
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

اللهم اغفر لوالدي و ارحمه يوزع مجاًنا وال يباع 

البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسك
دليل

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


تأشيرة الدخول

رسوم الطرق 

مارك بوسني 
MARK  

BAM - KM

أفضل األوقات 
لزيارتها ما بين 
مايو إلى أكتوبر

 بوابات بين 
المدن الرئيسية.

- سراييفو 
 - زغرب
- تيرانا 

- BH Telecom
باقات التجوال من موبايلي 

أو اإلتصاالت السعودية.

العملة

المطارات القريبة 

أوقات الزيارة

شرائح االتصال 

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

- تأشيرة البوسنة، اضغط هنا

 - تأشيرة الشنغن، دخول متعدد، 
اضغط هنا

- التأشيرة األمريكية، اضغط هنا

توقعات الطقس السنوي ومتوسط درجات الحرارة. 
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سراييفو
-14911131310623-2-4الصغرى
361015202326262217104الكبرى

بيهاتش
271014161511840-1-1الصغرى
681419232730302318137الكبرى

موستار
235813161918151173الصغرى
81115192428313127211510الكبرى

البوسنة والهرسك

https://www.bhtelecom.ba/
https://www.traveldiv.com/bosnia-and-herzegovina-visa/
https://www.traveldiv.com/bosnia-and-herzegovina-visa/
https://www.traveldiv.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8/
https://www.traveldiv.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8/
https://www.traveldiv.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8/
https://www.traveldiv.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8/
https://www.traveldiv.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://www.traveldiv.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://www.traveldiv.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/


سراييفو ؛ المسافة ألهم المدن والقرى

األرقام تعني المسافة إلى سراييفو.

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

قد تجد اختالف بعض الشيء في األرقام بناًء على اختيار الطريق.

https://www.traveldiv.com/


أهم مدن البوسنة والهرسك

150 كبيهاتش - يايتسا300 كسراييفو - بيهاتش

215 كبيهاتش – ترافنيك 130 كسراييفو - موستار

70 كموستار  – كونييتش 90 كسراييفو - ترافنيك

150 كموستار – ترافنيك 155 كسراييفو - يايتسا

165 كموستار  – يايتسا 60 كسراييفو - كونييتس

300W كبيهاتش - موستار W W. T R AV E L D I V. C O M

هنــا اضغــط  مــاب،  قوقــل  علــى  والهرســك  البوســنة 

األرقام في الصورة تعني المسافة إلى سراييفو.

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://goo.gl/maps/yd211qkoGegQsF2v6
https://goo.gl/maps/yd211qkoGegQsF2v6
https://goo.gl/maps/yd211qkoGegQsF2v6
https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/


مسار سياحي مقترح للبوسنة والهرسك

هنــا اضغــط  مــاب،  قوقــل  علــى  المســار  لمشــاهدة 

في حال كان وصولك مبكًرا: اتجه من مطار سراييفو مباشرة إلى ترافنيك 90 كيلو، أو يايتسا 
160 كيلو )يوم أو يومين(، لزيارة المعالم السياحية هناك، ومنها لطول المسافة مابين سراييفو 

 وبيهاتش  ) 300 كيلو متر تقريبًا(.

يمكن زيارة ترافنيك أو يايتسا من سراييفو، أو يمكن أن تكون نقطة توقف إلى بيهاتش أو 
 العكس.

 يمكن زيارة كونييتس من سراييفو أو يمكن زيارتها من موستار، المسافات متقاربة.

بالطبع وجهات النظر تختلف باختالف األشخاص لذا هذا المسار مجرد اقتراح مني فقط الغير، 
وليس لزاًما التقيد به، يمكنك التعديل عليه حسب ما تراه مناسًبا لك ولعدد أيام رحلتك.

األرقام في الصورة تعني عدد األيام المقترحة.

130كموستار - سراييفو300 كبيهاتش – موستار 300 كسراييفو - بيهاتش

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://goo.gl/maps/bcb3TvMWT56woRcZ9
https://goo.gl/maps/yd211qkoGegQsF2v6
https://goo.gl/maps/yd211qkoGegQsF2v6
https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/


إحداثية الساحة:

تلفريك ســراييفوالمدينــة القديمة )الســنتر(

BASCARSIJA SARAJEVO CABLE CAR

N43 51.590 E018 25.880
N43 51.326 E018 26.095

N43 51.578 E018 25.930

يوجــد العديــد مــن مواقــف الســيارات بجــوار الســاحة 
ــر األقــرب.  وهــذه إحداهــا وتعتب

برج افاز تويســت

AVAZ TWIST TOWER

يعتبــر  ســراييفو،  علــى  بانوراميــة  إطاللــة 
هنــاك. األطــول  البــرج 

 اإلطاللة على سراييفو.
 التلفريك بوسط سراييفو، يبعد 700 متر 

تقريًبا عن البلدة القديمة ) ساحة باشجارشيا (.

اإلحداثياتاإلحداثيات

N43 51.660 E018 24.155

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 باشجارشــيا )الباشــرجا( وســط سراييفو، حيث 
تنتشر بها المطاعم والكافيهات ومحالت التسوق.

إحداثية المواقف:

إحداثية التلفريك:

إحداثية المواقف:

N43 51.283 E018 26.084

 يمكن الوصول له مشًيا باألقدام من البلدة
 القديمة ) ساحة باشجارشيا (.

منتــزه صني الند

sunnyland sarajevo

إحــدى األماكــن الترفيهيــة الجميلــة فــي ســراييفو، يوجــد 
التســلق،  ألعــاب  زيباليــن،   ،) توبجــان   ( زحليقــة صيفيــة 
ــى ســراييفو.   ــة عل ــك اإلطالل وغيرهــا، واألجمــل مــن ذل

N43 50.505 E018 24.890

األماكن السياحية يف سراييفو.
W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://www.zicara.ba/en/home
https://goo.gl/maps/ayTmjiPTsnRkDjn96
https://goo.gl/maps/km856kY5yZt2wQL57
https://goo.gl/maps/vgn9jrBdxazyP8B89
https://goo.gl/maps/BYHfnPhgDnkEZsH68
https://www.zicara.ba/en/home
https://goo.gl/maps/or4oF4xgNW5eB8mU7
https://goo.gl/maps/xD6MXGP711wGP3sk6
https://www.traveldiv.com/


اإلحداثيات

اإلحداثيات

جبــل إيغمان

TUNEL SPASAIGMAN SARAJEVO

N43 46.063 E018 15.018

N43 49.210 E018 20.215

الحديقــة الوطنيــة فريلو
جبل بيالشنيتســا

القلعــة الصفراء

VRELO BOSNEBJELASNICA
باإلمــكان التجــول مشــًيا باألقــدام أو صعــود عربــة 
الخيــول، مــكان هــادىء وجميــل للجلــوس خصوًصــا 

بجــوار النهــر تبعــد 13 كيلــو عــن وســط ســراييفو.

