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 ١- ما هي دول الِشنغن   

 ِشنغن هو نظام تأشريات خاص ب ٢٤ دولة ومه :

 )الّنسا، بلجياك، مجهورّية التشيك، الّدمنارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، 

هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لوكمسبورغ، مالطة، هولندا، الّنوجي، بولندا، 

 الربتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، ليختنشتاين ، إسبانيا، السويد، سويرسا(

مجيع مواطين الّدول العربّية 

)البحرين، اجلزائر، العراق، مرص، االردن، لبنان، ليبيا، املغرب، فلسطني، الّسودان، 

الّسعودّية، الّصومال، سوريا، تونس، المين وموريتانيا(

 حباجة إىل استخراج تأشرية دخول )فزيا( إىل الدول املوّقعة عىل اتفاقية ِشنغن.
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    2- إزاى تستخرج تأشرية ِشنغن

 »البعبع« 
لك الناس بتخاف من موضوع الفزيا وبتحس أهنا الزم تكون حد واصل وعنده وسايط وفلوس 

كتري علشان تعرف تطلّعها مع ان انت لو فكرت هتاليق ان لك الدول بتجّشع عىل السياحة
وبتقدم تهسيالت للك خشص عايز يزورها، تعاىل نعرف تعمل إيه علشان تاخد الفزيا بهسولة..

 1- لو انت طالب الزم جتيب هشادة قيد من اللكية أو املعهد الىل انت فيه.

2- لو انت أقل من 18 سنة الزم جتيب خطاب من ويل األمر.

HR Letter .3- لو انت بتشتغل الزم جتيب ِخطاب من الشغل

٤- لو انت صاحب معل بتجيب الجسل التجاري والبطاقة الرضيبية.

٥ - كشف حساب بنيك وده الزم يكون عندك حساب بنيك عدي هيلع 3 هشور ويستحسن 6 

هشور او أكرت، مش مهم يكون ىف فلوس كتري عىل قد انه الزم يكون عندك معليات )حسب 

وإيداع( كتري عىل احلساب يعين ممكن يكون حسابك ىف 100.000 جنيه ومتتقبلش 

وممكن يكون حسابك فيه 1٥.000 جنيه وتتقبل، األمه ان يكون عندك معليات حسب 

وإيداع كتييري، وممكن تقدم حساب والدك أو والدتك.

  أواًل: السفارة الزم تتأكد     
إنك هرتجع تاين 

ودي بنعملها إزاي؟!
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ثانًيا 
إنك هتروح كسائح، 
يعني مش هتشحت

 وانت هناك

1- يكون معاك فزيا أو ماسرت اكرد حلسابك البنيك الىل قدمته ويكون فيه »100 دوالر عىل 
األقل« عن لك يوم انت هتقعده هناك.

يعين لو هتقعد )15 ايام * 100 دوالر لليوم = 1500 دوالر( حوايل 12000 جنيه مرصي، 
واألسعار دي بتختلف عىل حسب لك دولة.

2-  جحتز فندق ىف الدولة الىل انت هزتورها، ودي بسيطة جًدا ممكن جحتزها اون الين 
من إي موقع بيقدم جحز فنادق مثال وده أكرب موقع بيقدم جحوزات ىف فنادق ىف دول 

 www.booking.com  :كتري جدا

3- لو عرفت تسافر ىف أي مؤمتر طاليب او حفلة أو حدث مهين ودول كتري عىل االنرتنت 
بس انت دور كويس واكيد هتاليق حاجه مناسبة ليك واخلطاب الىل هيجيلك من املؤمتر 
ده هيوفر عليك حاجات كتري جدا زي مثال إنك هتاخد فزيا ببالش وهقولك إزاي، ومكان 

هيكون ىف ثقة وانت بتقدم اوراقك ىف السفارة أنك حد مهم وهرتجع تاىن.

تلكفة التأشرية: لو انت مسافر تبع مؤمتر طاليب او ثقاىف دي هتكون »ببــــالش« بس الزم 
توحض لملوظف أحسن يعملهالك تأشرية عادية.

لو مقدرتش تطلعها تاشرية ثقافية فـ تلكفة التأشرية العادية 60 يورو حوايل 535 جنيه 
مرصي مدهتا 3 هشور.

