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 فكرة الدليل

 .جمعت المعالم السياحية بملف ليسهل طباعته أو حفظة على الجوال سابقة  هدلامتداد ألهي 

 

 ماذا يحتوي الدليل

ة لمستخدمي أجهزثيات يحتوي على بعض المعالم السياحي وليس الكل ومبين الوصول لها باإلحدا

 .لمستخدمي األجهزة الذكية )قوقل ماب( وروابط لخرائط قوقل)القارمن( المالحة 

 

 لماذا سلوفينيا

تتميز سلوفينيا بموقعها القريب من الجمال األوروبي النمسا من الشمال ، الشمال اإليطالي من 

 كيياتيصغيرة مع البحر االدر الغرب ، كرواتيا من الجنوب ، المجر من الشرق ، ولسلوفينيا حدود

 

 ماهي األدلة السابقة

 هي بفضل هللا وتوفيقة ةالسياحياألدلة 

  http://www.travelzad.com/photo/files/165204.pdfهولندا =< 

  .travelzad.com/photo/files/160433.pdfhttp://wwwالتشيك =< 

  http://www.travelzad.com/photo/files/150652.pdfبرلين =< 

  http://www.travelzad.com/photo/files/168061.pdf=< ندن ل

  com/photo/files/109265.pdfhttp://www.travelzad.سنغافورة =< 

  http://www.travelzad.com/photo/files/16324.pdfدبي =< 

  les/113975.pdfhttp://www.travelzad.com/photo/fiموريشيوس =< 

 

 الغاية من األدلة

ِمن  هي أن أنال دعوةالحقيقية التي أتمناها الغاية و ، عناء البحثمن التيسير على المسافر العربي 

 ستفاد منها فال تحرموني من دعائكم .َمن أ

 الحساب في مواقع التواصل

 alQuraishiFahad@ =<  بنفس األسم سناب شات  و نستقرام إ و  تويتر

 

http://www.travelzad.com/photo/files/165204.pdf
http://www.travelzad.com/photo/files/160433.pdf
http://www.travelzad.com/photo/files/150652.pdf
http://www.travelzad.com/photo/files/168061.pdf
http://www.travelzad.com/photo/files/109265.pdf
http://www.travelzad.com/photo/files/16324.pdf
http://www.travelzad.com/photo/files/113975.pdf
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 عاصمةاألماكن السياحية في 

 اوما حوله )ليوبليانا(سلوفينيا 
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 Ljubljanaوبليانا يالمعالم السياحية في ل
 االحداثية وخرائط قوقلب الوصول له المعلم السياحي م

  Prešeren Squareساحة  1
 E 014° 30.363 N 46° 03.089 اإلحداثية

 https://goo.gl/maps/OSvE0 قوقل ماب

2 
  Ljubljana Castleقلعة ليوبليانا 

 عبر السيارةللوصول للقلعة 

 E 014° 30.549 N 46° 02.905 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/YuPAA قوقل ماب

3 

 Ljubljana Castleقلعة ليوبليانا 

 عبر العربة الزجاجية وهي األجمل

 E 014° 30.586 N 46° 03.013 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/LstwS قوقل ماب

 Dragon Bridgeجسر التنين  4
 E 014° 30.624 N 46° 03.118 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/uhBcF قوقل ماب

5 

 الباص السياحي

  Kongresni trg squareساحة ينطلق من 

 )السيارات مواقفداثية اح( لمدة ساعتان ونصف

 E 014° 30.187 N 46° 03.043 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/31XFl قوقل ماب

 جولة بالسفينة او الكروز 6
 E 014° 30.326 N 46° 03.016 اإلحداثية

 https://goo.gl/maps/AN3pT قوقل ماب

 Ljubljana Zooحديقة حيوانات  7
 E 014° 28.331 N 46° 03.166 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/fQQc0 قوقل ماب

 Park Tivoliمنتزه تيفولي بارك  8
 E 014° 29.673 N 46° 03.261 اثيةاإلحد

  https://goo.gl/maps/61Cf8 قوقل ماب

9 
 متحف سلوفينيا الوطني

 Narodni Musej Slovenije 

 سلوفينيا برلمانوبجواره مبنى 

 E 014° 29.973 N 46° 03.121 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/EOBxW قوقل ماب

 محطة القطارات الرئيسية في ليوبليانا 10
 E 014° 30.765 N 46° 03.529 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/E9dII قوقل ماب