25 كيلــو عــن ســراييفو وبالقــرب مــن جبــل إيغمــان 7 
 كيلومتــرات تقريًبــا، الصعــود لــه بالتلفريــك، عبــارة عــن 

كراسي معلقة. 

ــر واحــد  ــر وعــرض مت نفــق تحــت األرض بطــول 800 مت
1.6 متــر بالقــرب مــن المطــار، تــم  ومتوســط ارتفــاع 
حفــره لربــط ســراييفو المحاصــرة والمعزولــة عــن بقيــة 
البوســنة  أراضــي  ببقيــة  الوقــت  ذلــك  فــي  العالــم 
ليكــون معبــًرا إليصــال المســاعدات مــن الغــذاء والــدواء 
واألســلحة للمســلمين أثنــاء حصارهــم ومــازل يحتفــظ 
بــاألدوات البدائيــة التــي اســتخدمت للحفــر وللحــرب 
وكذلــك مــازال أثــار الرصــاص علــى ذلــك المبنــى، الــذي 
ــة حصلــت  ــه الحفــر، النفــق يحكــي قصــة واقعي ــدأ من ب
زيارتــه  اقــرأ عنــه قبــل  زيارتــه، فقــط  ستعيشــها عنــد 

لتعــرف األحــداث التــي حصلــت خــالل هــذه الحــرب.

اإلحداثياتاإلحداثيات

N43 49.223 E018 16.065N43 43.019 E018 16.996

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

خضــراء،  طبيعــة  ذات  مرتفعــة  منطقــة 
للجلــوس والمشــي، الشــواء، الطبــخ، يبعــد 

ســراييفو. وســط  عــن  كيلــو   30

نفــق الحياة

من أبريل إلى أكتوبر من 10 ص إلى 5 م
من نوفمبر إلى مارس من 10 ص إلى 4 م 

 التذكرة 10 مارك 
اليقبل إال المارك البوسني )كاش فقط(

القلعــة الصفراء

مغيــب  وقــت  خصوًصــا  ســراييفو،  علــى  فاتنــة  إطاللــة 
الشــمس، قــد يكــون مرهــق ومتعــب للبعــض كــون الوصول 
المدينــة  مــن  جــًدا  قريبــة   ، باألقــدام  مشــًيا  صعــود  لهــا 

القديمــة فــي حــدود 700 متــر.

N43 51.686  E018 26.259

اإلحداثيات

ZUTA TABIJA

https://goo.gl/maps/hGHAjmD5jLTBQghg7
https://goo.gl/maps/aUBWea5wyupya3c27
https://goo.gl/maps/XhbD6SPhXj35LHHJA
https://goo.gl/maps/v5nTfhGqjYyz4GHT9
http://tunelspasa.ba/#Dobrodo%C5%A1li
http://tunelspasa.ba/#Dobrodo%C5%A1li
https://goo.gl/maps/5puraBQxtF5TVpkd8


اإلحداثيات

اإلحداثيات

مول ســراييفو ســيتي سنترحديقــة الحيوانات

PIONIRSKA DOLINASARAJEVO CITY CENTER

N43 52.640 E018 24.680

N43 51.333 E018 24.533

بحيرة بروكوشــكو

مطار ســراييفو الدولي

PROKOSKO LAKE

MEDUNARODNI AERODROM SARAJEVO

 يبعد عن وسط المدينة 10 كيلومترات .

 مول الشدي كما يحب أن يسميه البعض، عبارة عن 
صغيرة نوًعا ما، يوجد بها بعض األلعاب لألطفال،  مجمع تجاري ترفيهي، ومركز للتسوق. 

تبعد 5 كيلومترات عن وسط سراييفو.

اإلحداثيات
اإلحداثيات

N43 57.532 E017 45.428
N43 49.605 E018 20.232

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

)SJJ( رمز المطار

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

 الدخول للبحيرة غير مجاني 
) 2 مارك للشخص والسيارة ب 10 مارك ( 

األسعار قد تختلف من وقت آلخر.

 سواًء استخدمت جهاز المالحة ) القارمن ( أو قوقل ماب، 

آمل التركيز على اللوحات اإلرشادية للبحيرة حتى تصل لها. 

قمــة ياهورينا

 تبعد عن سراييفو 30 كيلو، 
يوجد زحليقة باألعلى. 

N43 44.238  E018 33.978

اإلحداثيات

JAHORINA 

تبعــد عــن ســراييفو 75 كيلــو تقريًبــا وتعتبــر إحــدى أجمــل 
مســتوى  عــن  متــر   1635 إرتفــاع  علــى  البوســنة،  بحيــرات 
ســطح البحــر، جــزء مــن الطريــق لهــا غيــر معبــد وقــد يكــون 
متعــب بعــض الشــيء للبعــض مــع ذلــك ممتــع وجميــل، مــن 
ــارة، يمكنــك الغــداء هنــاك طبــخ  األماكــن التــي تســتحق الزي

وشــوي محلــي علــى الطريقــة البوســنية.

يمكن الوصول لها بسياراتك الخاصة أو االتفاق مع سائق 
باليومية على سبيل المثال إن أردت تجنب بعض التعب.

https://www.scc.ba/ar
https://goo.gl/maps/bPfFt8gajey8SmnRA
https://goo.gl/maps/WqrL255U5arkcDGY8
http://
https://goo.gl/maps/41wEQazwyebCFZVa9
https://goo.gl/maps/W3RhxjxME9K6DP4h8
https://www.scc.ba/ar
https://www.sarajevo-airport.ba/
https://goo.gl/maps/oDMbJ47AiQjCGGyK6


ترافنيك

بحيــرة بليفا - يايتســا

شــالل بليفا - يايتســا

TRAVNIK CASTLE

PLIVSKO LAKES 

PLIVSKI VODOPAD. JAJCE

تبعــد ترافنيــك 90 كيلــو باتجــاه يايتســا وبيهاتــش، يمكــن 
الســكن بهــا ويمكــن المــرور عليهــا وعلــى مافيهــا مــن 

أنشــطة خــالل اتجاهــك إلــى بيهاتــش.

بجــوار الطواحيــن المائية مباشــرة 750 متر تقريًبا.

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N 44 13.775 E 017 40.205

N44 20.801 E017 13.207

N44 20.232 E017 16.186

اإلحداثية أدناه للقلعة، لها إطاللة جميلة على ترافنيك 
وتعتبر من أهم معالمها.

 في يايتسا، 50 كيلو بعد ترافنيك، باتجاه بيهاتش 
مروًرا ببلدة دوني واقف.

اإلحداثيات

نبــع النهــر األزرق- ترافنيك

PLAVA VODA. TRAVNIK

N 44 13.760 E 017 40.355

من األماكن المميزة في ترافنيك، يوجد مطاعم 
 ومقاهي على حافة النهر.

بجوار قلعة ترافنيك، 300 م تقريًبا مشًيا باألقدام.

 يمكنك التوقف في مواقف نبع النهر األزرق وزيارة 
القلعة مشًيا باألقدام 300 متر تقريًبا.

