

االطفال مجانًا 

اضغط هنا للموقع االلكتروني

https://goo.gl/maps/n47dU79SLgn
https://goo.gl/maps/LAV1bLF3w7R2
https://goo.gl/maps/JwKJ8a6WpgH2
https://goo.gl/maps/hnezdeYXGJp
https://goo.gl/maps/fztzRTrnEbt
https://goo.gl/maps/UWjbd3MmqyS2
https://gravensteen.stad.gent/en
https://gravensteen.stad.gent/en


50 كيلو شمال بروكسل
وفي طريقك من أمستردام الى بروكسل

انتويرب

االحداثيتين لمواقف في السنتر على البحيرة 

اإلحداثيات

اوستند

N51 13.196 E002 53.224
االحداثية للشاطيء

اإلحداثيات
N51 12.336 E003 13.491

BOAT TRIPS BRUGGE

OSTEND

جولة نهرية للمعالم المهمة في المدينة
يبعد الموقع  عن الساحة والسنتر 400 متر 

» خمس دقائق مشيًا باالقدام «

مدينة ساحلية تبعد عن بروج 30 كيلو

السعر 8 € 

المحطة قريبة من السنتر حيث تبعد عنه
كيلو ونصف » 20 دقيقة مشيًا باالقدام «

- اطاللة بانورامية على المدينة
- الصعود له 366 درجة عبرالساللم

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

برج الجرس ) بروج (محطة قطارات بروج

STATION BRUGGE

N51 11.890 E003 13.170

N51 12.495 E003 13.485

N51 13.127 E004 24.072

N51 13.099 E004 25.241

االحداثية لنفس البرج في ساحة السوق

االحداثية لمواقف ساحة غرونبالتس بالقرب
من شارع التسوق مير

يعمل طوال العام
من 9.30 ص الى 6 م

قد يكون مرهق للبعض

جولة لنصف ساعة
الكبار 8 €  - األطفال 4 €

القوارب النهرية » بروج «

ANTWERP

THE BELFRY TOWER BRUGES

أقرب موقف

احداثيــة حديقــة حيوانات انتويرب

N51 12.403 E003 13.248

السعر 12 €

https://goo.gl/maps/B2eFQdjtZnD2
https://goo.gl/maps/MNBfsv3UtJk
http://www.tinaraft.si/
http://www.tinaraft.si/
https://goo.gl/maps/3Y7NyfZRfsq
https://goo.gl/maps/APEEDWgYNQD2
https://goo.gl/maps/RcgbjuVRqjr
https://goo.gl/maps/KfBqf6Yunzp


تســتحق بلجيــكا بوجهــة نظــري مــن اربعــة الــى خمســة أيــام , أهــم مافيهــا 
هــي بروكســل – جينــت – بــروج  .

 يمكن ان تكون بلجيكا ضمن مســارك ورحلتك مع المانيا او هولندا او فرنســا
او جميعهم  .

جميــع االســعار واالوقــات مــن المواقــع الرســمية للبرامــج واالنشــطة وهــي 
قابلــة للتغييــر مــن وقــت آلخــر  .

يغلــب علــى بروكســل وجينــت وبــروج طابــع المــدن والتــراث والتاريــخ ويغلــب 
علــى برامجهــا القنــوات المائيــة والمشــي والتجــول . 

تتوافــق   ان  يجــب  حيــث  المالحــة  جهــاز  اعــدادات  مــن ضبــط  التأكــد  يجــب 
صيغتهــا مــع االحداثيــات هنــا ان اختلفــت ســيكون هنــاك اختــالف فــي المــكان

بعض االحدثيات هنا للمواقف سواء في نفس الموقع او قريبة منه .

بعــض االحدثيــات للموقــع نفســه وليســت لمواقــف الســيارات ان  كانــت 
كذلــك ســيتم ذكرهــا فــي المالحظــات لــذا يرجــى االنتبــاه لهــا  .

ــا يمكنــك البحــث بجهــاز  ــات المواقــف المذكــورة هن بغــض النظــر عــن احداثي
ــك  . ــراب مــن الموقــع ســيعطيك  اقــرب المواقــف ل ــد االقت المالحــة عن

كل مدينــة ) بروكســل – جينــت – بــروج ( يكفيهــا يــوم كامــل  بوجهــة نظــري 
عــدا بروكســل مــن يــوم الــى يوميــن    ، المســافات بينهــم متقاربــة 

يفضــل قضــاء نهايــة كل يــوم فــي الســنتر والســاحات حيــث يوجــد بهــا الكثيــر 
مــن المطاعــم والكافيهــات والكثيــر مــن المحــالت والتســوق .

ــت كونهــا فــي المنتصــف  بوجهــة نظــري االجمــل ان يكــون الســكن فــي جين
مابيــن بروكســل وبــروج .

