
دليل

السياحي

أماكن سياحية

إحداثيات وخرائط

برامج يومية

فنادق مقترحة

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

جنيــف

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


جنيف

التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن
) € ( EURO

أفضل األوقات 
لزيارتها ما بين 

مايو الى سبتمبر

استيكر للزجاج :
بقيمة 40 فرنك 

 جنيف
GVA

العملة

المطار

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

متوسط درجات الحرارة في جنيف على مدار العام

W W W. T R AV E L D I V. C O M
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لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

 - Swisscom 
 - Salt 

واالماكن القريبة منها 

https://www.traveldiv.com/
http://btliy.com/V4gKw


جنيف ؛ المسافة ألهم المدن والقرى

األرقام تعني المسافة إلى جنيف
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جنيف ؛ خيارات بديلة للسكن

األرقام تعني المسافة إلى زيالمسي

https://www.traveldiv.com/


جنيف 1

N46 12.497 E006 08.948

مطار جنيف الفرنسي 2

N46 13.972 E006 06.662

مطار جنيف السويسري 3

N46 13.647 E006 06.207

مطل كولوني 4

N46 13.269 E006 11.065

ديفون 5

N46 21.308 E006 08.956

إيفوار 6

N46 22.175 E006 19.720

إيفيان 7

N46 24.134 E006 36.433

مطعم الماعز برينكس 8

N46 21.441 E006 41.844

لوزان 9

N46 30.495 E006 37.379

فيفي 10

N46 27.562 E006 50.529

مونترو 11

N46 25.869 E006 54.552

مصنع الجبن غريير 12

N46 34.953 E007 04.344

مصنع نستلة للشكوالتة 13

N46 36.400 E007 06.477

قمة جالسير 3000 14

N46 21.246 E07 12.386

شامونيه 15

N45 55.435 E006 52.351

مجيف 16

N45 51.868 E006 37.141

آنسي 17

N45 53.996 E006 07.716

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

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

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

https://www.traveldiv.com/


جنيف

GENEVA

أماكن سياحية

N46 12.497 E006 08.948

N46 12.262  E006 08.976

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

مطل دوســاليف

TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE

 اطاللة على جنيف والبحيرة ، يبعد عن جنيف 
 8 كيلومترات تقريبًا 

الصعود له بالتلفريك .

مجمع  البالكسيرت

مطل كولوني

N46 13.092  E006 06.845

N46 13.269 E006 11.065

اإلحداثيات

اإلحداثيات

االحداثية لمواقف السيارات بجوار الكورنيش

اإلحداثيات

مونترو

N46 25.869 E006 54.552

N46 09.736 E006 11.352

افضل موقع لمشاهدة نافورة جنيف

مواقف تحت بحيرة جنيف

اضغط هنا للموقع االلكتروني

يعمل طوال العام
من 9.30 ص الى 7 م

الخميس والجمعة والسبت الى الساعة 11 م

الكبار 11.30 €
الشباب من ) 17 - 25 سنة ( 8.30 €

االطفال من ) 3 - 16 ( 6.30 €

مجمع تجاري ) تسوق ( داخل جنيف .

اطاللــة قريبــة علــى جنيــف والبحيــرة ، يبعــد 
عــن جنيــف  5 كيلومتــرات 

الوصول له بالسيارة .

BALEXERT

COLOGNY

MONTREUX
90 كيلو عن جنيف 

https://goo.gl/maps/9wNBfLs6RSR2
https://goo.gl/maps/g7xqAp582P42
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/78N79NyRbMu
https://goo.gl/maps/ouBgPrH5To12
https://goo.gl/maps/GWfAUNhFMtk
https://goo.gl/maps/VmAFfsgQ6Gs
https://www.telepherique-du-saleve.com/


حديقــة القطــارات المصغرةقلعة شــيلون

CHILLON CASTLE

SWISS VAPEUR PARC

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N46 24.844 E006 55.738

N46 23.087 E006 51.443

تعمل طوال العام
من 9 صباحًا الى 7 مساًء

الكبار 12.50 فرنك
األطفال من ) 6 الى 15 سنة ( 6 فرنك

الكبار  17 فرنك
االطفال من ) 4 – 16 سنة ( 14 فرنك

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

مونترو .