الطواحيــن المائية - يايتســا

MLINCICI JAJCE
يايتسا، 6 كيلومترات عن شالل بليفا، وبجوار بحيرة 

بليفا مباشرة. 

اإلحداثيات

N44 20.821 E017 13.562

مطعــم سيميشــنيكا - دونــي واقف

للمعلــم  أقــرب  تعتبــر  والتــي  المميــزة  المطاعــم  مــن 
37 ك وعــن يايتســا نفــس  الســياحي، يبعــد عــن ترافنيــك 

واقــف. دونــي  بلــدة  فــي  المســافة، 

اإلحداثيات
N44 08.353 E017 21.541

SEMESNICA RESTAURANT

W W W. T R AV E L D I V. C O M
األماكن السياحية يف )ترافنيك - يايتسا(األماكن السياحية يف )ترافنيك - يايتسا(

https://goo.gl/maps/9vG6drfvtAnW5AfAA
https://goo.gl/maps/uMFjkwN9wLFzo1h46
https://goo.gl/maps/ygtC3Z1nQcfLaYEJ7
https://goo.gl/maps/qY9tTUSKQdeAJqY88
https://goo.gl/maps/c7PYT7qRSdU6y28o7
https://goo.gl/maps/a8qd4aqgG6Uw5a8y5
https://www.traveldiv.com/


بيهاتش

BIHAC
300 كيلو غرب ســراييفو، تقريًبا 5 ســاعات بالســيارة

اإلحداثيات
N44 48.941 E015 52.224

 شــالالت بليتيفيتــش )كرواتيا(

PLITVICE LAKES

N44 52.980 E015 37.400

منتــزه بحيــرات بليتفيتــش الوطنــي فــي كرواتيــا، أقــدم وأكبــر 
حديقــة وطنيــة فــي جمهوريــة كرواتيــا، وهــي مدرجــة فــي 
قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو، تســتحق الزيــارة، وتعتبــر 
مــن أهــم األماكــن الســياحية فــي كرواتيــا، 35 ك عــن بيهاتــش.

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

اإلحداثيات

شــالالت شتريباتشــكي بوك

STRBACKI BUK

N44 39.373 E016 00.731

 يعتبر أحد أجمل شالالت البوسنة 40 كيلو
 جنوب شرق بيهاتش، 

منتجــع ومطعــم نتورا أرت

NATURA ART RESTAURANT

اإلحداثيات

N44 44.014 E015 55.566

للمسارات - اضغط هنالألسعار - اضغط هنا

ــك قــد  ــارة مــع ذل ــل ويســتحق الزي المــكان بشــكل عــام جمي
يكــون متعــب ومرهــق للبعض خصوًصا كبار الســن واألطفال، 
حيــث أن مســارات المشــي فــي الحديقــة ضيقــة نســبًيا، وتمــر 
عبــر تضاريــس غيــر مســتوية وفــوق جســور خشــبية علــى طــول 
شــواطئ البحيــرة، كمــا أن بعــض المســارات تســتغرق أكثــر 
مــن ســاعتين حســب المســار  والبعــض منهــا أكثــر مــن ذلــك 
بمــا فيهــا القــوارب وباصــات النقــل الداخليــة، كمــا الينصــح 
بعربــات األطفــال أو عربــات ذوي الهمــم، لــذا وجــب التنبيــه.

يوجــد مدخليــن للمنتــزه ) المدخــل الشــمالي رقــم 1 والمدخل 
منهــا  مدخــل  لــكل  مســارات،  وثمانيــة   )  2 رقــم   الجنوبــي 

4 مسارات، يفضل مشاهدتها قبل الوصول للمنتزه.

إحداثية المدخل الشمالي  )1(

إحداثية المدخل الجنوبي  )2(

N44 54.424  E015  36.762

المــكان جميــل علــى النهــر مباشــرة 15 كيلــو جنــوب 
بيهاتــش، فــي المنتصــف تقريًبــا بينهــا ووبيــن شــالالت 

ــوك شتريباتشــكي ب

مطعــم ريفر دوك

RIVER DOCK RESTAURANT
قريــب جــًدا مــن مطعــم نتــورا أرت، يوجــد لديهــم غــداء 

علــى القــارب .

اإلحداثيات

N44 46.428 E015 56.900

الموقع اإللكتروني - اضغط هنا

للحجز  -  38763797833+

الموقع اإللكتروني - اضغط هنا

للحجز  -  38737224183+

Wاألماكن السياحية يف )بيهاتش( W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/wEDKgo77FXuyLHhR6
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/
https://goo.gl/maps/8xv28eYXvWz1WZmo8
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/
https://goo.gl/maps/1iVhheq7CxV73neT9
https://goo.gl/maps/g9jCJjXik9RJv9f49
https://goo.gl/maps/tDPfN2tR5XeuDku77
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-your-visit/istrazite-jezera/price-list/
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-your-visit/istrazite-jezera/activities/lake-tour-programmes/
https://goo.gl/maps/91MtSZ8saNiEciFu9
https://goo.gl/maps/eZgNSD1hUkVZqFhV9
https://goo.gl/maps/91MtSZ8saNiEciFu9
https://goo.gl/maps/KNzm3ybAtvZ1h5eYA
https://river-dock-restaurant.business.site/
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-your-visit/istrazite-jezera/activities/lake-tour-programmes/
http://www.opalhoteli.com/en/gallery/tourist-resort-natura-art/restaurant/24
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-your-visit/istrazite-jezera/activities/lake-tour-programmes/
https://www.traveldiv.com/


موستار

MOSTAR

اإلحداثيات

N43 20.235 E17 48.735

إحداثية النبع

N43 15.405 E17 54.150

اإلحداثيات

جســر موستار

STARI MOST MOSTAR

N43 20.238 E17 48.890

المطاعــم  مــن  عــدد  يوجــد  موســتار،  عــن   15كيلــو 
و المقاهي على ضفة النهر.

شــالالت كرافيتسا

KRAVICA FALLS

اإلحداثيات

N43 09.501 E017 36.512
اضغط هنا للموقع اإللكتروني

المحطة ) باص (
Bad Gastein Kongresszentrum

VRELO BUNE

جنوب غرب موستار
تبعد عنها 45 كيلو، أي ساعة تقريًبا.

تبعد موستار عن سراييفو 130 كيلو، وعن 
بيهاتش 300 كيلو. 

اإلحداثية لمواقف المدينة القديمة، بالقرب 
من جسر موستار الشهير بحدود 200 متر.

جســر موســتار، أو الجســر القديم، تم ادراجه في قائمة 
العالمــي لليونســكو، ويتعتبــر رمــز للمدينــة،  التــراث 

وأحــد أهــم معالمهــا، ومــكان ملهــم للمصوريــن.