4- بتعمل تأمني حصي ب 120 جنيه وده بتعمله ىف أى رشكة تأمني واملبلغ ده بيديك تأمني 
لغاية 30.000 يورو لو ال قّدر اهلل حصلك أى حاجه هناك. 
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يجب أن تجّهز الوثائق التّالية عند 

التّقديم:

1- جواز سفر رمسي يصلح لإلستعامل ملدة ثالثة أهشر بعد إنهتاء مدة السفر، 

وحيتوي عىل صفحتني فارغتني، صورة من جواز السفر السابق ان وجد.

2- إسمتارة التقدمي لطلب احلصول عىل التأشرية.

3- إذا اكن السفر ألول مرة إىل منطقة الشنغن جيب إحضار هشادة حتراكت عن 

السبع سنوات االخرية ويمت إستخراجها من مجمع التحرير بالقاهرة.

4- إذا اكن املتقدم غري مرصي جيب أن يقدم ترصحي إقامة ويكون صاحل حيت 

تارخي إنهتاء الرحلة.

5-  صورتني خشصيتني مقاس 4*6 خلفية بيضاء.

6- تأكيد جحز الفندق طول فرتة اإلقامة ىف دولة الزيارة، وتأكيد جحز تذاكر 

الطريان ذهاب وعودة.

7- تأمني حصي بعدد أيام الزيارة »يوجد لدينا ىف        خدمات التأمني اليحص 

املعمتد للك السفارات«.

"ترُتجم جميع املستندات إىل لغة البلد التي تنوي زيارتها أو إيل اللغة اإلنجليزية"

يوجد لدينا ىف الرشكة ترجمة معتمدة بكل اللغات ولجميع السفارات واإلستالم خالل 24 ساعة 
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8-  خطاب من العمل.

9- كشف حساب بنيك عن آخر 6 هشور.

10- خطاب من املدرسة أو اجلامعة إذا اكن املتقدم طالًبا، »هشادة قيد من 

شوئن الطلبة«.

11- لألطفال غري البالغني: ترصحي غياب صادر عن املعهد التعليمي أو 

املدرسة.

12- الّرسوم يه نفهسا بغّض الّنظر عن مدة اإلقامة أو عدد مّرات الّدخول 

وتدفع نقدًا مبا يعادهلا من العملة احمللية ويه:

           1- 60 يورو للّشص البالغ.

           2- 35 يورو ألطفال أمعارمه بني  6 – 12 سنة.

           3- ال يوجد رسوم لألطفال حتت سّن الّسادسة، أو للّطالب 

واملعمّلني املرافقني يف رحلة دراسّية أو تدريب، أو باحثني من دول العامل 

الّثالث القادمني هبدف البحث، أو مهنّيني شباب حتت سّن اخلامسة 

والعرشين يعملون يف مؤّسسات غري رحبّية، ويسافرون حلضور مؤمتر 

أو حلقة دراسّية أو أحداث ثقافّية وتعلميّية نّظت من ِقبل مؤّسسات غري 

رحبّية.

"ترُتجم جميع املستندات إىل لغة البلد التي تنوي زيارتها أو إيل اللغة اإلنجليزية"

يوجد لدينا ىف الرشكة ترجمة معتمدة بكل اللغات ولجميع السفارات واإلستالم خالل 24 ساعة 
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      3- حجز أرخص تذاكر طريان

ازاى جحتز أرخص 
تذكرة طريان:

من أفضل املواقع الىل بتقدم أرخص 
تذاكر طريان ألوروبا هو موقع    

      
www.easyjet.com

 
أنا جحزت تذكرة من الغردقة ل جينيف 
 23 األربعاء  يوم  ذهاب  سويرسا  ىف 
 6 األربعاء  يوم  والعودة   2015 ديمسرب 
يناير 2016 بـ 99 يورو حوايل 850 جنيه 
مرصي راحي جاي أدخل شوف بنفسك

ىف مواقع كتري تانية زي 
www.skyscanner.com

عىل  طريان  تذاكر  أرخص  بيقدم  بردو 
مستوي العامل

نصيحة لك ما جحزك بيكون بدري بيكون أرخص
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احلجز بيمت بفزيا الدفع اإللكرتوين وبيكون ليك شنطة واحده 
بس تاخدها معاك ىف الطيارة 

ولهيا مقاسات معينة زي ما هو واحض يف الصورة دي

لو انت مقمي باحدي الدول العربية دي طريقة تقدر جحتز بهيا تذكرة 
رخيصة وبسعر أقل:

