
دليل

أماكن سياحية

إحداثيات وخرائط

برامج يومية

فنادق مقترحة

ســلوفينيا
السياحي

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

اللهم اغفر لوالدي و ارحمهيوزع مجانًا وال يباع 

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


سلوفينيا
العاصمة : ليوبليانا

التأشيرة

رسوم الطرق 

يوروشنغن

) € ( EURO
أفضل األوقات 
لزيارتها ما بين 

مايو إلى سبتمبر

ملصق للزجاج:
- أسبوع 15 يورو 
- الشهر 30 يورو

 ليوبليانا ، زغرب 
 فينيسيا ، ميالنو
سالزبورغ ، ميونخ

- Mobite 
- Si.mobil 

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

توقعات الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة 
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بليد
2-2-31510131515117-4-الصغرى
571216212527272216106الكبرى

لوبليانا
2-225101315151173-2-الصغرى
36111621252726221693الكبرى
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W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://bit.ly/2MHw61k


ــا للذهــاب إلــى موقــع  اضغــط هن
مــاب قوقــل  ىلع  ســلوفينيا 
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https://goo.gl/maps/9C7CGPzFwdQ2
https://www.traveldiv.com/


أجمل إطاللة بانورامية على البحيرة 

جولة بالقطار السياحي حول بحيرة بليد 

تعمل طوال العام من 8 صباحًا الى 8 مساًء 
في فصل الشتاء إلى 6 مساء

 يعمل من يونيو إلى سبتمبر
 من 9 ص الى 9 مساء

شهر مايو وأكتوبر يعمل في نهاية 
األسبوع من 10 صباحًا الى 5 مساء

إطاللة على بحيرة بليد والصعود 
لها بالعربات المعلقة، قريبة جدًا من 

السنتر, يمكن الوصول مشيًا باالقدام.
يوجد باألعلى عدة نشاطات منها 

الزحليقة الصيفية والهوائية وحديقة 
للمغامرات وغيرها. 

الكبار  13 يورو
األطفال حتى 14 سنة 5 يورو 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات
اإلحداثيات

قلعة بليدبليد

القطار السياحي »بليد«

تلفريك وزحليقة بليد

BLED CASTLE

TOURIST TRAIN BLED

STRAZA BLED

BLED

أماكن سياحية

N46 22.026 E014 06.607

N46 22.231 E014 06.051

N46 22.011 E014 06.517
N46 21.787 E014 6.364

N46 21.887 E014 06.389
 اإلحداثيات لمواقف في السنتر

 األولى : تبعد عن البحيرة 200 متر
الثانية : على البحيرة مباشرة

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

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

الكبار  10 يورو
األطفال من 6 - 14 سنة 7 يورو 

تختلف األوقات باختالف األشهر، في 
الغالب من الساعة 10 ص إلى 7 م 

https://goo.gl/maps/FbTMgNRQ1Dx
https://goo.gl/maps/vBxyyjrM6AP2
https://goo.gl/maps/Hk7Lhbujyp32
https://goo.gl/maps/NSgHJhVCRFn
https://goo.gl/maps/DsKKk43UC2p
http://www.blejski-grad.si/blejskigrad
http://www.bled.si/en/what-to-do/tourist-train/Presentation
https://www.traveldiv.com/


مجموعة من األنشــطة مثل الزحليقة 
الهوائيــة ، الرافتينــق ، قــوارب الكايــاك 

وغيرها .

تابعة لمركز تينارافت 
10 كيلومترات جنوب بليد 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

مكتب األنشطة السياحية
» بليد «

الزحليقة الهوائية

ZIPLINE PARK TINARAFT

N46 22.052 E014 06.641

N46 22.283 E014 06.389

N46 19.772  E014 11.184

االحداثيتين لمواقف في السنتر على البحيرة 

االحداثيتين لمواقف في السنتر على البحيرة 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

شــخص   20 يحمــل  يــدوي  تجديــف  ذات 
ويمكــن ايجــار القــارب بالكامــل ، اليمكــن 

بنفســك ويلــزم وجــود صاحبــه . قيادتــه 

المكتبان موقعهما داخل بليد ويوفران 
الكثير من األنشطة مثل :

الرافتينق ، البراشوت ، القفز المظلي ، 
السيقواي ، الدراجات ، األحصنة وغيرها . 