فــي  التوقــف  يمكنــك  الجســر،  لنفــس  اإلحداثيــة 
جــًدا  قريــب  الجســر  القديمــة،  المدينــة  مواقــف 

متــر.  200 بحــدود  منهــا 

إحداثية المواقف

N43 15.463 E017 53.761

هــذه  النبــع  بجــوار  مواقــف  تجــد  لــم  حــال  فــي 
أقــرب  وتعتبــر  متــًرا،   600 عنــه  تبعــد  المواقــف 

لــه،  العامــة  المواقــف 

نبــع نهر بونا 

األماكن السياحية يف )موستار - كونييتس(
W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/pbZbQvfzueoJsE51A
https://goo.gl/maps/7fpPtBxrJDkmmikC6
https://goo.gl/maps/zbVK2xsAA3k9KPX29
https://goo.gl/maps/PKd6VTUHV1JNeghj8
https://kravica.ba/en/
https://kravica.ba/en/
https://goo.gl/maps/GAeJKEQL7qamwYfh9
https://www.traveldiv.com/


اإلحداثيات

ملجأ تيتو )كونييتس(

 ملجــأ نــووي ســابق ومركــز قيــادة عســكري تــم بنــاؤه لحمايــة 
الرئيس اليوغوســالفي في ذلك الوقت جوزيب بروز تيتو وما 
يصــل إلــى 350 مــن أعضــاء دائرتــه الداخليــة فــي حالــة حــدوث 
نــزاع نــوي، وهــو أكبــر ملجــأ نــووي وواحــد مــن أكبــر المنشــآت 
تحــت األرض التــي تــم بناؤهــا علــى اإلطــالق فــي يوغوســالفيا 
الســابقة، كان أكثــر المنشــآت العســكرية ســرية فــي البــالد. 
حيــث تــم اختيــار جميــع عمــال البنــاء وفحصهــم بعنايــة، وتوقيع 
ــن أعلــى فحــص  ــع الموظفي ــاز جمي عقــد صمــت معهــم، واجت
أمنــي. فــي عــام 1979 تــم االنتهــاء منــه بعــد 26 عاًمــا مــن 
العمــل وتــم إنفــاق 4.6 مليــار دوالر علــى تكاليــف البنــاء، تجــد 
بداخــل المتحــف معــدات عســكرية قديمــة و هواتــف مــن 
الطــراز القديــم وأثــاث عتيــق والكثيــر مــن المعلومــات والتاريخ، 

تشــعر بأنــك فــي رحلــة عبــر الزمــن.

N43 38.057 E017 59.693

يمكنــك حجــز تذاكــر الدخــول عــن طريــق الشــركات المتواجــدة عنــد 
الجســر القديــم ، حيــث أن المخبــأ علــى طــرف كونييتــس، عــن الســنتر 

4 كيلومتــرات تقريًبــا، ولــه أوقــات وســاعات معينــة للدخــول.

TITO’S BUNKER-  ARK

JABLANICKO JEZERO

OLD STONE BRIDGE KONJIC

اإلحداثيات

 بحيرة يابالنيتسا

N43 41.115 E017 53.167

منتجع جنة جنة

المنتــج أشــبه بمدينــة األقــزام الســبعة أو أشــبه بالقريــة 
المصغــرة، يوجــد مطعــم ومقهــى وجلســات علــى النهــر، 
وبعــض األلعــاب لألطفــال، موقــع المنتجــع بيــن ســراييفو 
مــروًرا  كيلومتــرات   10 كونييتــش  عــن  يبعــد  وموســتار 
بالقــرب مــن بحيــرة يابالنيتســا، وعــن ســراييفو 70 كيلــو 
وعــن موســتار 65 كيلــو. بإمكانــك زيارتــه خــالل توجهك من 

موســتار إلــى ســراييفو أو العكــس.

8 كيلومتــرات عــن كونييتــس، يوجــد قــوارب علــى البحيــرة مــع 
وجبــة غــداء أو بــدون ، كمــا يوجــد تجديــف بالكايــاك و صيــد 

األســماك، وغيرهــا.

RAJ U RAJU

N43 39.190 E017 52.856

اضغط هنا للموقع اإللكتروني

الدخول للمنتجع ب 5 مارك للشخص الواحد

الجسر القديم )كونييتس(

تشــتهر  كونييتــس بالرافتينــج، تجــد مكاتبهــا بالقــرب مــن الجســر 
.)Raft Kor( وهــذا اســم أحــد هــذه المكاتــب

إحداثية الجسر

N43 39.055 E017 57.730

إحداثية المكاتب

إحداثية الملجأ

N43 39.055 E017 57.730

جســر كونييتس أو كما يســمى الجســر القديم، تحفة معمارية 
مــن القــرن الســابع عشــر علــى نهــر نيريتفــا، يعتبــر نصب تــذكاري 
وطنــي للبوســنة، ويعتبــر أحــد الجســور األربعــة األكثــر أهميــة 
فــي البوســنة والهرســك ويعتبــر نقطــة انضمــام الهرســك 
إلــى البوســنة، تعــرض الجســر للقصــف و التدميــر أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة ثــم أعيــد بنائــه فــي عــام 2009م، يوجــد بعــض 

المقاهــي والمطاعــم علــى ضفــاف النهــر ومقابــل الجســر.

يمكــن زياراتهــا مــن ســراييفو، المســافة 60 كيلــو تقريًبــا، كمــا 
يمكــن المــرور عليهــا  خــالل توجهــك مــن موســتار إلــى ســراييفو.

للحجز والمزيد من المعلومات اضغط هنا

https://goo.gl/maps/w22XR28a4M5Yy6JC8
https://goo.gl/maps/D2pqPCan11EWCR9DA
https://rajuraju.com-book.com/index.php
https://goo.gl/maps/TkcPVaPXYYu3pczCA
https://goo.gl/maps/gcdsxVPF8mX6RugY6
https://rajuraju.com-book.com/index.php
https://www.bunker.ba/
https://goo.gl/maps/9skADoB2cEVgF92k6
https://goo.gl/maps/zucumYAGs2DFg43Y6
https://www.bunker.ba/


معلومات قد تهمك 

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

 عوًضا عن التأشيرة البوسنية يمكن دخولها بتأشيرة الشنغن مباشرة بشرط أن تكون متعددة. 

بعض األماكن السياحية كالشالالت وغيرها، الوصول لها قد يكون متعب بعض الشيء 
لذا آمل االنتباه لذلك خصوًصا لمن معه عائلة أو كبار بالسن.

ــا فــي هــذا الملــف تحتــوي علــى روابــط لقوقــل مــاب، بمجــرد الضغــط  جميــع اإلحداثيــات هن
عليهــا ســيتم تحويلــك لقوقــل مــاب مباشــرة.

بالتأكيــد لــم يتــم وضــع جميــع البرامــج واألنشــطة الســياحية داخــل البوســنة والهرســك، ولكــن 
وضعــت الصفــوة منهــا ومــا هــو األفضــل ومناســب حســب وجهــة نظــري الخاصــة.

لمحبي هواية الرافتنج، ستجد غايتك هناك في أغلب المدن والقرى.  