يف رشكة طريان داخيل امسها "طريان ناس" بتطلع من وقت للتاين 
رحالت رخيصة جدا للغردقة ورشم الشيخ، ممكن جحتز مهنا االول

www.easyjet.com     وبعدها جحتز حاجة مناسبة عىل

ويف رشكة تانية برضو امسها "طريان املرصية"، نفس القصة ماهلاش 
دعوة ب "مرص للطريان" دي رشكة تانية بس عيب طريان املرصية ان 
الطيارات وحشة ومش بتطلع من املدن الرئيسية أو املطارات الدولية، 

بتطلع من مدن فرعية صغرية عشان يشغلوا املطارات الداخلية.
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          4- إزاي حترض شنطتك بإحرتافية

دة لينك فيه ١٢ ساليد بيعملك ازاي 
حترض شنطتك بالرتتيب

     http://goo.gl/zuGv2a  

ودة مكان فيديو بيعملك ازاي حترض 
الشنطة باحرتافية    

https://goo.gl/Nlrva5

بص يا سيدي ده أطول وأكرب موضوع هنتكلم فيه ألنه بيعترب هو كنز الرحلة  

قوم إعمل نسكافيه وتعايل علشان تركز معايا..

         5- إزاى تسكن ببالش
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االختيار األول:

Couchsurfing  
ببالش

هتلكم ىف موضوع ميكن يكون جديد علينا كعرب لكنه منترش يف مجيع 
أحناء العامل املوضوع ده هيفيدك جدا جبانب السفر لو انت مكان مهمت 

حبضور املؤمترات الدولية واملنح وتبادل العمل واملعرفة ومكان الرتفيه

يف موقع إمسه: اكوتش سريفينج 
https://goo.gl/bLvAKG      : الرابط

املوقع ده بيعمل إيه؟

تقدر تقول إهنم شوية شباب وبنات جمانني بيعشقوا السفر والرتحال وتكوين الصداقات والتعرف 

عىل الثقافات من مجيع أحناء العامل! أيوة يعين معلوا إيه؟

انا مثال عندي شقة يف القاهرة وعندي اوضة فاضية فهيا، دخلت عىل املوقع وامعل حساب 

وأقول ان عندي أوضة فاضية و أي حد من أي ماكن يف العامل يزنل مرص ممكن يقعد فهيا بس 

برشط يقوىل قبلها بفرتة اكفية وبيكون فيه تفاصيل عنك من خالل حسابك عىل املوقع يعين زي 

اهمتاماتك، دراستك، البالد الىل زورهتا، بتتلكم اكم لغة، وممكن مكان حتط صور لملاكن وهكذا، 

الفكرة دي انترشت جدا واملوقع ده وصل أن هيلع دلوقيت أكرت من 5.6 مليون ماكن إستضافة يف 

120 ألف مدينة حول العامل .
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 هقولك عىل شوية نصاحي الزم تعملها قبل ما تطلب إستضافة من أي حد: 

1- اكتب لك البيانات املطلوبة منك يف احلساب بطريقة إحرتافية.

2- نزل صور لملاكن اليل هتستضيف فيه الناس.

3- اكتب إنت هتقدم إيه للشص اليل هيزنل عندك وكذلك انت هتقدم إيه للشص اليل انت عايز تزنل عنده 

)يعين مثال ممكن تعمله لغة أو كورس يف جمالك أو هتلكمه عن ثقافة جممتعك أو إنك خشص مرح وهتخليه 

مبسوط بوجودك عنده ... املهم تبنّي إيه أفضل حاجة إنك ممكن تقدمها ليل هيستضيفك( خليك جنتل مان.

4- حاول ختيل أصدقائك يعملولك مرجع أو توصية إهنم نزلوا عندك وإنك خشص لطيف وحمرتم واهنم 

اسمتتعوا جدا ومها عندك. كده كده مها أصال متلقحني عندك ألك ورشب ونوم ببالش خلهيم مرة يعملوا حاجه 

تفيدك.

5- حاول ان مدة الزيارة تكون رسيعة يعين من 1 ل 3 أيام أو 5 أيام بالكتري )مش تكتب إنك عايز تقمي هشر 

عنده أكيد مش هيقبل طلبك(.

6- مش معىن اهنم اجانب واوبن مايندد يبىق تدخل تبعت 

استضافة عند بنات بس .. متحاولش اكن غريك أشطر.

7-  فيه بنات بتقبل بس مش كتري وهتتعب عشان تاليق بنت 

تستضيفك عندها فـ بالش السكة دي، والبنسبة للبنات الىل 

هيطلبوا يزنلوا عند حد أكيد املوضوع خمتلف.