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

القوارب ) بليتنا ( 

خوانق فينتقار

بحيرة بوهين

THE PLETNA BOAT

VINTGAR GORGE

LAKE BOHINJ

N46 22.022 E014 06.475

N46 23.575 E014 05.083

N46 16.594 E013 53.039

N46 21.584 E014 05.877
لها أكثر من موقع األولى أقرب وأفضل  

الخانق قريب جدًا من بليد بحدود 5 كيلومترات 

البحيرة تبعد عن بليد 25 كيلو تقريبًا 

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

3GLAV BLED

TINARAFT BLED

https://goo.gl/maps/PADnwzPmCU52
https://goo.gl/maps/oqkFAbmszLT2
https://goo.gl/maps/wfJV8EckpJ12
http://www.tinaraft.si/
https://goo.gl/maps/PYmnZRNHWGR2
https://goo.gl/maps/1CUM2LCWSFD2
https://goo.gl/maps/yUzfA9uP9nJ2
https://goo.gl/maps/8cVotHRe1oT2
http://www.blejski-grad.si/blejskigrad
https://www.3glav.com/
http://www.tinaraft.si/


إطاللة بانورامية على بحيرة بوهين 
والصعود للقمة بالتلفريك 

إطاللة بانورامية على المدينة
تبعــد العاصمــة ليوبليانــا عــن بليــد 50 كيلــو 
التــي  األنشــطة  مــن  العديــد  بهــا  ويوجــد 
تســتحق يــوم كامــل ويمكــن زيارتهــا مــن بليــد 

ســوق شــعبي مكشــوف لبيــع الخضــار والفواكــه 
بجــوار  وغيرهــا  المشــغوالت  وبعــض  واألزهــار 
القلعــة ، ويوجــد بجــواره علــى الجهــة األخــرى بعــض 

الجلســات والكافيهــات بإطاللــة علــى النهــر  

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

حديقة الحيوانات ليوبليانا قمة فوجل

ليوبليانا العاصمة
قلعة ليوبليانا 

VOGEL BOHINJZOO LJUBLJANA

LJUBLJANA
LJUBLJANA CASTLE

VODNIKOV CENTRAL MARKET

N46 16.550 E013 50.133

N46 03.122 E014 28.365

N46 03.089 E014 30.367

N46 02.905 E014 30.560

N46 03.064 E014 30.563

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اضغط هنا
 لألسعار واألوقات

اضغط هنا
 للموقع اإللكتروني

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

االحداثية لساحة بريسيرن 

اإلحداثية لمواقف السيارات بجوار القلعة 
ويمكن الوصول لها بالقطار المسنن 

5 كيلومترات عن بليد 

تعمل طوال العام من 8 صباحًا الى 7 مساء 
أوقات الشتاء الى 6 مساء

تعمل طوال العام من 9 صباحًا الى 7 مساء 
أوقات الشتاء الى 4 مساء

الكبار 26 يورو
األطفال 13 يورو 

الكبار  10 يورو
األطفال 6.5 يورو / أقل من سنتين مجانا 

السوق الشعبي ليوبليانا

https://goo.gl/maps/wNPqxBBY1vG2
https://goo.gl/maps/Cq5aemvrhnK2
https://goo.gl/maps/Tqx4aqyzMjD2
https://goo.gl/maps/pfRrmtKJufD2
https://goo.gl/maps/qvifmAk2Uz72
http://www.vogel.si/summer
https://www.ljubljanskigrad.si/en/visit-us/opening-hours-and-prices/
https://www.ljubljanskigrad.si/en/the-ljubljana-castle/
https://www.zoo.si/


اإلحداثيات

N46 14.901 E013 35.165

نهر سوكا 

SOCA RIVER

اإلحداثية للجسر

إحداثية المواقف القريبة منه 

قد يكون الوصول له مرهق أو متعب للبعض

تمتــاز بليــد بالكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات ســهلة الوصــول ويمكــن حجزهــا مــن 
مــكان واحــد مثــل ) الرافتينــق ، البراشــوت ، الطيــران المظلــي ، التجديــف ، ركــوب 

الخيــل ( وغيرهــا . 

ســلوفينيا مــن البلــدان الصغيــرة تســتحق بوجهــة نظــري مــن ) 4 الــى 5 أيــام ( يمكــن 
أن تكــون ســلوفينيا ضمــن مســارك مــع النمســا و إيطاليــا أو إحداهــا . 

ســلوفينيا مــن الــدول التــي تفــرض رســوم أو ضرائــب علــى طرقهــا حيــث يجــب شــراء 
ملصــق )اســتيكر( للطريــق وقيمتــه 15 يــورو لمــدة أســبوع و 30 يــورو لمــدة شــهر . 