يفضــل اســتئجار ســيارة خاصــة حتــى تكــون رحلتــك أكثــر أريحيــة وسالســة فــي التنقــالت، كمــا أن 
الســيارة تعنــي الخصوصيــة وامتــالك للوقت.

حاولــت بقــدر المســتطاع أن تكــون المســميات مــن قوقــل مــاب أو كمــا هــو متعــارف عليــه بيــن 
األغلبيــة، حتــى يســهل إيجادهــا لمــن يبحث بالمســميات.

جميــع األماكــن الســياحية واإلحداثيــات فــي الملــف تــم التأكــد منهــا ومراجعتهــا أكثــر مــن مــرة، 
مــع ذلــك حتــى وإن كانــت صحيحــة قــد يخذلــك قوقــل مــاب او جهــاز المالحــة هنــاك، فــي حــال 

حصــل ذلــك ال ســمح اللــه اســأل مــن حولــك، واتبــع اللوحــات اإلرشــادية حتــى تصــل.

وضعــت فــي هــذا الملــف بعــض المطاعــم والتــي قــد تكــون أقــرب للمعلــم الســياحي، فــي حــال 
ــك قوقــل مــاب، وال تنســى مشــاهدة  أردت البحــث عــن المطاعــم األخــرى، يخدمــك فــي ذل
التقييمــات والتعليقــات فهــي مهمــة حتــى تعــرف ايجابيــات وســلبيات المــكان، كمــا تشــتهر 
لــذا ســتجد  البوســنة والهرســك بالمطاعــم واللحــوم المشــوية علــى الطريقــة البوســنية، 

الكثيــر منهــا، ولهــا إطــالالت جميلــة جــًدا علــى الشــالالت واألنهــار، وغيرهــا.

العملــة البوســنية هــي المــارك وتحمــل الرمــز BAM وتعــرف أيًضــا بالرمــز KM، وهــي مربوطــة 
باليــورو  )اليــورو يســاوي 1.95 مــارك بوســني(،

قــد تجــد صعوبــة فــي صــرف العمــالت الخليجيــة هنــاك، لــذا األفضــل أن تقــوم بتحويــل المبلــغ 
إلــى مــارك بوســني مــن بلــدك إن وجــدت عملــة المــارك، وإن لــم تجــد أصــرف يــورو أو دوالر 
واليــورو أفضــل بعــد المــارك، كمــا يمكنــك اســتخدام بطاقــات االئتمــان هنــاك مــع وجــود مبلــغ 

نقــدي لوقــت الحاجــة.

لتحويل المارك لعملة أخرى اضغط هنا.

https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.snapchat.com/add/almusafer009
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83+%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%89+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84&sxsrf=ALiCzsbEh7FvLEWR3cvSCwVIDcJyYngLNw%3A1653082802481&ei=sgqIYrb-HMeua_KBucgF&oq=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOhIILhDHARCjAhDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAToFCAAQgARKBAhBGABKBAhGGAFQkwRYjwxgsxhoAXABeACAAXqIAZkFkgEDMS41mAEAoAEByAETwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz


 وسط 
سراييفو

المدينة القديمة )السنتر( 
N43 51.590 E018 25.880

تلفريك سراييفو
N43 51.326 E018 26.095

سراييفو سيتي سنتر
N43 51.333 E018 24.533

القلعة الصفراء
N43 51.686  E018 26.259

الجسر الالتيني
N43 51.455 E018 25.738

منتزه صني الند
N43 50.505 E018 24.890

السفارة السعودية في سراييفو
N43 51.598  E018 24.162

حديقة الحيوانات
N43 52.640 E018 24.680

برج أفاز تويست
N43 51.660 E018 24.155

حديقة الحيوانات

سراييفو سيتي سنتر

الجسر الالتيني

تلفريك سراييفو

البلدة القديمة
برج أفاز تويست

السفارة السعودية

القلعة الصفراء

مالهي صني الند

محطة القطارات

محطة قطارات سراييفو
N43 51.554 E018 23.978

المدينــة القديمــة )باشجارشــيا - الباشــرجا(، تعتبــر القلــب النابــض لســراييفو، الكثيــر مــن المطاعــم والمقاهــي 
ــة )مــاء الســبيل(. ــم التاريخي والتســوق ، كمــا يوجــد فــي نفــس الســاحة  أحــد المعال

تلفريــك ســراييفو، قريــب جــًدا مــن المدينــة القديمــة ) باشچارشــيا ( حوالــي 650 متــر )بإمكانــك زيارتــه مشــًيا 
باألقــدام 10 دقائــق تقريًبــا(.

جميــع اإلحداثيــات أعــاله بداخلهــا روابــط قوقــل مــاب، فقــط اضغــط علــى أي إحداثيــة وســيتم تحويلــك مباشــرة 
إلــى برنامــج قوقــل .

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

https://goo.gl/maps/zhh26A6uZiszBQjQ6
https://goo.gl/maps/ysPDCCcrQncD42XC9
https://goo.gl/maps/mY9LXKQvgzjNtA5Z7
https://goo.gl/maps/Z2qtGNKABSLQQ4fm8
http://.
https://goo.gl/maps/iGsPwBJsbStA32jZ7
https://goo.gl/maps/whd9Lm6F1RRwgH3u8
https://goo.gl/maps/svRcEPRSfhN6tU4M7
https://goo.gl/maps/NKsEc2TBYvMM7ccp6
http://.
https://goo.gl/maps/YU4UtNEHdC5M32ZM9
https://goo.gl/maps/vPzxmbGFqPKeH73X6
https://www.traveldiv.com/


منتزه صني الند

سراييفو 
وضواحيها

المدينة القديمة ) السنتر ( 
N43 51.590 E018 25.880

تلفريك سراييفو
N43 51.326 E018 26.095

الحديقة الوطنية فريلو
N43 49.223 E018 16.065

قمة ياهورينا
N43 44.196 E018 33.920

N43 52.640 E018 24.680

منتزه صني الند
N43 50.505 E018 24.890

نفق الحياة
N43 49.194 E018 20.210

حديقة الحيوانات

جبل إيغمان
N43 46.063 E018 15.018

حديقة الحيوانات

حديقــة فريلو
نفق الحياة

مطار سراييفو

المدينة القديمة

تلفريــك بيالشنيتســا

مالهي صني الند

مطار سراييفو
N43 49.605 E018 20.232

بحيرة بروكوشكو على مسافة 80 كيلو، ساعتين بالسيارة تقريًبا، شرق سراييفو.

قمة ياهورينا

جبــل إيغمان

تلفريك سراييفو

جبل بيالشنيتسا
N43 43.019 E018 16.996

إيغمان و وبيالشنيتسا بجوار بعض وال يفصل بينهم سوى 7 كيلومترات  .

جميــع اإلحداثيــات أعــاله بداخلهــا روابــط قوقــل مــاب، فقــط اضغــط علــى أي إحداثيــة وســيتم تحويلــك مباشــرة 
إلــى برنامــج قوقــل .