8- حاول ختيل حسابك موثَّق .. لكها 150 جنيه يف السنة ده 

بيضمن إنك خشص جاد ومش داخل تستعبط.

9- قبل ما تبعت إستضافة ألي حد أدخل شوف حسابه 

كويس جدا واعرف هو مني ومهمت بإيه وبيتلكم لغات إيه 

وإنه مناسب إنك تزنل عنده أو أل، ومكان استخدم تفاصيل 

من حسابه ملا تبعتله رساله "يعين لو هو اكتب إنه نزل 

مرص وانبسط فهيا، اكتبله سعيد انك نزلت مرص وانبسطت 

وأكيد هتزنل تاىن وممكن نتقابل .... وهكذا.  

النقطة دي مهمة جدا بتبني إنك مش بتبعت ألي حد وخالص 

ومكان حتسسه إنه حد ممزي.

ىف أخر مرة كنت فهيا ىف تركيا كتبت 
عىل املوقع اىن هكون ىف مدينة أمسها 
طرابزون ولقيت واحد باعتيل انه ممكن 

يستضيفين عنده
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اإلختيار الثاين: 

Hostel الهوستيل

هو من أهشر األماكن لإلقامة ىف لك مناطق العامل 
ومكان آمن للوالد والبنات حىت مكان فيه عائالت 

بتستخدمه، اهلوستيل عبارة عن بيت عيلة لك غرفة 
فهيا 2 أو 4 او 6 او 8 رساير عىل حسب نوع الغرفة 
وده بيعمتد عىل السعر، تعالوا نتلكم بالتفصيل عن 

اهلوستيل

1- كيفية إختيار هوستيل مناسب:

من أفضل املواقع عىل مستوى العامل يف إختيار اهلوستيل هو Hostel World و Airbnb  تقريبا مش 
هتستخدم غريمه يف احلجز

Airbnb وبعدها Hostel World هنتلكم األول عن 

http://www.hostelworld.com

2- طريقة احلجز
الدخول عىل املوقع وكتابة أمس املدينة اليل عايز جحتز فهيا، وتكتب تارخي بداية وهناية احلجز مثال أنا اكتب من 

يوم 26 – 31 ديمسرب 2015 وعدد األخشاص 1
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ملحوظة: لك ما جحتز بدري بيكون أرخص ومكان لو العدد كبري برده بيكون 
أرخص بكتري من خشص لوحده.

3- ىف املوقع يوجد إختيارات 
للسعر ونوع العملة والتقيمي من 
األخشاص اليل نزلوا اهلوستيل 

قبل كده ونوع الغرفة، لك ده 
انت بتقدر تتحمك فيه عىل حسب 

راحتك ومزيانيتك.

٤- ومكان تقدر تشوف صور 
املاكن وتقيمي األخشاص الىل 

زارته قبل كده والعنوان وموقعه 
واخلدمات اليل بيقدمها.

5- ومكان يف مواصفات الغرفة اليل هتزنل فهيا، ويف إختيارات كتري ممكن ختتار رسير 
خاص يف غرفة فهيا رسيرين بس، أو رسير يف غرفة فهيا 4 رساير أو 6 رساير أو 8 

رساير أو 10 رساير.

6- اختار املناسب  ليك ومك عدد األخشاص اليل معاك وهيظهرلك إمجاىل املبلغ
- بتدفع مقدم 20% واملبلغ ده بتدفعه بالفزيا أون الين كعربون أو مضان لإلقامة

- بتختار Standard Flexible Booking اخلاصية دي بمتكنك إنك تغرّي ميعاد 
احلجز لو حصل عندك أي ظروف ومسافرتش

إمنا Non-flexible Booking لو مروحتش يف امليعاد احملدد مش هتقدر تسرتد أو 
تغري تارخي احلجز.

7- ادخل شوف آخر تقيمي وشوف الناس بتقول إيه عن نضافة وأمن املاكن وسلوكيات 
صاحبه ومكان املمزيات اليل موجودة يف اهلوستيل »مهم جدا«.

8- هتمكل معلية الدفع وهتستمل إمييل فيه لك التفاصيل )االمس – عنوان املاكن – السعر – 
عدد أيام اإلقامة(.
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Airbnb : ثالثا
املوقع ده بيقدم خدمة لطيفة جدًا بتخليك تسكن ببالش يف أي ماكن تزنل فيه، طيب إزاي يا مع 

انت!