األراضــي  دخولــك  عنــد  بفيــالخ  مــرورًا  النمســا  مــن  ســلوفينيا  إلــى  للمتجهيــن 
الســلوفينية بـــ 5 كيلومتــرات وقبــل الوصــول الــى بليــد بـــ 25 كيلــو تقربيــًا هــذه 
إحــدى المحطــات التــي تبيــع ملصقــات الطريــق وتجــد بهــا ايضــًا شــرائح ســلوفينية 

لالتصــال واإلنترنــت اضغــط هنــا،   

وخارجهــا  بليــد  فــي  الســياحية  باألنشــطة  الخاصــة  المكاتــب  مــن  الكثيــر  يوجــد 
هنــا اضغــط  عليهــا   لالطــالع 

فيــالخ النمســاوية قريبــة جــدًا مــن بليــد 50 كيلــو تقريبــًا يمكــن أن تكــون برنامــج يوم 
كامــل لــك إمــا علــى طريقــك خــالل توجهــك إلــى بليــد أو زيارتهــا مــن نفــس بليــد .

جميــع األســعار واألوقــات مــن المواقــع الرســمية للبرامــج واالنشــطة وهــي قابلــة 
للتغييــر  مــن وقــت آلخــر، ) 2022م(.

معلومات قد تهمك 

N46 14.968 E013 35.250

يجــب التأكــد مــن توافــق صيغــة اإلحداثيــات 

 مــع الصيغــة الموجــودة فــي جهــاز المالحــة 

 ) القارمن ( حيث أن أي اختالف بينها سيكون 

هناك اختالف في المكان.

https://goo.gl/maps/SSbmHh6KEG82
https://goo.gl/maps/hvs5kfQVVd82
http://www.bled.si/en/about-bled/tourist-agencies
https://goo.gl/maps/Yby7HbTYXDm


مسار مقترح
يبدأ وينتهي بميونخ مرورًا ببليد 

المدة المقترحة ) 20 – 22 يوم (

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

170 كغاردا - بولزانو165 كميونخ - زيالمسي 

135 كبولزانو – بيرتساو230 كزيالمسي – بليد

140 كبيرتساو – ميونخ290 كبليد – فينيسيا

150 كفينيسيا – غاردا

https://www.traveldiv.com/


اليوم األول
» بليد «

قلعة بليد

التلفريك والزحليقة

القوارب والقطار السياحي

N46 22.231 E014 06.051

N46 22.011 E014 06.517

N46 21.787 E014 06.364

لالطالع على المسار من قوقل ماب 

القوارب والباص السياحي في نفس المكان .

القطار السياحي يمر كل 45 دقيقة تقريبًا . 

القوارب ذات تجديف يدوي ، يلزم وجود صاحب القارب واليمكن قيادته ذاتيًا .

بإمكانك طلب قارب خاص بك لوحدك او الصعود مع غيرك كمجموعة .

يتوقــف القــارب عنــد الجزيــرة فــي منتصــف البحيــرة وهــي عبــارة عــن كنيســة بإمكانــك 
البقــاء فــي القــارب إن كنــت مــع مجموعــة وأن كان خــاص أبلــغ صاحــب القــارب بعــدم 

رغبتــك فــي التوقــف .

يمكن قضاء يوم كامل أو يومين من األنشطة والفعاليات داخل بليد .

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

https://goo.gl/maps/eJjru7Q97LN2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/931dsv2dHW12
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/cGKyXrzKYMu
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/RyJdaDYwF222
https://www.traveldiv.com/


اليوم الثاني
» ضواحي بليد «

بليد

بحيرة بوهين

قمة فوجل

N46 21.887 E014 06.389

N46 16.550 E013 50.133

N46 16.594 E013 53.039

لالطالع على المسار من قوقل ماب 

قمة فوجل لها إطاللة بانورامية على بحيرة بوهين والصعود لها بالتلفريك .

يمكــن قضــاء ماتبقــى مــن اليــوم داخــل بليــد إمــا علــى البحيــرة أو التجــول فــي الســنتر 
ــارة خوانــق فينتقــار والتــي تبعــد 5 كيلومتــرات عــن بليــد . والتســوق أو زي

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

https://goo.gl/maps/9YJFJHmhAC52
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/SNBbKMEgRNv
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/bBocABnPH282
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/vabowBCVHez
https://www.traveldiv.com/


بليد

حديقة حيوانات ليوبليانا 

ساحة ليوبليانا 

N46 02.905 E014 30.560قلعة ليوبليانا

N46 03.122 E014 28.365

N46 03.089 E014 30.367

لالطالع على المسار من قوقل ماب 

من الممتع والجميل الجلوس في إحدى مقاهي وكافيهات لوبليانيا أو الجلسات 
المطلة على النهر فهي منتشرة هناك بكثرة .