تقع بين مونترو وايفيان .

16 كيلو عن مونترو .

22 كيلو عن ايفيان .

حديقــة الحيوانــات » ســيرفيون «

لوزان

ZOO DE SERVION

LAUSANNE

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N46 33.955 E006 46.439
N46 30.495  E006 37.379

الكبار 12 فرنكات
االطفال من ) 6 – 16 سنة ( 7 فرنكات

اضغط هنا للموقع االلكتروني

الحديقة تفتح ابوابها طوال العام
الصيف : من 9 صباحًا الى 7 مساًء
الشتاء : من 9 صباحًا الى 6 مساًء

25 كيلو عن مونترو .

65 كيلو عن جنيف .وقبل مونترو ب 30 كيلو

16 كيلو عن لوزان .

من 17 مارس الى 4 نوفمبر
)14 مايو – 4  سبتمبر ( من 10 صباحًا الى 6 م

) 5  سبتمبر – 6  نوفمبر( من 1.30 مساًء الى 6 م

االحداثيــة لمواقــف شــاطي االوشــي ، مــن هــذا 
الشــاطئ يمكــن  ايجــار القــوارب الكهربائيــة

https://goo.gl/maps/ggeo52GRmAz
https://goo.gl/maps/1nW4YBboH822
https://www.chillon.ch/en/
https://www.swissvapeur.ch/en/
https://goo.gl/maps/rZhhZ48An4M2
https://goo.gl/maps/cQSkuwvAimN2
http://www.zoo-servion.ch/infrastructure/parking.html


اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثياتإحداثيات الشاطئ

اإلحداثيات

ديفون  ) فرنسا (  

إيفوار ) فرنسا (  

آنسي ) فرنسا (  

إيفيان ) فرنسا (  
مطعم الماعز » بيرنكس ، فرنسا «

فيفي

N46 21.308  E006 08.956

N46 22.175 E006 19.720

N46 24.134  E006 36.433N46 21.441 E006 41.844

N46 27.562 E006 50.529

20 كيلو عن جنيف .

تبعد عن جنيف 27 كيلو .

45 كيلو عن جنيف .

55 كيلو عن جنيف ؛ 12 كيلو عن ايفيان .

فــي الوســط بيــن جنيــف وايفيــان ومطلــه علــى 
بحيــرة ليمــان .

تبعــد 85 كيلــو عــن جنيــف بيــن لــوزان ومونتــرو 
وقبــل االخيــرة ب 7 كيلــو .

DIVONNE, FRANCE

YVOIRE , FRANCE

ANNECY , FRANCE

EVIAN, FRANCE
LE RELAIS DE LA CHEVRETTE

VEVEY

االحداثية للبحيرة .

من هذا المرفأ يمكن االنتقال بالباخرة مابين المدن 
والقرى على بحيرة ليمان  مثل لوزان وغيرها

الوصول لها مشيًا باالقدام .

احداثية مرفأ البواخر

احداثية المواقف االرضية

احداثية البحيرة والقوارب

N46 24.091  E006 35.690

N45 53.996  E006 07.716

N45 53.947 E006 07.945

اضغط هنا للموقع االلكتروني

   يفضــل الحجــز / 0450736027

https://goo.gl/maps/akv7HwDjYSK2
https://goo.gl/maps/C4cd5yeeCL92
https://goo.gl/maps/8TPbpPee5y82
https://goo.gl/maps/zqD4U8K6usK2
https://goo.gl/maps/geWHa7sNkry
https://goo.gl/maps/rphFqdGbGgk
https://goo.gl/maps/uwZKGjATZm12
https://goo.gl/maps/aqCpC1MQynJ2
http://www.lachevrette.fr/en/


اإلحداثيات

إحداثية الزحليقة

اإلحداثيات

مطل على بحيرة آنسي

مجيف ) فرنسا (  

شامونيه ) فرنسا (  

N 45 48.500 E006 14.715

N45 51.868 E006 37.141

N45 55.435 E006 52.351

20 كيلو عن انسي .