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

https://goo.gl/maps/zhh26A6uZiszBQjQ6
https://goo.gl/maps/ysPDCCcrQncD42XC9
https://goo.gl/maps/hXUukAMz9XFkQfKP9
https://goo.gl/maps/VT9EKoD6N6dMXmLk6
https://goo.gl/maps/uSZzYhnDjd4q7eaQ8
https://goo.gl/maps/Xun7UhvXyQqwJuaN6
https://goo.gl/maps/whd9Lm6F1RRwgH3u8
https://goo.gl/maps/vQVER4tk6z1SkUSJ7
https://goo.gl/maps/fPy8G3FxiCcskMkT9
https://goo.gl/maps/fPy8G3FxiCcskMkT9
https://goo.gl/maps/waNGFoGcStsn8APx8
https://goo.gl/maps/hGHAjmD5jLTBQghg7
https://goo.gl/maps/1Te28eE5yQ1u9xKs6
https://www.traveldiv.com/


منتزه صني الندلبال

 - ترافنيك
- يايتسا

بلدة ترافنيك - القلعة
N 44 13.775 E 017 40.205

نبع النهر األزرق - ترافنيك
N 44 13.760 E 017 40.355

جبل فالسيتش - ترافنيك
N44 18.711 E017 34.420

الطواحين المائية - يايتسا
N44 20.821 E017 13.562

N44 20.232 E017 16.186

مطعم سيميشنيكا - دواني واقف
N44 08.353 E017 21.541

شالل بليفا - يايتسا

سوق فيس
N44 10.124 E017 46.936

نبع النهر األزرق

شالل بليفا

ترافنيك

مطعــم سيميشــنيكا

جبال فالسيتش

يقع شالل بليفا في نفس بلدة يايتسا

سوق فيس

دوني واقف

بحيرة بليفا - يايتسا
N44 20.801 E017 13.207

 الطواحين المائية
و بحيرة بليفا

يايتسا

إحداثيــة ترافنيــك للقلعــة وهــي بجــوار نبــع النهــر األزرق مباشــرة، يمكــن التوقــف فــي مواقــف النهــر وزيــارة القلعــة 
مشــًيا باألقــدام المســافة 300 متــر تقريًبــا.

جميــع اإلحداثيــات أعــاله بداخلهــا روابــط قوقــل مــاب، فقــط اضغــط علــى أي إحداثيــة وســيتم تحويلــك مباشــرة إلــى 
برنامــج قوقل.

ــا، يمكــن أن تكــون ترافنيــك أو يايتســا نقطــة توقــف  لطــول المســافة مابيــن ســراييفو وبيهاتــش 300 كيلــو تقريًب
ليــوم أو اثنيــن ، حيــث تبعــد ســراييفو عــن ترافنيــك 90 كيلــو وعــن يايتســا 160 كيلــو.

تبعد ترافنيك عن يايتسا مسافة 65 كيلو تقريًبا

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

https://goo.gl/maps/ABpjB3iGzzCrPyQ5A
https://goo.gl/maps/9z4yKTXwAEfUBVmF6
https://goo.gl/maps/EEtKPRkBTp6zveDU7
https://goo.gl/maps/ABpjB3iGzzCrPyQ5A
https://goo.gl/maps/pGcfDkQTEthgoh18A
https://goo.gl/maps/XbDMBcz3pTeQDKcf7
https://goo.gl/maps/4WsX4ppHBXAAGbb48
https://goo.gl/maps/vQVER4tk6z1SkUSJ7
https://goo.gl/maps/cvNnv7nE9FoUJuy68
https://goo.gl/maps/rCnkAhxeGNrv3Lfd6
https://goo.gl/maps/yPrraxscbPymTSuC7
https://goo.gl/maps/hGHAjmD5jLTBQghg7
https://goo.gl/maps/YM99L3UT6Y51mWgQ9
https://www.traveldiv.com/


بيهاتش

مدينة بيهاتش
N44 48.941 E015 52.224

شــالالت شتريباتشــكي بوك
N44 39.373 E016 00.731

مطعم ريفر دوك 
N44 46.428 E015 56.900

N44 29.345 E016 08.548
شالل مارتن برود 

منتجع ومطعم نتورا أرت
N44 44.014 E015 55.566

بيهاتش

ــا( مــروًرا بمطعــم ريفــر دوك وأيًضــا يمــر بالقــرب مــن  شــالل مارتــن بــرود يبعــد عــن بيهاتــش 50 كيلــو )ســاعة تقريًب
ــوك.  ــورا أرت وشــالالت شتريباتشــكي ب مطعــم نت

شالل مارتن برود

شالالت بليتيفيتش )المدخل الشمالي(

N44 54.424 E015 36.762

 شــالالت بليتيفيتش
كرواتيا

جميــع اإلحداثيــات أعــاله بداخلهــا روابــط قوقــل مــاب، فقــط اضغــط علــى أي إحداثيــة وســيتم تحويلــك مباشــرة إلــى 
برنامــج قوقــل .

شــالالت شتريباتشــكي بوك

مطعــم نتورا أرت

مطعــم ريفر دوك

شالالت بليتيفيتش )المدخل الجنوبي(

N44 52.980 E015 37.400

شــالالت بليتيفيتــش فــي كرواتيــا، ويوجــد لهــا مدخليــن، وثمانيــة مســارات، ) آمــل مراجعــة المعلومــات فــي الصفحــة 
العاشــرة(،  مــع العلــم بأنــه يمكــن دخــول كرواتيــا مــع البوســنة بتأشــيرة الشــنغن.

 شالالت بليتيفيتش تقع في كرواتيا، 

تبعد عن بيهاتش 35 كيلو تقريًبا. 

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

https://goo.gl/maps/aEUes9FmU1MoNK5f6
https://goo.gl/maps/9z4yKTXwAEfUBVmF6
https://goo.gl/maps/12JZU5YDhonW2qeE8
https://goo.gl/maps/1aZaXJmNvfpzKonZ6
https://goo.gl/maps/kXkdCuczQi9pGhVB6
https://goo.gl/maps/YCNYmxrTV9uyyjBw8
https://goo.gl/maps/pVEwJwmoQrpXfny98
https://goo.gl/maps/hGHAjmD5jLTBQghg7
https://goo.gl/maps/AzkeMZjiKHEcTZSY9
https://goo.gl/maps/hGHAjmD5jLTBQghg7
https://goo.gl/maps/WUJQzNZx3J6p7pmA8
https://www.traveldiv.com/


 - موستار
- كونييتس

مدينة موستار )المدينة القديمة(
N43 20.235 E17 48.735

جســر موستار
N43 20.238 E17 48.890

نبع نهر بونا )موستار(
N43 15.405 E17 54.150

N43 41.115 E017 53.167
بحيرة يابالنيتسا

شالالت كرافيتسا )موستار(
N43 09.501 E017 36.512

موستار

إحداثية نبع نهر بونا لنفس النبع، هناك مواقفة قريبة من النبع مذكورة في الصفحة 11. 

