
 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

عودة إلٌكم مرة أخرى وعذرا إلنقطاعنا عنكم الفترة السابقة 
 

واضع بٌن أٌدٌكم اخر جزء عن ألس فٌغاس 
 

لٌالً حد اقصى واالبتعاد قدر اإلمكان عن  ٣مدٌنة غرٌبة أنصح فً زٌارتها مدة 
الساعات االولى للفجر 

 
لٌال ودائما نعود دائماً للنوم  ١٢وانا ما شاهدت هذه المدٌنه بعد الساعه 

 
ساعات اول لٌله ما قدرنا  ٤وأخذت الرحلة علٌنا بالسٌارة من لوس انجلوس مدة 
نطلع من التعب ونمنا 

 
الٌوم الثانً قضٌناه فً أوت لت خارج الس فٌغاس وٌبعد نصف ساعه بالسٌارة 

مات مذهله وكان ممتاز ورائع وخصو
 

نجمات  ٤المصنف  MGMوبعدها تمشٌنا شوي فً شوارع القرٌبة من الفندق 
 

 ١٦٠دخلنا بدون االطفال وقٌمة التذكرة  ٧:٣٠الساعه  KAاول عرض لفرقة 
دوالر كان جمٌل بس أنا شخصٌا ما عجبنً ٌمكن الن هذا الفن ال افهم شًء فٌه 

 
ال طبعا اعجبهم كثٌرا ما ادري لٌش أنا لً ١٠لكن بعد مجموعتنا الثانٌة الساعه 

الوحٌد ما عجبنً 
 

بعدها أرتحنا بعد عناء ٌوم كامل 
 

فً الٌوم الثالث تجولنا فً شوارع الس فٌغاس ومجمعاتها الكل ٌمشً فً المطر 
وغٌر المطر وكل فندق عبارة عن متحف رائع فقط ادخل والتقط الصور والكالم 

عن الس فٌغاس ٌطول جداً 
 

شخصٌا تجربة واحده لً تكفً عن تكرارها 
 

ولكم اآلن الصور 

 



 

هذا اللوبً وبداٌة البوابة للفندق 

 



دقائق وانت  ٥هنا ٌظهر لكم مكاتب االستقبال على الزحمه ما تقعد اكثر من 

خالص 

 

 

هنا ٌقبع األسد الذهبً وهو شعار الفندق مع مراسم الكرٌسمس 

 



 

 

ممرات الغرف داخل الفندق 

ة للعلم الفندق له اقسام كثٌره وانواع من الغرف العادٌة والفخم



 

عند كل غرفة هذا الشعار 

ما صورت الغرف بصراحه اللً حجزناها مستواها متواضع جدا 

لكن سبب اختٌارنا لهذا الفندق عشان عروض الشو فً مسارح داخل هذا الفندق 

ومعانا اطفال ممنوع دخولهم المسارح 

وصارت مناوبة ومجموعتٌن  



 

لو تشوفون الفندق فً قوقل اٌرث النافورة نقطة التقاء بٌن مبانً الفندق األربعة و

ٌكون شكله صلٌب وهنا التقاء البٌن المبانً وكل اتجاه له على شكل رأسً 

مصاعد خاصة 

 



 

 

انا قعدت وعلى طول ما صورنا األمن اطردونا والسبب ممنوع دخول االطفال فً 

صاالت الكازٌنو 

لكن تتفاجاون عشان نروح المصاعد الزم نمر علٌها 

مر فاصل بٌنها  بس عذرهم فً م

مثل المحل اخر الصوره ال ٌعتبر داخل الصالة 

 



 

صور الفندق لما الحٌن ما خلصنا 

 



جائزة تستاهلونها 

 

ناس عاٌشه على القمار 



 

 

قفص األسود فً الفندق طبعا 

 



 

هذا االسد ضخم جدا وهو التمثال خارج الفندق 

 



األسد الذهبً ٌقولون مطلً من الذهب 

 

 

فً شوارع الس فٌغاس 

فندق مدٌنة نٌوٌورك 

عاب بس المطر داٌم ٌوقف عند رغبتنا كان ودي اجرب االل



 

هذا الطرٌق هو المشهور وكل الفنادق الفخمه هنا 

 



بحكم ان فندق نٌوٌورك قرٌب من فندقنا زودنا الصور لكم 

 

 

تصمٌم خٌال فً الصورة تقول انك فً نٌوٌورك بس لما تزور الس فٌغاس 

تشوفها اصغر  

 



 

ادوار  ٥المحل المشهور فً الس فٌغاس من 

بس ما شرٌنا شً منه انا ما احبه 

غٌر ان اسعاره مبالغ فٌها 



 

 

 



تابع المحل 

 

المحل كوكاكوال فً جاور ام اند امز 



 

برج اٌفٌل 



 

قوس النصر 

 



جسر المشاة وتشوفون اثر االمطار 

 

 

راٌحٌن فندق قصر القٌصر 



 

ر المسرح الرومانً تابع الفندق قصر القٌص

 



لقطات فً شوارع الس فٌغاس 

 

 

داخل فندق القٌصر 



 

بعد هذا داخله شالل الشكوالته السائحه 



 



 

 

حدٌقة الفندق والنافورة المشهور  



 

 

فندق القٌصر 



 

فندق هولٌود 

 



 ٥٠٠شارع اعجبنا جدا وعنده مجمع فخم كله ماركات ابهرنً اشترٌت منه عطر 

دوالر 

ضحكو علٌنا 

 

 

داخل المجمع تالحظون فاضً مافً احد 

 



 

 

الحٌن راٌحٌن نلحق على عرض النافوره 



 

وصلنا واخٌرا بس على نهاٌتها 

 



عطونا راٌكم لالمانه اجمل لحظه فً فٌغاس هذه النافورة 

 

المقطع فً المنتدى و بس ماعرف انزل هذا انا اصور بالفٌدي



 



 

 



 

 



 

 

شارع النجوم 

من الجزء األخٌر من رحلتنا  انتهٌنا

وانا تأخرت كثٌرا فً تنزٌل هذا الجزء بسبب ظروف كثٌره 

اثناء اعدادي للجزء االول  

توفقت هلل الحمد فً عدة رحالت 

دبً تجربة تجارٌة بسٌطة 

وبعدها موسم الحج األخٌر 

وثم اسطنبول 

وكذلك بٌروت  

من اعداد التقرٌر اخذنا اعتمرنا وقبل ٌومٌن 

وحالٌا استعد لرحلة الصٌف بعد شهر ونصف بالتحدٌد 



عذرونً انا احاول قدر المستطاع ادون التقارٌر فا

وشكرا لتفاعلكم من الجزء األول والثانً واألخٌر 

ٌكا  واي استفسار انا حاضر وعندي مستشار خاص ألمر

اذا سهل رب العالمٌن احاول اعد تقرٌر بعض الفوائد فً السفر خاصة فً امرٌكا 

من استٌراد البضائع  

الن شًء جمٌل لما تتسٌح فً اي دولة وتشوف شً ٌعجبك ما تقدر تاخذه معاك 

الطٌاره وتحرم نفسك منه بسبب الشحن واسعاره الغالٌه 

دولة واستمتع فٌها واشترى كل فً خاطرة وفً وتتفاجأ تشوف غٌرك راح اي 

ارخص االسعار واعلى انواع الجودة 

على سبٌل المثال السٌارات وغٌرها كثٌر 

وفً امان هللا 