11 

 مطار برنيك الدولي
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 

 كلم 25يقع المطار شمال ليوبليانا بـ 

 كلم . 34وشرق بليد بـ 

 E 014° 27.311 N 46° 13.870 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/hkLo4 قوقل ماب

https://goo.gl/maps/OSvE0
https://goo.gl/maps/YuPAA
https://goo.gl/maps/LstwS
https://goo.gl/maps/uhBcF
https://goo.gl/maps/31XFl
https://goo.gl/maps/AN3pT
https://goo.gl/maps/fQQc0
https://goo.gl/maps/61Cf8
https://goo.gl/maps/EOBxW
https://goo.gl/maps/E9dII
https://goo.gl/maps/hkLo4
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 Ljubljana األماكن السياحية خارج ليوبليانا
   له الوصول المعلم السياحي م

1 
 Celjeقلعة سيلج 

 كلم شرق ليوبليانا 80تبعد 

 E 015° 16.396 N 46° 13.150 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/YE6Yz قوقل ماب

2 
 Šmartinsko jezeroبحيرة 

 .كلم Celje  6بالقرب من قلعة سيلج 

 E 015° 15.691 N 46° 16.781 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/aVVWT قوقل ماب

3 

 Otočecقلعة 

 Krkaواقعة بوسط نهر 

 .كلم 70جنوب ليوبليانا بـ 

 E 015° 14.121 N 45° 50.282 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/0JdkA قوقل ماب

4 

 Krkaنهر 

كلم وهي بمنتصف الطريق  40جنوب ليوبليانا بـ 

 (االحداثية للمواقف) Otočecبين ليوبليان وقلعة 

 E 014° 46.855 N 45° 52.952 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/5a9Wr قوقل ماب

5 
 Turjak Castleقلعة 

 Krkaكلم تقريباً عن موقف نهر  20تبعد 

 E 014° 36.452 N 45° 52.616 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/hZquU قوقل ماب

 

 

 Ljubljana في ليوبليانا المجمعات التجارية
 باالحداثية وخرائط قوقل الوصول له المعلم السياحي م

1 BTC City Ljubljana 

 E 014° 32.642 N 46° 04.033 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/AclEK قوقل ماب

2 Shopping centre Rudnik 

 E 014° 32.222 N 46° 01.249 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/UxB25 قوقل ماب

 

https://goo.gl/maps/YE6Yz
https://goo.gl/maps/aVVWT
https://goo.gl/maps/0JdkA
https://goo.gl/maps/5a9Wr
https://goo.gl/maps/hZquU
https://goo.gl/maps/AclEK
https://goo.gl/maps/UxB25
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جوهرة األماكن السياحية في 

 وما حولها (Bledبليد )سلوفينيا 
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 Bled األماكن السياحية في بليد
 باالحداثية وخرائط قوقل الوصول له المعلم السياحي م

1 
  Bled castleقلعة بليد 

 إطاللة جميلة على بحيرة بليد

 E 014° 06.055 N 46° 22.225 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/4TKB8 قوقل ماب

2 
 جولة على البحيرة بالقطار السياحي

 (دقيقة 45كل  مساءً 9 إلى صباحاً  9 من)

 E 014° 06.491 N 46° 22.000 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/3Tu3U قوقل ماب

 موقع ألستأجار قوارب )جنوب البحيرة( 3
 E 014° 05.926 N 46° 21.585 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/KWJvp قوقل ماب

 موقع ألستأجار قوارب )غرب البحيرة( 4
 E 014° 04.893 N 46° 21.741 اإلحداثية

 https://goo.gl/maps/AZUTv قل مابقو

5 
التي بمنتصف بحيرة بليد  Blejski Otokجزيرة 

وكذلك  عبارة عن كنيسة )يفضل عدم زيارتها(

  درجة تقريباً للوصول لقمتها 99يتطلب صعود 

   اإلحداثية

  قوقل ماب

 الزحليقة الصيفية في بليد 6
 E 014° 06.365 N 46° 21.790 إلحداثيةا

  https://goo.gl/maps/thCb3 قوقل ماب

7 
 Vintgar Gorgeخوانق 

 )االحداثية للمواقف(

 E 014° 05.063 N 46° 23.541 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/7jSsP قوقل ماب