المعلومــة  تكــون  للمــكان وقــد  ايضــاح  للمالحظــات ففيهــا  االنتبــاه  ارجــو 
مهمــة 

معلومات قد تهمك 

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

بروكســل وجينــت وبــروج متقاربــة مــن بعــض حيــث ان المســافة مــن بروكســل 
ــر وتقــع جينــت فــي المنتصــف بينهــم .  ــو مت ــروج 100 كيل ــى ب ال



برنامج
 » بروكسل «

أوروبا المصغرة

N50 53.717 E004 20.406

N50 50.799 E004 21.153

N50 53.717 E004 20.406

لإلطالع على المسار من قوقل ماب 

بروكسل حسب وجهة نظري يكفيها يوم الى يومين 

يمكن اضافة مالهي والعاب عالم واليبي 30 كيلو جنوب بروكسل ضمن برنامجك .

بروكســل وجينــت وبــروج متقاربــة مــن بعــض حيــث ان المســافة مــن بروكســل الــى بــروج 
100 كيلــو متــر وتقــع جنــت فــي المنتصــف بينهــم . 

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

مجسم االتوميوم

ساحة غراند بليس ) السنتر (

https://goo.gl/maps/eDs52f523hr
https://goo.gl/maps/PCQSNcMnvEq
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/eDs52f523hr
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/PCQSNcMnvEq
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/hKstyd7vfP62
https://www.traveldiv.com/


جميع االماكن اعاله قريبة من بعض ويمكن المرور عليها مشيًا باالقدام .

يمكن زيارتها ليوم كامل من بروكسل او بروج المسافة قريبة جدُا 50 / 60 كيلو متر .

جينت بوجهة نظري يكفيها يوم كامل ويفضل السكن بها لتوسطها مابين بروكسل وبروج .

االحداثيــات اعــاله هــي لنفــس المــكان وليســت للمواقــف ، ان اردت المواقــف تجدهــا 
مــع روابــط قوقــل فــي الصفحــات اعــاله مــن هــذا الملــف او ابحــث عنهــا بجهــاز المالحــة .

بروكســل وجينــت وبــروج متقاربــة مــن بعــض حيــث ان المســافة مــن بروكســل الــى بــروج 
100 كيلــو متــر وتقــع جنــت فــي المنتصــف بينهــم .

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

برنامج
 » جنت «

القوارب النهرية

جسر سينت ميشيل

N51 03.425 E003 43.242

N51 03.259 E003 43.323

N51 03.384 E003 43.316

N51 03.232 E003 43.231

لإلطالع على المسار من قوقل ماب 

قلعة  غرافنستين

ساحة جينت ) السنتر ( + البرج

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/n47dU79SLgn
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/EX4BZJYPjPR2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/Xg3CmeNpjhs
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/LAV1bLF3w7R2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/bkqkE7yve3n


برنامج
 » بروج «

برج الجرس ) الساحة (

N51 12.336 E003 13.491

N51 12.529 E003 13.459

N51 12.495 E003 13.485

لإلطالع على المسار من قوقل ماب 

مــن الممتــع جــدًا صعــود القــوارب المائيــة والباصــات الســياحية  كجولــة داخــل المدينــة 
لمعرفــة معالمهــا  .

بروكســل وجينــت وبــروج متقاربــة مــن بعــض حيــث ان المســافة مــن بروكســل الــى بــروج 
100 كيلــو متــر وتقــع جنــت فــي المنتصــف بينهــم  .

االحداثيــات اعــاله هــي لنفــس المــكان وليســت للمواقــف ، ان اردت المواقــف تجدهــا 
مــع روابــط قوقــل فــي الصفحــات اعــاله مــن هــذا الملــف او ابحــث عنهــا بجهــاز المالحــة .

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

القوارب النهرية

ساحة الميدان ) السوق ( السنتر

https://goo.gl/maps/MNBfsv3UtJk
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/hnezdeYXGJp
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/APEEDWgYNQD2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/D2Zzdi5GRAS2
https://www.traveldiv.com/


فنادق مقترحة

جميع فنادق بروكسل : اضغط هنا 

جميع فنادق جينت : اضغط هنا 

جميع فنادق بروج : اضغط هنا 

فندق : هيلتون بروكسل 
جراند » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق 
بروكسل » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق : وارويك بروكسل 
– غراند » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق 
لوبالزا » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق 
بولمان » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق : ابارت هوتيل 
اداجيو  » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق : سويت ان - 
ارجنت  » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق : سيتادينس سانت 
كاترين  » بروكسل « 