املوقع ده بيقدّملك خدمة انك لو معلت دعوة ألي حد بريسل ليه مبلغ 20$ وانت بتاخد $20 
تستخدمهم يف اإلقامة يف أي ماكن انت عايزه وممكن مكان يوصلوا ل 100$ بس برشوط.

ادخل امعل حساب عىل املوقع وابعت للك حصابك ولك واحد هيجسل وحيجز من املوقع هتاخد 
25$ تقدر جحتز بهيم سكن ملا تسافر، بعد فرتة هيكون عندك رصيد ممكن 1000 دوالر ممكن 

تقعد بهيم هشر يف فرنسا وهشر يف أسبانيا أو تركيا
دي أول 25$ من سافر، أدخل جسل من هنا: 

http://bit.ly/1R28gZD

 وأجحز بهيم ملا تسافر

ومكان شوف الرشوط من هنا:
 http://bit.ly/1KUewSa

طيب املوقع ده أصال بيعمل إيه؟

ده من أكرب املواقع يف جحز السكن يف أغلب دول العامل ويف لك أنواع اإلقامة )شقة – غرفة 
خاصة – غرفة مشرتكة( لألفراد أو العائالت، كده خلصنا من موضوع اإلقامة.
طريقة احلجز فيه زي احلجز يف Hostel World  اليل اتلكمنا عهنا فوق 

كده خلصنا من موضوع اإلقامة ويارب تنبسطوا
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         6- ازاي تتنّقل ىف اي بلد بأقل تكلفة
أوال: طبعا زي ما احنا عارفني أبو بالش بتاع 

الغالبة اليل زينا اليل راحيني يتسنكحوا 

:Hitchhiken

 وهو انك تقف عىل الطريق الصح للبلد اليل انت عايز 
تسافر لهيا وتشاور ألي عربية وهتاليق ناس تقف وتركبك 
معاها، يه مغامرة وبتاخد وقت طويل علشان تاليق حد 
يقفلك وممكن الليل يدخل عليك وانت ورزقك يا صدييق، 

وبالنسبة للبنات فهي مش هتكون آمنة جًدا ولكهنا خماطرة 
وجتربة كبرية ومن الناس املهشورين اليل بيسافروا 

بالطريقة دي الّرّحال الفرنيس: André Brugiroux  ده أهشر Hitchhiker يف العامل 
لّف 135 دولة ملسافة 400 ألف كيلو مرت يف 18 سنة علشان ينرش رسالة الديانة الهبائية!

مش حمتاجني رشح أكرت من كده "اتشعبط" انتوا عارفني   
البايق بس أمه حاجه تكون خشص مرح ومبتسم وبتعرف تتلكم 

إجنلزيي مش أقل من متوسط.

ثانيا : األتوبيس

 وده بفلوس وهو من أرخص وسائل املواصالت يف اوروبا ومرحي مكان مش زي عندنا يف مرص 
وسعره بيختلف من مدينة ملدينة بس هو مش رخيص وده موقع: 

https://goo.gl/pPfAkL
 رشكة األتوبيسات تقدر تدخل تشوف لك االتوبيسات واألسعار واملواعيد اليل تناسبك عشان تعمل 

حساب لك حاجه من دلوقت.
ومكان املوقع ده كويس جدا يف جحز أرخص أتوبيسات يف أوروبا واملمزي فيه إنه بيبحث يف أغلب 

رشاكت األتوبيسات وبيجبلك أرخص تذكرة وأفضل خدمة :
 http://bit.ly/1S1pTZM

والبد أن جحتز تذكرة قبل الرحلة بفرتة اكفية  ويتيح الدفع بأكرث من طريقة مثل بطاقات اإلئمتان 
والبايبال وغريها.
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         7- نصاحئ ما قبل السفر

1-قبل اخلروج من البيت راجع جوازاتك... و تأكد أن مجيعها معاك يف ماكن آمن "أمحل صور 

جلوازات السفر"
2- حدد موعد السفر وبعدين خلص جحوزات الطريان قبل ما اخلطوط تزدمح.

3- خيل معاك Debit card  وانت مسافر، الـ Credit Card ملا بتشرتي بيه بيحسب عليك 
2% رسوم، الـDebit مفيش أي رسوم وخيل معاك اكش طبعا حىت وانت يف اوروبا. والنصيحة 

دي هتفيدك مش بس يف اهلدايا والسوفينريز، لكن يه نصيحة عامة هتتفعك يف اي ماكن.
4- اكتب رمق خدمة العمالء للفزيا اإللكرتونية للتبليغ يف حالة الفقدان.