65 كيلو عن جيف وبالقرب من شامونيه .

80 كيلو عن جنيف .

يوجد قفز مظلي باالعلى للحجز : 

MONTMIN, FRANCE

LUGE 4S MEGEVE

CHAMONIX, FRANCE

0659480737

العاب ومالهي واليبي

WALIBI RHONE-ALPES

اإلحداثيات

N45 37.180 E005 34.130

من 13 ابريل الى 3 نوفمبر
من 10 صباحًا الى 5 مساًء في الغالب

اطول من 130 سنتيمتر 33 €
من 100 – 129 سنتيمتر .26.50 €

اضغط هنا للموقع االلكتروني

114 كيلو عن جنيف مرورًا بأنسي .
78 كيلو عن آنسي .

لمواعيد العمل اضغط هنا

االحداثيات لمواقف قريبة من السنتر .

قمــة مونت بالنــك الثلجية

MONT BLANC CHAMONIX

اإلحداثيات
N45 55.006  E006 52.263

اضغط هنا للموقع االلكتروني

الكبار 61.50  €
األطفال من ) 5  -  14 سنة ( 52  €

اقل من 5 سنوات مجانًا

شامونيه . فرنسا

تختلف االوقات باختالف االشهر
في الغالب من 8 صباحًا الى .5.30 مساًء

لإلطالع على جميع االوقات اضغط هنا

االحداثية للزحليقة في نفس مجيف

7.50 يورو

اضغط هنا للموقع االلكتروني

https://goo.gl/maps/ewyLWhCzrrP2
https://goo.gl/maps/HSUWD9HQxop
https://goo.gl/maps/pmNzVKinRBL2
https://goo.gl/maps/yu4uK37Mxep
https://www.walibi.fr/en
https://www.walibi.fr/fr/heures-douverture
https://goo.gl/maps/NUgRosTdecm
https://www.chamonix.com/aiguille-du-midi-step-into-the-void,80,en.html
http://www.chamonix.com/aiguille-du-midi-step-into-the-void,80,en.html
https://www.lesportesdumontblanc.fr/Accueil/page.aspx?PO=395&PAGE=2108&LC=FR


المطــل البانورامــي » مونــت بالنك «

قطار بحــر الجليد

زحليقة شــامونيه

LE BRÉVENT, CHAMONIX, FRANCE

MONTENVERS MER DE GLACE CHAMONIX

PARC DE LOISIRS DE CHAMONIX

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات N45 55.474  E006 51.752

N45 55.346  E006 52.540

N45 55.440  E006 52.770 اضغط هنا للموقع االلكتروني

الموقع االلكتروني واالوقات - اضغط هنا

اضغط هنا للموقع االلكتروني

شامونيه .

شامونيه .

شامونيه .
. Le panoramique زحليقة وبعض األلعاب الخاصة باألطفال .المطل البانورامي

تختلف االوقات باختالف االشهر
في الغالب من 9 صباحًا الى 5 مساء

يعمل طوال العام
االوقات تختلف باختالف الشهور

في الغالب من 30 .8  الى 5 مساًء

من ابريل الى اكتوبر
تختلف االوقات بإختالف االشهر

في الغالب من 10 صباحًا الى 6.30 مساًء
بعض االشهر من 1.30 مساًء الى 5 مساًء لإلطالع على جميع االوقات اضغط هنا

لإلطالع على جميع االوقات اضغط هنا الكبار 32.50  €  
االطفال 27.60  €

الكبار 32.50  €    
االطفال 27.60  €

السعر 7 يورو

مصنع نســتلة للشــكوالتة

CAILLER-NESTLÉ-BROC

اإلحداثيات

N46 36.400  E007 06.477

اضغط هنا للموقع االلكتروني

120 كيلو عن جنيف .