اضغط
 هنا

فندق 
نافارا » بروج « 

اضغط
 هنا

فندق 
كراون بالزا » بروج « 

اضغط
 هنا

 Dukes› Palace : فندق
Brugge » بروج « 

اضغط
 هنا

فندق 
غراند كاسلبيرغ » بروج « 

اضغط
 هنا

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

https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&label=wedget&lang=ar&sid=e1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dwedget%3Bsid%3De1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb%3Bcity%3D-126693%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D-126693%3Bdest_type%3Dcity%3Bdtdisc%3D0%3Bfrom_sf%3D1%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrc%3Dcity%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne_untouched%3D%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%26%3B&ss=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84%2C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84%2C+%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7&ssne=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&ssne_untouched=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&city=-126693&checkin_monthday=&checkin_month=&checkin_year=&checkout_monthday=&checkout_month=&checkout_year=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_
https://www.booking.com/?affiliate_no_error_url=380015;aid=380015;errorc_not_specific_enough=city;errorc_not_specific_enough=country;errorc_not_specific_enough=iata;errorc_not_specific_enough=airport;errorc_not_specific_enough=pos;errorc_not_specific_enough=latitude;errorc_not_specific_enough=longitude;errorc_not_specific_enough=region;errorc_not_specific_enough=district;errorc_not_specific_enough=hotelids;errorc_not_specific_enough=text;errorc_not_specific_enough=chaincode;errorc_not_specific_enough=chain;errorc_not_specific_enough=citypart;errorc_not_specific_enough=landmark;errorc_not_specific_enough=box;errorc_not_specific_enough=flash_deals;errorc_not_specific_enough=dest_type;errorv_class_interval=1;errorv_group_adults=2;errorv_label_click=undef;errorv_sb_price_type=total;errorv_shw_aparth=1;errorv_src=searchresults;errorv_src_elem=sb;errorv_ssb=empty;label=wedget;sid=087ae0b037b9286a618b37ef8ae1e189
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=087ae0b037b9286a618b37ef8ae1e189;dest_id=-510625;dest_type=city;highlighted_hotels=87030;redirected=1;search_selected=0;srpvid=9e8d6951a706009b&
https://www.booking.com/hotel/be/hilton-grand-place.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/thehotelbrussels.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/warwick-brussels.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/leplaza.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/pullman-brussels-midi.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/adagio-city-aparthotel-brussels-anspach.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=e1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb;dest_id=-1955538;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=13;hpos=13;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1524656631;srfid=26ec094b665acd2ec0f21aa9ab6c0064bf5058ebX13;srpvid=fc95527b58ea0121;type=total;ucfs=1&%23tab-main
https://www.booking.com/hotel/be/sweet-inn-apartment-argent-ii.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=e1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb;dest_id=-1955538;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1524656421;srfid=d707162287f301ffa65b4502e9d19e4bb4bfabb9X1;srpvid=71fe521203220245;type=total;ucfs=1&%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/be/bwnavarra.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/dukes-palace.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/grand-casselbergh.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=e1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1524724055;srpvid=35872799303c0215;type=total&%23tab-main


ــات تختلــف مــن شــخص  ــادق والشــقق فــاألذواق والرغب ــارك للفن أرجــو التأكــد مــن اختي
ألخــر ؛ مايعجبنــي قــد اليعجبــك والعكــس صحيــح   .

لمــن لديــه ســيارة يفضــل التأكــد مــن المواقــف بعــض الفنــادق والشــقق اليوجــد لديهــا 
مواقــف  .

فندق نوفيتيل بروج 
سنتروم » بروج « 

اضغط
 هنا

فندق 
ذا بوست 1898 » جينت « 

اضغط
 هنا

فندق 
هارموني » جينت « 

اضغط
 هنا

فندق 
ماريوت » جينت « 

اضغط
 هنا

فندق : ساندتون غراند 
ريلوف » جينت « 

اضغط
 هنا

فندق 

NH Gent Belfort » جينت « 
اضغط
 هنا

 B&B فندق
De Waterzooi » جينت « 

اضغط
 هنا

 De Waterzooi فندق
Lodge » جينت « 

اضغط
 هنا

 The Grain Loft فندق
Gent » جينت « 

اضغط
 هنا

 B&B De Lievde : فندق
» بالقرب من جينت « 

اضغط
 هنا

 B&B Au Grenier  : فندق

» بالقرب من جينت « 
اضغط
 هنا

جميع فنادق بروكسل : اضغط هنا 

جميع فنادق جينت : اضغط هنا 

جميع فنادق بروج : اضغط هنا 

فندق 
اكاديمي » بروج « 

اضغط
 هنا

https://www.booking.com/hotel/be/novotelbruggecentrum.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=e1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb;dest_id=-1955473;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1524721075;srfid=93bb575bc969b281e7dedae059fd7752c058d2c9X1;srpvid=35872799303c0215;type=total;ucfs=1&%23hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/be/1898-the-post.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/hotelharmony.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/ghent-marriott.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/sandton-grand-reylof.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/gent-belfort.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/b-b-de-waterzooi.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/de-waterzooi-lodge.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/the-grain-loft.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/b-amp-b-de-lievde.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/be/au-grenier.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&label=wedget&lang=ar&sid=e1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dwedget%3Bsid%3De1c5e639237ad1b2e03d1cd9b9af89eb%3Bcity%3D-126693%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D-126693%3Bdest_type%3Dcity%3Bdtdisc%3D0%3Bfrom_sf%3D1%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrc%3Dcity%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne_untouched%3D%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%26%3B&ss=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84%2C+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84%2C+%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7&ssne=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&ssne_untouched=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&city=-126693&checkin_monthday=&checkin_month=&checkin_year=&checkout_monthday=&checkout_month=&checkout_year=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015;label=wedget;sid=087ae0b037b9286a618b37ef8ae1e189;dest_id=-510625;dest_type=city;highlighted_hotels=87030;redirected=1;search_selected=0;srpvid=de896dbd77f3001c&