8 

   Cebelarski muzejمتحف النحل 
http://www.muzeji- الموقع االلكتروني/

radovljica.si/4m_cebelarski/_predstavitev.html  

  E 014 10.555 N 46 20.433 اثيةاإلحد

  https://goo.gl/maps/x2AYq قوقل ماب

الوصول لمتحف النحل مشياً وإحداثية المواقف 

 هي

 E 014° 10.424 N 46° 20.477 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/KlMeP قوقل ماب

9 

 الزحليقة الهوائية

 كلم 4بعد متحف النحل بـ  وهي

 لمعرفة مواعيد العمل واألسعار: الموقع االلكتروني

http://tinaraft.si/zipline1  

 E 014° 11.184 N 46° 19.758 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/4E0yX قوقل ماب

https://goo.gl/maps/4TKB8
https://goo.gl/maps/3Tu3U
https://goo.gl/maps/KWJvp
https://goo.gl/maps/AZUTv
https://goo.gl/maps/thCb3
https://goo.gl/maps/7jSsP
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQ0gIoATAAahUKEwi8mqOw9JPGAhUCuBQKHbH0AAA&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeji-radovljica.si%2F4m_cebelarski%2F_predstavitev.html&ei=he1_VfzDGILwUrHpAw&usg=AFQjCNGDzA58AhvXWLjmloi2dsoC8-ZN9Q
http://www.muzeji-radovljica.si/4m_cebelarski/_predstavitev.html
http://www.muzeji-radovljica.si/4m_cebelarski/_predstavitev.html
http://www.muzeji-radovljica.si/4m_cebelarski/_predstavitev.html
https://goo.gl/maps/x2AYq
https://goo.gl/maps/KlMeP
http://tinaraft.si/zipline1
https://goo.gl/maps/4E0yX
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 Bled األماكن السياحية خارج بليد
باالحداثية وخرائط قوقل الوصول له المعلم السياحي م  

1 

  Bohinjبحيرة 

  كلم تقريباً  30غرب بليد بـ 

 ويوجد بها قوارب للتجول بالبحيرة

 E 013° 52.040 N 46° 16.740  اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/i0ekg قل مابقو

2 
وله  Sindikat Žičnice Vogelتلفريك  

 Bohinjإطاللة على بحيرة 

 E 013° 50.122 N 46° 16.535 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/0LLQZ قوقل ماب

3 
  Slap Savicaشالل 

 )االحداثية للمواقف( Bohinjبالقرب من تلفريك وبحيرة 

 E 13° 48.113 N 46° 17.357 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/FHmMP قوقل ماب

4 

 متحف ألبان جبال األلب

 Planšarski muzej 

 Bohinjبالقرب من بحيرة 

 لموقع لمعرفة مواعيد العمل:ا

-http://www.gorenjski

muzej.si/?page_id=61&lang=en  

 E 013° 53.692 N 46° 17.351 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/Oci3X قوقل ماب

5 

ويتميز  Kobaridفي بلدة  Socaنهر سوكا 

 .بلون مائه الفيروزي

 كلم تقريباً  Bohinj 80يبعد عن بحيرة 

 كلم تقريباً  90ويبعد عن بليد 

 E 013° 35.169 N 46° 14.901 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/YBILF قوقل ماب

 Socaنهر سوكا ل  قفالموا

  E 013 35.213 N 46 15.042 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/gHyKc قوقل ماب

6 

 Postojna Caveمغامرات كهف بوستوينا 

 كلم100جنوب بليد بـ 

http://www.postojnska- الموقع :

jama.eu/en/?setLocale=en_US  

 E 014° 12.172 N 45° 46.909 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/zubBu قوقل ماب

7 
 Predjama Castleقلعة 

 Postojnaكلم عن كهف بوستوينا  10

 E 014° 07.636 N 45° 48.940 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/0zmnF قوقل ماب