ملجأ تيتو

إحداثية المدينة القديمة في موستار هي لمواقف السيارات القريبة منها.

جميــع اإلحداثيــات أعــاله بداخلهــا روابــط قوقــل مــاب، فقــط اضغــط علــى أي إحداثيــة وســيتم تحويلــك 
ــى برنامــج قوقــل . مباشــرة إل

إحداثية جسر موستار لنفس الجسر، إذا أردت مواقف للسيارة نفس مواقف المدينة القديمة.

بحيرة يابالنيتســا

كونييتس

شــالالت كرافيتسا

نبــع نهر بونا

منتجع جنة جنة

ملجأ تيتو
N43 38.057 E017 59.693

الجســر القديــم )كونييتس(
N43 39.055 E017 57.730

منتجــع جنــة جنة
N43 39.190 E017 52.856
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https://goo.gl/maps/P7XSm8cNFEbrB5uS6
https://goo.gl/maps/Btso9hQEpCF5sdaZ7
https://goo.gl/maps/Btso9hQEpCF5sdaZ7
https://goo.gl/maps/1aZaXJmNvfpzKonZ6
https://goo.gl/maps/NUeXoqMFGpCf7jFg8
https://goo.gl/maps/p55hwZ869UJDPwuc7
https://goo.gl/maps/YCNYmxrTV9uyyjBw8
https://goo.gl/maps/8vWiNe3aJHuA4t6X7
https://goo.gl/maps/jrrRNYUiopZu443AA
https://goo.gl/maps/9z4yKTXwAEfUBVmF6
https://goo.gl/maps/rEQQNWvtqTsJhwtx6
https://goo.gl/maps/9z4yKTXwAEfUBVmF6
https://goo.gl/maps/8tXSmQ7dSckSE3zY8
https://www.traveldiv.com/


فنادق مقترحة

فندق أوروبا
» سراييفو « 

اضغط
هنا

فندق سويس أوتيل
» سراييفو « 

اضغط
هنا

 فندق فيستفال فيفرباور 
» سراييفو « 

اضغط
هنا

 فندق هوليداي 
» سراييفو « 

اضغط
هنا

فندق بريزيدنت
 » سراييفو «

اضغط
هنا

فندق ليبريس البوتيكي
 » سراييفو «

اضغط
هنا

فندق في آي بي
 » سراييفو «

اضغط
هنا

فندق رادون بالزا
» سراييفو «

اضغط
هنا

 فندق ريزيدنس إن باي ماريوت

 » سراييفو «
اضغط

هنا
 فندق سنترال

» سراييفو «
اضغط

هنا

فندق نوفوتيل بريستول
 » سراييفو «

اضغط
هنا

 كورتيارد باي ماريوت
 » سراييفو «

اضغط
هنا

شقة نواه 
» سراييفو «

اضغط
هنا

فندق مالك ريجنسي
 » سراييفو « بالقرب من المطار

اضغط
هنا

 فندق ومنتجع هيلز كونغرس

 » سراييفو « بالقرب من المطار
اضغط

هنا

شقق بيست أوف باسكارسييا

» سراييفو «
اضغط

هنا

منتجع كوزموبوليت
» سراييفو «

اضغط
هنا

 فندق هوليوود
 » سراييفو « بالقرب من المطار

اضغط
هنا
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 فندق أوستريا بوسنا  
» سراييفو « بالقرب من المطار

اضغط
هنا

 شقة سنترال ميرزا
 » سراييفو «

اضغط
هنا

ماتــم وضعــه هنــا مــن فنــادق وشــقق مبنــي علــى تجــارب البعــض أو باجتهــاد شــخصي منــي وفــي 
كل األحــول تبقــى حســب وجهــة نظــري ومــن الطبيعــي أن تختلــف وجهــات النظــر فــي مثــل هــذه 
األمــور )ومايعجبنــي قــد اليعجبــك(، لــذا آمــل التأكــد مــن اختيــارك حســب ماتــراه مناســبًا لــك ال لــي.

جميع شقق وفنادق سراييفو : اضغط هنــــا 

https://www.booking.com/hotel/ba/europa-sarajevo.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/europa-sarajevo.ar.html?aid=380015&sid=afeba3c018d2679083dee46c102d516b&dist=0&lang=ar&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=other;cdl=en-gb;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/ba/europa-sarajevo.ar.html?aid=380015&sid=afeba3c018d2679083dee46c102d516b&dist=0&lang=ar&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=other;cdl=en-gb;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/ba/swissotel-sarajevo.ar.html?aid=380015;sid=13d6e9ce47061857602edb64af6740b8;atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=27;dest_type=country;dist=0;group_adults=2;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/ba/festival.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/holiday-inn-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/president-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/libris.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/vip.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/radon-plaza.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/residence-inn-by-marriott-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/at/haus-piesendorf.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dbanner-200x200-minimal-click%3Bsid%3D543f906ee50aaa5cb6abc138026eecdd%3Bdcid%3D4%3Bdist%3D0%3Bsrfid%3D683755cddd4fc5401e0804378b6ab79b5c1a1dccX1%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%23availability
https://www.booking.com/hotel/ba/central.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/bristol-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/bristol-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/bristol-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/courtyard-by-marriott-sarajevo.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartment-noah.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/malak-regency.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/hills-sarajevo-congress-amp-thermal-spa-resort.html?aid=380015#map_closed
https://www.booking.com/hotel/ba/best-of-bascarsija-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/best-of-bascarsija-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/best-of-bascarsija-apartments.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/cosmopolit.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/hollywood.ar.html?aid=380015
https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/hotel/ba/ab.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/central-apartment-mirza.ar.html?aid=380015
http://www.traveldiv.com
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=dcca8585e915a5075b7c4c1b8466d8a1&sb=1&sb_lp=1&src=city&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fcity%2Fit%2Frome.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dwedget%3Bsid%3Ddcca8585e915a5075b7c4c1b8466d8a1%3Binac%3D0%26%3B&ss=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88%2C+%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88%2C+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83&is_ski_area=&ssne=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&ssne_untouched=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&city=-126693&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88&ac_position=0&ac_langcode=ar&ac_click_type=b&dest_id=-94996&dest_type=city&iata=SJJ&place_id_lat=43.860134&place_id_lon=18.430134&search_pageview_id=0eba27fbb1e1016b&search_selected=true&search_pageview_id=0eba27fbb1e1016b&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0
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جميع شقق وفنادق ترافنيك اضغط هنــا

جميع شقق وفنادق يايتسا اضغط هنــا

ماتــم وضعــه هنــا مــن فنــادق وشــقق مبنــي علــى تجــارب البعــض أو باجتهــاد شــخصي منــي وفــي 
كل األحــول تبقــى حســب وجهــة نظــري ومــن الطبيعــي أن تختلــف وجهــات النظــر فــي مثــل هــذه 
األمــور )ومايعجبنــي قــد اليعجبــك(، لــذا آمــل التأكــد مــن اختيــارك حســب ماتــراه مناســبًا لــك ال لــي.

