
 



 

 

 الدليل السياحي الشامل لكل ما تود معرفته لزيارة كندا

السياحة في كندا رحلة في عجائب الطبيعة وأساطير التاريخ، 

بين المناظر المذهلة والمدن  الفصول بتنوعوتجربة متنوعة 

فمن شالالت  الكندية،النابضة بالحياة هناك الكثير من العجائب 

جبال الروكي كل هذا يجعل  ىال األلفنياغارا الشهيرة إلى جزر 

كندا مقصداً سياحياً شهيراً. باعتبارها أكبر دولة في أمريكا 

الشمالية كندا بها مساحات شاسعة من األرض فيها الجبال 

العذراء والبراري  والغاباتوالخطوط الساحلية الخالبة  الشامخة،

كندا هي موطن لشعب متعدد الثقافات رغم أن معظم  الواسعة.

وفي هذا الدليل سوف  فرنسية،ندا من أصول بريطانية و سكان ك

السائح العربي من معلومات وروابط تفيده  مما يهنتحدث عن كل 

كندا.في تخطيط رحلة ناجحة الى   

 



 

 

























 



 

 



 

 الخطوط الدولية

 اغلب دول العالم لديها لديها رحالت مباشرة الى اهم المدن الكندية

 

 الخطوط الداخلية

 من اهم الخطوط للتنقالت الداخلية في كندا

 اير كندا

Air Canada 

 رابط الموقع



https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home.htm

l 

 

 

Air Transat 

 رابط الموقع

https://www.airtransat.com/en-

CA/home?search=flight&flightType=RT&pax=1

-0-0-0 

 

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home.html
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home.html
https://www.airtransat.com/en-CA/home?search=flight&flightType=RT&pax=1-0-0-0
https://www.airtransat.com/en-CA/home?search=flight&flightType=RT&pax=1-0-0-0
https://www.airtransat.com/en-CA/home?search=flight&flightType=RT&pax=1-0-0-0


 

 

WestJet 

 مال يتوبحسب تجربتي لهذه الخطوط انصح بها لسعرها المناسب 

التدقيق على الوزن الضيافة من مشروبات وبسكويت وحسن 

ار االكل مقبولةالمعاملة أسع  

 رابط الموقع

https://www.westjet.com/en-ca/index 

 

https://www.westjet.com/en-ca/index


 

ويمكن االنتقال عن طريق القطار او السيارة ولكن لبعد المسافات 

الطائرة أفضل  

 

 



 

نوع الفيزا سياحية وتم استخراجها عن طريق مكتب يس اطلس 

رياضفي ال  

 



 

 صرف العملة

لاير سعودي وتم صرف مبلغ  3العملة دوالر كندي يساوي 

وتحويله الى دوالر امريكي ثم كندي ولكن اغلب المعامالت كانت 

 بالفيزا

 الفنادق

  حجز الفنادق عن طريق موقع بوكنج ممكن

 

 



 إجراءات الدخول الى كندا

 كانت االجراءات سهلة وميسرة وهلل الحمد وتبدأ من

تعبئة كرت الدخول /1  

 

بعد الوصول للمطار التوجه لالجهزه الموجودة لعمل الدخول  /2

للدولة ويتم عن طريق ادخال الجواز في الجهاز وطبع الجواز 

 وتسليمه لموظف الجوزات

سؤالنا عن األطعمة التي نحملها واجبنا  ادخال األطعمة تم /3 /3

بوجود القهوة والتمر ولم يكن هناك مشكلة وتم السماح لنا 

 بالدخول ولم يكن معنا شحن للحقائب فتوجهنا الى الخارج مباشرة

 



 

 المواصالت

بين المدن طيران وفي داخل المدن عن طريق اوبر وكانت األسعار 

عاديمرتفعة ويعتبر ارخص من التاكسي ال  

 

 
 األسعار

 تعتبر غالية في كندا مقارنة بغيرها من الدول



 

 البقشيش

 في المطاعم

نادرا ما يتم تضمين البقشيش في المطاعم الكندية. من المعتاد أن 

٪ على إجمالي الفاتورة قبل 20-15البقشيش يصل ما يقرب من 

الضرائب، وأقل لسوء الخدمة، وأكثر من ذلك لخدمة استثنائية 

 .حقا

٪ 18-15العديد من المطاعم قد تتقاضى مكافأة تلقائية 

للمجموعات الكبيرة. ويرجع ذلك إلى المؤسسة الفردية ولكن 

أو أكثر. لحساب البقشيش في  8ينطبق عادة على مجموعات من 

٪ 5مطعم هو ببساطة مضاعفة ضريبة السلع والخدمات بنسبة 



الفاتورة من قبل  )ضريبة السلع والخدمات( المبلغ المعروض على

٪15٪ هي 5مرات  3 . 