8 

 Palmanova Outlet Villageأوت لت 

 قريب من حدود سلوفينياإيطاليا في 

 يفضل حمل الجواز 

 E 013° 20.596 N 45° 53.114 اإلحداثية

  https://goo.gl/maps/klPsD قوقل ماب

 

https://goo.gl/maps/i0ekg
https://goo.gl/maps/0LLQZ
https://goo.gl/maps/FHmMP
http://www.gorenjski-muzej.si/?page_id=61&lang=en
http://www.gorenjski-muzej.si/?page_id=61&lang=en
https://goo.gl/maps/Oci3X
https://goo.gl/maps/YBILF
https://goo.gl/maps/gHyKc
http://www.postojnska-jama.eu/en/?setLocale=en_US
http://www.postojnska-jama.eu/en/?setLocale=en_US
http://www.postojnska-jama.eu/en/?setLocale=en_US
https://goo.gl/maps/zubBu
https://goo.gl/maps/0zmnF
https://goo.gl/maps/klPsD
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 ويباع في المعابر الحدودية أو محطات الوقودللسيارة خاص بها  شراء أستكرللقيادة في سلوفينيا يتطلب 

 يورو تقريباً . 150ويوضع بالزجاجة األمامية يسار السائق ،، وعدم شرائه قد تغرم وتصل الغرامة إلى 

 

 وكذلك األسعار م وقد يختلف من عام آلخر2015ر لعام هذا شكل األستك

 وهو ثالث أنواع :

 يورو تقريباً . 15أيام ( بسعر  7لمدة )  -1

 يورو تقريباً . 30لمدة ) شهر ( بسعر  -2

 يورو تقريباً . 110لمدة ) سنة ( بسعر  -3

 

 :لالستزادة عن أستكر سلوفينيا 
  http://www.dars.si/Dokumenti/Vignette_308.aspx الموقع /

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dars.si/Dokumenti/Vignette_308.aspx
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 مهم جدا   هتنبي

 

البد أن يكون بالصيغة التي بالصورة حتى تتوافق مع لديك تنسيق اإلحداثية في جهاز القارمن 

 ا الدليلاإلحداثيات بهذ

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تباع عند أغلب  (كيكة الكريم) وهي  Cremeschnitteحلى الكريمشنت فهو سلوفينيا ما تشتهر به اما 

 .الكفيات
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المقترحة لزيارة  السياحي البرنامج

 سلوفينياالمعالم السياحية في 
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 في ليوبليانا يومينبرنامج مقترح لمدة 
 

 م السياحيةلزيارة المعال المقترحة الجدول األيام

 اليوم األول

  Prešeren Squareساحة 

 Dragon Bridgeجسر التنين 

  Ljubljana Castleقلعة ليوبليانا 

 جولة بالسفينة او الكروز

 Shopping centre Rudnikمجمع 

 اليوم الثاني

 Ljubljana Zooحديقة حيوانات 

 Park Tivoliمنتزه تيفولي بارك 

 وطنيمتحف سلوفينيا ال

 Narodni Musej Slovenije 

 الباص السياحي

 BTC City Ljubljanaمجمع التسوق 

 

 اإلحداثيات وروابط الخرائط موجوده بالجدول أعلى الدليل. 
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 برنامج مقترح لمدة أربع أيام في بليد
 

 لزيارة المعالم السياحية المقترحة الجدول األيام

 اليوم األول

  Bled castleقلعة بليد 

 ولة على البحيرة بالقطار السياحيج

 أستأجار قارب والتجول في بحيرة بليد

 الزحليقة الصيفية في بليد

 اليوم الثاني

 Vintgar Gorgeخوانق 

   Cebelarski muzejمتحف النحل 

 الزحليقة الهوائية

 اليوم الثالث

 Planšarski muzej متحف ألبان جبال األلب

  Bohinjبحيرة 

 Sindikat Žičnice Vogelتلفريك  

 Slap Savicaشالل 

 اليوم الرابع

  Postojna Caveمغامرات كهف بوستوينا 

 Predjama Castleقلعة 

 إيطاليافي  Palmanova Outlet Villageأوت لت 

 الفيروزي Socaنهر سوكا 

 

 موجوده بالجدول أعلى الدليل اإلحداثيات وروابط الخرائط. 

 

 

 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQ0gIoATAAahUKEwi8mqOw9JPGAhUCuBQKHbH0AAA&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeji-radovljica.si%2F4m_cebelarski%2F_predstavitev.html&ei=he1_VfzDGILwUrHpAw&usg=AFQjCNGDzA58AhvXWLjmloi2dsoC8-ZN9Q
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 دعاء السفر أجعلوه فاتحت خير لسفركم

 

 

 

 

 
 

 هبحمد هللا وتوفيقتم 
  دعواتكم صالح من تنسوني وال

 
 القريشي فهد  /أخوكم

  م2015 عام في الدليل أنشئ

 