الكبار 12 فرنك
األطفال 9 فرنك

المصنع يفتح ابوابه على مدار السنة
من 10 صباحًا الى 5 مساًء

https://goo.gl/maps/Px24n6jnfiJ2
https://goo.gl/maps/cKtb1jEk1r42
https://goo.gl/maps/uR4BjbTTceF2
https://www.chamonix.com/planpraz-brevent,82,en.html
http://www.chamonix.com/montenvers-mer-de-glace,81,en.html
http://www.chamonixparc.com/
https://www.planards.fr/index.php/en/usual-informations/opening-a-schedules.html
https://goo.gl/maps/kW1HFq8z4YG2
https://cailler.ch/en/maison-cailler/visit-us/tarifs/


مصنــع الجبــن غرييــر

مطــار جنيف

زحليقــة مولســون

MAISON DU GRUYERES

GENEVE INTERNATIONAL AIRPORT

RODELBAN MOLÉSON, GRUYÈRES

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N46 34.953 E007 04.344

N46 33.672 E007 02.271

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

5 كيلــو عــن مصنــع  130 كيلــو عــن جنيــف و 
. نســتلة 

مواقــف تســليم الســيارة ؛ القســم السويســري 
والفرنســي :

5 كيلو عن مصنع الجبن .

10 كيلو عن مصنع الشوكالته .

الصعــود لجبــل ميلســون بالقطــار الجبلــي بجــوار 
الزحليقــة ثــم التلفريــك للقمــة .

الكبار 7 فرنكات 

السعر 6 فرنكات

المصنع يفتح ابوابه على مدار السنة
من 9 صباحًا الى 6.30 مساًء

من  من منتصف مايو الى نهاية اكتوبر
من 11 صباحًا الى 6 مساًء

القسم السويسري

القسم الفرنسي

N46 13.647 E006 06.207

N46 13.972 E006 06.662

محطة القطارات &
محطة الباصات 

محطة القطارات :

محطة الباصات :

GENEVA - GARE CORNAVIN &
BUS STATION GENEVA

احداثية لمواقف محطة القطارات

احداثية محطة الباصات

N46 12.628 E006 08.615

N46 12.496 E006 08.826

المحطــة  تقــع علــى بعــد 220 متــر مــن البحيــرة 
وخلــف فنــدق بريســتول مباشــرة .

https://goo.gl/maps/y5LvXFY1NHU2
https://goo.gl/maps/JnuHi3GvFKT2
http://www.lamaisondugruyere.ch/homepage-en/
https://www.gva.ch/en/
http://www.moleson.ch/de/bob-luge/
https://goo.gl/maps/KiikXoUXMFS2
https://goo.gl/maps/Pr1rETFEYcU2
https://goo.gl/maps/WVWpVQFDcnF2
https://goo.gl/maps/AZb1kxpx83D2


البرامج املقترحة

تــم اختيــار البرامــج  واالنشــطة واالماكــن ادنــاه حســب وجهــة نظــري 
مايــراه  حســب  االضافــة  او  بالحــذف  امــا  عليهــا  التعديــل  ويمكــن 
الشــخص مناســب لــه وليــس لزامــًا التقيــد بهــا ) مجــرد مقترحــات مني  (

جميــع األســعار واالوقــات مــن المواقع الرســمية للبرامج واألنشــطة 
وهــي قابلــة للتغيــر مــن وقــت ألخــر

ــاص  ــث التنقــالت بالقطــار او الب يفضــل اســتئجار ســيارة شــخصية حي
متعبــة ومرهقــة بعــض الشــي خصوصــًا لمــن لديهــم عائلــة واطفــال، 
امــا غيــر ذلــك يوجــد شــركات تنظــم رحــالت وتنقــالت داخــل حــدود 
آنســي وشــامونيه ومونتــرو وغيرهــا  جنيــف وفــي ضواحيهــا مثــل 