يمكنك تجربة الكروز أو القوارب الجماعية داخل ليوبليانا .

بالنســبة للقلعــة والســاحة والكافيهــات والجلســات بجــوار بعــض أوقــف ســيارتك 
ــة مواقــف  ــاك واتجــه لهــا مشــيًا باألقــدام وهــذه إحداثي فــي إحــدى المواقــف هن

ــة لهــا جميعــًا :  قريب

اليوم الثالث
» العاصمة ليوبليانا «

N46 21.887 E014 06.389

N46 03.041 E014 30.608

تبعد العاصمة ليوبليانا عن بليد مسافة 55 كيلومتر ؛ 45 دقيقة تقريبًا

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

https://goo.gl/maps/5JEzSyfWDbt
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/VTufow551o12
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/XgeBetSEAWw
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/UhoZ9dWSvKk
https://goo.gl/maps/9YJFJHmhAC52
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://goo.gl/maps/r3q42tzWqbP2
https://goo.gl/maps/tzTL2Nnm57S2
https://www.traveldiv.com/


فنادق مقترحة

جميع فنادق بليد : اضغط هنا 

تــم اختيــار الفنــادق والشــقق حســب مــا أراه مناســبًا وحســب وجهــة نظــري ، لــذا فضــاًل 
آمــل التأكــد مــن اختيــارك ومــا هــو مناســب لــك ) مايعجبنــي قــد ال يعجبــك والعكــس (

فندق 
غراند تولبيتسي » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
بارك » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
كومباس » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
بست ويسترن » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
ريكلي باالنس » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
ايسترا » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
سافيكا » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
استوريا » بليد « 

اضغط
 هنا

فندق 
كارمان جيست » بليد « 

اضغط
 هنا

اكواخ ومخيمات 
 غاردن فيليدج » بليد «

قد التناسب البعض 

اضغط
 هنا

فيال
إالسان » بليد « 

اضغط
 هنا

فيال
ميال » بليد « 

اضغط
 هنا

فيال 
سوفيكا » بليد « 

اضغط
 هنا

فيال 
ميا  » بليد « 

اضغط
 هنا

شقق 
سفيتكا  » بليد « 

اضغط
 هنا

شاليه 
ام ام » بليد « 

اضغط
 هنا

فيال وشقق 
بليد » بليد « 

اضغط
 هنا

شقق
الين ليك » بليد « 

اضغط
 هنا

شقق
بحيرة بليد » بليد « 

اضغط
 هنا

شقق 
بليد » بليد « 

اضغط
 هنا

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

https://www.booking.com/searchresults.ar.html%253Faid%253D380015%2526sid%253Db2b97e1c3c5f3bb64ecf73bfe3199def%2526dest_id%253D-75414%2526dest_type%253Dcity
https://www.booking.com/hotel/si/grand-toplice.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/hotelparkbled.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/best-western-kompas-bled.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/best-western-premier-lovec.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/hotelgolf.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/vila-istra.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/savica.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/astoria.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/penzion-carman.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/tourist-green-resort-garden-village-bled.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=9be8f58afa44ed76bed0a46fb9a0645d&dest_id=-75414&dest_type=city&dist=0&group_adults=2&hapos=1&hpos=1&lang=ar&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1549728227&srpvid=fd0970f1720304f4&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=en-us;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/si/vila-elasan.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/apartment-vila-mila.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/sovica.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/vila-mia.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/apartments-vila-cvetka-bled.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/house-mm.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/vila-apartment-bled-lake.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/apartment-ljubljanska-9.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7%3Bdest_id%3D-75414%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bhapos%3D1%3Bhpos%3D1%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrepoch%3D1529199032%3Bsrfid%3Dd5477889350aea06335cee08c38394df4b9bcd36X1%3Bsrpvid%3D46370a9ba9b902ab%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%2523tab-main
https://www.booking.com/hotel/si/lake-bled-apartments.ar.html%3Faid%3D380015
https://www.booking.com/hotel/si/aparthotel-bled.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D911ffad5ffa5e1ab8e95070e37a602a7%3Bdest_id%3D-75414%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bhapos%3D1%3Bhpos%3D1%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsrepoch%3D1529198690%3Bsrfid%3Db7b28f39056b1ec45dc6b07eb0cad75093626dfeX1%3Bsrpvid%3D8d1e09f07ccc00f7%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%2523hotelTmpl
https://www.traveldiv.com/