فندق فيزير باالس
 » ترافنيك « 

اضغط
 هنا

 فندق توريست 98
 » يايتسا « 

اضغط
 هنا

 شقق أوزي
 » ترافنيك « 

اضغط
 هنا

 أكواخ النا
 » يايتسا « 

اضغط
 هنا

فندق ومنتجع بالنكا 
 » ترافنيك - فالسيتش « 

اضغط
 هنا

 أكواخ كراينا
 » ترافنيك - فالسيتش « 

اضغط
 هنا

فندق آي يو تي  
 » ترافنيك « 

اضغط
 هنا

 شقق ووترفول فودوباد
 » يايستا « 

اضغط
 هنا

 فندق بليفسكو جيسيرو 
 » يايستا « 

اضغط
 هنا

 شقق داون تاون
 » ترافنيك « 

اضغط
 هنا

 شقق وأكواخ لينليني
 » يايتسا « 

اضغط
 هنا

فندق ومنتجع واحة الهدوء 
 » ترافنيك - فالسيتش « 

اضغط
 هنا

شقق بانوراما
 » ترافنيك « 

اضغط
 هنا

 شقق و أكواخ كوكا
 » يايستا « 

اضغط
 هنا

شقق إل ايه أم أي – كاليبونار 

» ترافنيك « 
اضغط
 هنا

 شقق رويال تاون 
» يايستا « 

اضغط
 هنا

فندق سنترال 
 » فيتس « بالقرب من ترافنيك

اضغط
 هنا

 أكواخ فالسيتش نانا  
» ترافنيك - فالسيتش « 

اضغط
 هنا

فنادق مقترحة

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&sid=6ceefc67f7d64f42d6dc3543b6a5d50f&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fba%2Fvezir-palace.ar.html%3Faid%3D380015%3Bsid%3D6ceefc67f7d64f42d6dc3543b6a5d50f%3Bdist%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Btype%3Dtotal%26%3B&highlighted_hotels=5056220&hp_sbox=1&ss=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%8A%D9%83&is_ski_area=0&ssne=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%8A%D9%83&ssne_untouched=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%8A%D9%83&city=-98524&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?ss=%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87&ssne=%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87&ssne_untouched=%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87&label=wedget&sid=27d9d17544f1fbfc6de12e100758ef2a&aid=380015&lang=ar&sb=1&src_elem=sb&src=searchresults&dest_id=-83237&dest_type=city&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&sb_travel_purpose=leisure
http://www.traveldiv.com
https://www.booking.com/hotel/ba/vezir-palace.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/turist-98.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/ozzy.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/cottage-lana.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/blanca-resort-spa.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/holiday-home-krajina.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/iut.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartmani-waterfall.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/plivsko-jezero.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/a-amp-s-apartment.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/lenilenii-bungalows.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/resort-oaza-mira.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/panorama-travnik-travnik.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/kuca-za-odmor-plivska-jezera.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartman-kalibunar-bb-alagica-njive-travnik.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartment-royal-town.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/central-vitez.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/nana.ar.html?aid=380015
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جميع فنادق وشقق موستار اضغط هنا

جميع فنادق وشقق بيهاتش اضغط هنا

فندق كوستيل سكاي بوك
 » بيهاتش « 

اضغط
 هنا

 فندق ميباس
» موستار « 

اضغط
 هنا

فندق أوبال إكسكلوزيف
» بيهاتش «

اضغط
 هنا

فندق إدين
» موستار « 

اضغط
 هنا

شقة أل جي بي إكسلوسيف

» بيهاتش «
اضغط
 هنا

فندق موستار
» موستار « 

اضغط
 هنا

شقق هوليداي هوم أولد 

» بيهاتش «
اضغط
 هنا

فندق باشا 
 » موستار « 

اضغط
 هنا

فيال نور الدنيا 
» بيهاتش «

اضغط
 هنا

شقق ألميرا
 » موستار « 

اضغط
 هنا

فيال هوليداي هوم أينا
» بيهاتش «

اضغط
 هنا

 فندق شانغري ال مانشن
» موستار « 

اضغط
 هنا

فيال هوليداي بوزيتيفا 
» بيهاتش «

اضغط
 هنا

 شقق ليمون
» موستار « 

اضغط
 هنا

 شقة أرمين
 » بيهاتش «

اضغط
 هنا

شقق سمارت هوم
 » موستار « 

اضغط
 هنا

فيال بانوراما سيتي
 » موستار « 

اضغط
 هنا

ماتــم وضعــه هنــا مــن فنــادق وشــقق مبنــي علــى تجــارب البعــض أو باجتهــاد شــخصي منــي وفــي 
كل األحــول تبقــى حســب وجهــة نظــري ومــن الطبيعــي أن تختلــف وجهــات النظــر فــي مثــل هــذه 
األمــور )ومايعجبنــي قــد اليعجبــك(، لــذا آمــل التأكــد مــن اختيــارك حســب ماتــراه مناســبًا لــك ال لــي.

فيال تارا 
» بيهاتش «

اضغط
 هنا

https://www.traveldiv.com/
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?ss=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%2C+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83&ssne=%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B4&ssne_untouched=%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B4&label=wedget&sid=a49378d05d30c03968124656857ed40d&aid=380015&lang=ar&sb=1&src_elem=sb&src=searchresults&dest_id=-89574&dest_type=city&ac_position=0&ac_click_type=b&ac_langcode=ar&ac_suggestion_list_length=1&search_selected=true&search_pageview_id=ff48531f9fa50200&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&sb_travel_purpose=leisure
https://www.booking.com/searchresults.ar.html?aid=380015&label=wedget&sid=a49378d05d30c03968124656857ed40d&sb=1&sb_lp=1&src=city&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fcity%2Fit%2Fbellagio.ar.html%3Faid%3D380015%3Blabel%3Dwedget%3Bsid%3Da49378d05d30c03968124656857ed40d%3Binac%3D0%26%3B&ss=%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B4%2C+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83&is_ski_area=&ssne=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%88&ssne_untouched=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%88&city=-111395&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=fdihja&ac_position=0&ac_langcode=ar&ac_click_type=b&dest_id=-75014&dest_type=city&place_id_lat=44.8169&place_id_lon=15.8708&search_pageview_id=4d53531b3a4d021d&search_selected=true&search_pageview_id=4d53531b3a4d021d&ac_suggestion_list_length=1&ac_suggestion_theme_list_length=0
https://www.booking.com/hotel/ba/kostelski-buk.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/mepas-mostar.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/opal-exclusive-bihac.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/vila-eden.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/lgp-exclusive-apartment.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/mostar.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/holiday-home-old-mill.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/pasha.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/nour-el-donya.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/almira.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartmant-ajna.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/shangri-la.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/holiday-home-pozitiva.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartment-lemon.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/apartman-armin-bihac1.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/smart-home-mostar.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/ba/villa-panorama-city.ar.html?aid=380015
http://www.traveldiv.com
https://www.booking.com/hotel/ba/zlatan.ar.html?aid=380015