موقعهــا خلــف فنــدق بريســتول فــي محطــة الباصــات الرئيســية 

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

روابــط لقوقــل مــاب بمجــرد  الملــف تحمــل  االحداثيــات فــي هــذا 
للبرنامــج  مباشــرة  تحويلــك  ســيتم  عليهــا  الضغــط 

بوجهــة نظــري الســكن فــي ضواحــي جنيف ســواًء مــدن او قرى افضل 
واريــح واهــدأ واقــل ســعرًا   للشــخص مــن جنيــف نفســها ففنادقهــا 

غاليــة والقيــادة فيهــا مرهقــة بعــض الشــيء

يجب التأكد من توافق صيغة االحداثيات 

 مع الصيغة الموجودة في جهاز المالحة 

) القارمــن ( حيــث ان أي اختــالف بينهــا 

المــكان.  فــي  اختــالف  هنــاك  ســيكون 

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.traveldiv.com/


N45 53.996 E006 07.716آنسي

ــوم او يوميــن مذكــورة جميعهــا فــي  ــى ي ــاج ال  يوجــد عــدة نشــاطات داخــل شــامونيه قــد تحت
جــدول االحداثيــات أعــاله منهــا  القمــة الثلجيــة مونــت بالنــك والمطــل البانورامــي والزحليقــة 

الصيفيــة وايضــًا قطــار بحــر الجليــد .

يمكن الغاء شامونيه من البرنامج واضافة العاب ومالهي واليبي وتبعد عن انسي 78 كيلو 
 او اضافة مطل بحيرة انسي القريب منها 

لمن لديه ايام كافية االفضل بوجهة نظري ان تكون شامونيه وبرامجها في يوم وانسي 
وبرامجها ) المالهي والمطل ( في يوم اخر 

جنيف

شامونيه N45 55.435 E006 52.351

N46 12.497 E006 08.948

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

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

البرنامج األول

https://goo.gl/maps/uwZKGjATZm12
https://goo.gl/maps/wvLn8LzNa1w
https://goo.gl/maps/9wNBfLs6RSR2
https://goo.gl/maps/f2UzbN4pmkG2
https://www.traveldiv.com/


مصنع الجبن N46 34.953   E007 04.344

مصنع الشوكالتة ) كالير نستله (

زحليقة موليسون

N46 36.400   E007 06.477

N46 33.672   E007 02.271

 يفضــل ان تكــون لــوزان آخــر البرنامــج ويمكــن اســتئجار قــارب كهربائــي ذاتــي  القيــادة داخــل 

ــم الغــداء فــي احــد مطاعهمــا و العــودة للفنــدق . ــرة والتجــول علــى شــاطئ االوشــي ث البحي

مــن أراد شــراء الشــوكالتة فســيكون مصنــع كاليــر نســتله خيــار ممتــاز واســعار اقــل وانــواع كثيــرة 

باالضافــة الــى امكانيــة اخــذ جولــة داخــل المصنــع ومشــاهدة طريقــة صناعــة الشــوكالتة وايضــًا 

تــذوق االنــواع قبــل الشــراء .

لوزان N46 30.495   E006 37.379
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البرنامج الثاني

N46 12.497 E006 08.948جنيف

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

https://goo.gl/maps/y5LvXFY1NHU2
https://goo.gl/maps/kW1HFq8z4YG2
https://goo.gl/maps/JnuHi3GvFKT2
https://goo.gl/maps/cQSkuwvAimN2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/9wNBfLs6RSR2
https://goo.gl/maps/ePjFZgabNCQ2