 في الفنادق

من المفيد أيضا أن ندفع البقشيش في الفنادق. البقشيش في 

الفنادق ال يتوقف مع موظفي الفندق الذين يجلبون األمتعة إلى 

غرفة الضيوف. على سبيل المثال، إذا تم استخدام خدمة صف 

. إذا كنت داخل السيارات لركن سيارة، فمن العادة أن تترك بقشيش

وخارج السيارة مع عدة مرات في اليوم، فإن العديد من الحرس 

سيرفض بقشيش في كل مرة. عندما يرفضون، يفضل ترك 

 .بقشيش فى المرة المقبلة

 للحصول على خدمات أخرى

البقشيش هو أيضا عرف لمقدمي الخدمات األخرى مثل مصففي 

سيارات األجرة. في هذه الحاالت النسبة المئوية من الشعر، سائقي 

٪ 10البقشيش هو ما سترغب دفعه إلى الفرد، ولكن الحد األدنى 

 أمر شائع

 



 

 االنشطة السياحية

كندا من اهم وجهات السياحة في العالم فعدا عن كونها من افضل 

 دول العالم للمعيشة فهي تزخر بالكثير من المقّومات السيّاحية التي

وسيجد الجميع  العالم،تجعل منها قطباً هاماً من اقطاب السياحة في 

ضالته من الترفيه واالنشطة والحياة الليلية والطبيعة الساحرة 

نتعرف عليه من خالل تقريرنا والتي سوف نتحدث  سوفاموهذا 

فصيل لكل مدينةتعنها بال  

 

 

 



 افضل اوقات السفر الى كندا

لسفر الى كندا وهذه الفترة هي يعتبر فصل الصيف افضل وقت ل

الذروة حيث تشهد كثافة من حيث اعداد السيّاح وارتفاع االسعار 

 بشكل عام

 

 

 

 



 

 

 اهم المدن السياحية في كندا

 سوف اتحدث بالتفصيل عن المدن التي زرتها وهي



 







 



 األماكن السياحية في تورنتو

  hop on hop off، من الممكن استخدام الباص السياحي 

 لمشاهدة معالم المدينة

-https://city

-hop-on-sightseeing.com/en/13/toronto/15/hop

toronto-off 

 أهم أماكن السياحة في تورنتو

 Tower CNبرج   /1

 Royal Ontario Museum /متحف أونتاريو الملكي  2

 Rogers Centre مركز روجرز 3

 ( للفنون في أونتاريوAGO/معرض ) 4

 Casa Loma /كاسا لوما 5

 Toronto Zoo  /حديقة حيوانات تورنتو 6

 St. Lawrence Market /سوق سانت لورانس 7

 wonder landوندر الند  /المنطقة الترفيهية 8

 Ripley's Aquarium  /أكواريوم ريباليز 9

 City Hall /قاعة المدينة 10

 Eaton Center /مركز إيتون 11

 High Park /هاي بارك 12

 Toronto Islands  -جزر تورنتو  /13

https://city-sightseeing.com/en/13/toronto/15/hop-on-hop-off-toronto
https://city-sightseeing.com/en/13/toronto/15/hop-on-hop-off-toronto
https://city-sightseeing.com/en/13/toronto/15/hop-on-hop-off-toronto


 نشطة والفعاليات الترفيهيةبعض األ

Pirate Ship Adventure, Toronto 

 سفينة قراصنة وفعاليات لألطفال

 رابط الموقع

https://www.piratelife.ca/ 

Cirque Du Soleil 

 دو سوليسيرك 

 رابط الموقع

https://www.cirquedusoleil.com/amaluna 

Famous People Players Dinner Theatre 

 عرض مسرحي + وجبة العشاء

 موقع الويب

http://www.famouspeopleplayers.com/ 

 

Matilda The Musical 

 مسرحية ماتيلدا

 موقع الويب

https://www.piratelife.ca/
https://www.piratelife.ca/
https://www.piratelife.ca/
https://www.cirquedusoleil.com/amaluna
http://www.famouspeopleplayers.com/
http://www.famouspeopleplayers.com/
http://www.famouspeopleplayers.com/


mirvish.com/de/controllers/sites/mahttps://www.

tilda.php?static=/matilda/index.php&page=/mat

ilda_home/page 

 

 في تورنتو األسواق أهم 

CF Toronto Eaton Centre 

Yorkville Village 

Yorkdale Shopping Centre 

 Toronto Premium Outletsاوت لت 

 

 األسواق الرخيصة في تورنتو

 Toronto Eaton Centreتورنتو إيتون   مركز

 Winnersوينرز 

 Chinatownالحي الصيني 

 Kensington Marketسوق كنسينغتون 

 Queen Streetشارع الملكة 

 يونج أند إغلينتون

Yonge and Eglinton 

https://www.mirvish.com/de/controllers/sites/matilda.php?static=/matilda/index.php&page=/matilda_home/page
https://www.mirvish.com/de/controllers/sites/matilda.php?static=/matilda/index.php&page=/matilda_home/page
https://www.mirvish.com/de/controllers/sites/matilda.php?static=/matilda/index.php&page=/matilda_home/page


















 



اكر الجوالت السياحية في مجمع نياجراذموقع بيع ت  

 ولمدة يومين لعدة أنشطة تشمل

 شالالت نياجرا وزكر

 رحلة خلف الشالالت

 عرض عن شالالت نياجرا سينما

 

 طريقة النزول للشالالت عن

قطار صغير –المشي على االقدام  –طريق السيارة   

يوجد في المجمع المقابل للشالالت العديد من المطاعم ومحالت بيع 

 الهدايا التذكارية

 

 

 

 

 









 



























 