5- التأكد من وجود مجيع التذاكر قبل اخلروج من املطار والتأكد باالحتفاظ بتذاكر الرجوع ىف ماكن 
آمن.

6- احتفظ بأرقام السفارة و القنصلية لدولتك يف اخلارج.
7- احتفظ بأرقام و عنوان الفندق املراد السكن فيه يف لك دولة.

8- خد بعض النقود احمللية الستخدامها يف املطارات ويف الذهاب  والعودة.
9- عناوين فنادق أخرى بديلة يف حالة الرغبة بالتغيري.

10- الربناجم اليويم للرحلة و األماكن املقرر زيارهتا و أيام التسوق و أيام الزنهه علشان متضيعش 

وقت ىف التفكري وانت بره
11- صور خشصية لك و أنت بزيك الرمسي لدولتك تقدم كهدية لملعارف هناك.

12- احتفظ ببعض الفائت الصغرية من العملة و ذلك الستخدامها يف أماكن التسوق دون االضطرار 

إلخراج مجيع نقودك.
13- ضع معك بعض األدوية االسعافية حلاالت الطوارئ )صداع – حكة – برد – خسونية ... إخل(

16- خد معاك اكرت مميوري 32 او 64 جيجا عشان الصور وداميا خىل الصورة بأعىل دقة.

17-نزل تطبيق بيحتفظ باخلرائط أوف الين علشان لو مفيش انرتنت تعرف انت فني وهرتوح فني، 

التطبيق ده مجيل بيحفظلك البلد و ازاى تتنقل ىف الشوارع نزله من جوجل بالي ومحل خرائط 
 https://goo.gl/zOdTBu أسبانيا وفرنسا وسويرسا( حوايل جيجا(
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١٨- وانت مسافر ممكن تاليق واي فاي Wi-Fi جمايّن بهسولة يف املقايه، مطامع الوجبات 
الرسيعة )مجيع فروع ماكدونالدز( ، احلدائق العامة واملتاحف.

مكان املوقع ده بيوفرلك قامئة بأمساء أغلب األماكن الىل فهيا واي فاي جماين استخدمه وانت 
مسافر هيساعدك جًدا، الرابط:

 http://bit.ly/1OvJgfd

19- لو سنك اقل من 26 ، امعل اكرت ISIC ، اكرت بيثبت انك طالب ومعرتف بيه دوليا، وخيل معاك 

لك ما ميكن ان يثبت انك طالب، اغلب املزارات املهمة يف اوروبا بتدي خصومات هايلة جدا للطالب 
http://goo.gl/EUlLj3 :والشباب االقل من 26، من هنا

20- يف لك بلد فيه ناس كتري بتحب تعرفك عىل بلدها، واغلب رشاكت السياحة ايل بتعمل 

private tours بتعمل free tours عشان تسّوق لنفهسا برده وحتاول تبيع، دّور قبل ما 
 SANDEMAN اليل يف املدينة اليل مسافرها، وممكن دامًيا تبدأ برشكة free toursتسافر عىل الـ

من أهشر الرشاكت اليل بتعمل  free tours  يف حوايل 18 مدينة اوروبية.
اللينك: 

http://www.neweuropetours.eu

هذا الكتيب مجاين من رشكة سافر ويعترب عصارة 

التجارب والخربات عن كيفية 

السفر إىل أوروبا بأقل تكلفة وهو جزء من

 كتاب سافر للسياحة ىف أوروبا

http://goo.gl/VgMNWf
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لو فعال الكتيب مهم وأفادك لو بمعلومة 
واحدة ممكن تنشره وتساعد الناس إنها تسافر 
وتستكشف العالم وتغّير حياتها وكمان يسعدنا 

 جًدا جًدا نعرف تقييمك

  اكتب/ي تقييمك على صفحتنا

تابعونا على: 

http://facebook.com/Safer4Free
http://Twitter.com/safer4free
http://www.Safer4free.com

العنوان:

  8 عمارات أول مايو،ميدان 
الساعة، مدينة نصر

 الدور السادس، شقة 610 
 عالمة مميزة: بجوار مطعم 

أخر ساعة وخلف مخبوزات 
عز.

مواعيد العمل: من السبت 
لألربعاء من الساعة 10 

صباًحا للساعة 10 مساًءا
تليفون:  0٢٢٢٧٤11٧1    
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