إيفيان N46 24.134 E006 36.433  

إيفوار

مطعم الماعز

N46 22.175 E006 19.720

N46 21.441 E006 41.844

احداثيــة ايفيــان لمواقــف الشــاطئ وبالقــرب منهــا مرفــأ البواخــر عــن طريــق هــذا المرفــأ يمكــن الوصــول 
الــى المــدن والقــرى علــى بحيــرة ليمــان مثــل لــوزان او غيرهــا 

إحداثية مرفأ البواخر في ايفيان  :  

مطــل كولوني N46 13.269 E006 11.065

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 
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البرنامج الثالث

N46 24.091  E006 35.690

N46 12.497 E006 08.948جنيف

ــا يزدحــم المطعــم ، ايضــا لــه اوقــات معينــة يعمــل  بالنســبة لمطعــم الماعــز يفضــل الحجــز قبــل الذهــاب احيان
بهــا مــن )   1 م  الــى 3 م  ومــن 7 م الــى 9 م  (  وقــد تختلــف االوقــات مــن الحيــن لألخــر وحســب الموســم لــذا 

يفضــل االتصــال والحجــز قبــل الذهــاب لــه ،

 الطريق للمطعم  من ايفيان 12 ك جميل كمناظر ولكن يضيق بعض االحيان مع بعض المنعطفات والمنحنيات  

https://goo.gl/maps/8TPbpPee5y82
https://goo.gl/maps/C4cd5yeeCL92
https://goo.gl/maps/zqD4U8K6usK2
https://goo.gl/maps/ouBgPrH5To12
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/wPMLjYvNX9E2
https://goo.gl/maps/9wNBfLs6RSR2


مونترو N46 25.869 E006 54.552

فيفي

حديقة القطارات المصغرة

N46 27.562   E006 50.529

N46 23.087   E006 51.443

 يمكن اضافة حديقة الحيوانات ) سيرفيون ( مع لوزان ومصنع الشوكالته والجبن فقط كبرنامج آخر

لمن ال يمكلك الوقت الكافي من حيث عدد االيام يمكن ان تكون مونترو مع حديقة القطارات المصغرة 

مع ايفيان ومطعم الماعز يكون اخر البرنامج للغداء كبرنامج آخر للصورة اعاله

حديقــة الحيوانــات ) ســيرفيون ( N46 33.955   E006 46.439
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البرنامج الرابع

N46 12.497 E006 08.948جنيف

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

https://goo.gl/maps/GWfAUNhFMtk
https://goo.gl/maps/geWHa7sNkry
https://goo.gl/maps/1nW4YBboH822
https://goo.gl/maps/rZhhZ48An4M2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/9wNBfLs6RSR2
https://goo.gl/maps/ko3L6VxecWC2


فنادق مقترحة

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

جميع فنادق جنيف: اضغط هنــــا 

فندق انجلترا 
 » جنيف «

اضغط
 هنا

فندق بريستول 
» جنيف «

اضغط
 هنا

فندق غراند كمبينسكي 
» جنيف «

اضغط
 هنا

فندق مانوتيل ان في 
واي » جنيف «

اضغط
 هنا

فندق رويال مانوتيل
» جنيف «

اضغط
 هنا

فندق بريزيدنت ويلسن 
» جنيف «

اضغط
 هنا

فندق وارويك
» جنيف «

اضغط
 هنا

فندق دو غراند الك 

اكسيلسيور » مونترو «
اضغط
 هنا

فندق غراند سويس 
ماجيستيك » مونترو «

اضغط
 هنا

فندق رويال بالزا
» مونترو «

اضغط
 هنا

قسم جنيف ترافيل ديف : اضغط هنــــا 

فندق فيرمونت لو 
مونترو باالس » مونترو «

اضغط
 هنا

فندق يوروتيل
» مونترو «

اضغط
 هنا

فندق بوريفاج باالس
» لوزان «

اضغط
 هنا

شقق موفينبيك
» لوزان «

اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=6cac4a3da2a9eba73f3a8177ad32f931&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fch%2Fd-angleterre.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D6cac4a3da2a9eba73f3a8177ad32f931%3Bdist%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Btype%3Dtotal%26%3B&highlighted_hotels=65451&hp_sbox=1&ss=%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81&ssne=%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81&ssne_untouched=%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81&city=-2552151&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1
https://www.booking.com/hotel/ch/d-angleterre.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/bristolgeneva.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/grand-kempinski-geneva.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/epsom.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/royalmanotel.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/president-wilson.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/warwickgeneva.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/grandhotelexcelsior.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/grand-suisse-majestic.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/royal-plaza-montreux.ar.html?aid=380015
https://bit.ly/2O2Gth8
https://www.booking.com/hotel/ch/montreuxpalace.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/best-western-eurotel-montreux.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/beaurivagepalace.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/movenpick-lausanne.ar.html?aid=380015


شقق دو ال بيه
» لوزان «

اضغط
 هنا

فندق باالس

» لوزان «
اضغط
 هنا

فندق ال فيال دو الك

» ديفون ) فرنسا ( «
اضغط
 هنا

بارك آند سويتس برستيج 

» ديفون ) فرنسا ( «
اضغط
 هنا

فندق امبريال باالس 

» آنسي ) فرنسا ( «
اضغط
 هنا

شقق اداجيو انسي سنتر

» آنسي ) فرنسا ( «
اضغط
 هنا

فندق سبلينديد

» آنسي «
اضغط
 هنا

فندق ميركيور

» آنسي «
اضغط
 هنا

 شقق كوت ويست 

» سفريه بالقرب من انسي «
اضغط
 هنا

فندق بزنس بارك

» تواريه ) فرنسا ( «
اضغط
 هنا

فندق اداجيو

» تواريه ) فرنسا («
اضغط
 هنا

 جيفا هيل ريزورت » بالقرب 

من مطار جنيف - فرنسا «
اضغط
 هنا

فندق أوبيرجي دو ليتراز

»ُسفرييه ) فرنسا («
اضغط
 هنا

شقق ريسيدوم بريفيسان

» بريفيسان ) فرنسا ( «
اضغط
 هنا

شقق ال ريزيرف

»  فيرني فولتير - فرنسا  «
اضغط
 هنا

فندق ايبس » بالقرب من 

مطار جنيف - فرنسا «
اضغط
 هنا

باجتهــاد  او  البعــض  تجــارب  علــى  مــن شــقق وفنــادق مبنــي  ماتــم وضعــه هنــا 
شــخصي منــي وفــي كل االحــول تبقــى حســب وجهــة نظــري ومــن الطبيعــي ان 
تختلــف وجهــات النظــر فــي مثــل هــذه األمــور ) ومايعجبنــي قــد اليعجبــك ( لــذا 

فضــال ال امــرًا آمــل التأكــد مــن اختيــارك حســب ماتــراه مناســبًا لــك ال لــي .

بوجهــة نظــري الســكن فــي ضواحــي جنيــف ســواًء مــدن او قــرى افضــل واريــح 
واهــدأ واقــل ســعرًا   للشــخص مــن جنيــف نفســها ففنادقهــا غاليــة والقيــادة 
ــزة واســعار  ــارات ممي ــاك فــي ضواحيهــا خي فيهــا مرهقــة بعــض الشــيء وهن
مناســبة خصوصــًا االريــاف الفرنســية مثــل ديفــون او تواريــه او فيرنــي او غيرها 

https://www.booking.com/hotel/ch/de-la-paix-lausanne.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ch/lausannepalace.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/villa-du-lac.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/home-business-geneve-airport.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/imperial-palace.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/adagio-city-aparthotel-annecy-centre.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-hotel-annecy.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/mercure-annecy-centre.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/cote-ouest.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/business-park.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/adagio-geneve-saint-genis-pouilly.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/jiva-hill-park.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/auberge-de-letraz.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/le-carre-d-or-prevessin.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-la-reserve-geneve-ferney-voltaire.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-saint-genis-pouilly-gena-ve.ar.html?aid=380015

