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الفنادق الموصى بها 

02

فنادق ٤ نجوم 

فنادق ٥ نجوم 

فندق أمباسادوري 
تبلييس

انقر
هنا

فندق سيرتوس
انقر
هنا

فندق سيتي
انقر
هنا

فندق بوتيك
فيال متيبي انقر

هنا

انقرفندق بيلتمور تبلييس
هنا

HOTEL

https://www.booking.com/hotel/ge/ambassadori-tbilisi.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/ge/the-biltmore-tbilisi.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/ge/citrus.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/ge/hotel-city.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/ge/villa-mtiebi.ar.html?aid=1539411
http://www.banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم األول

03 www.banatbatuta.com

2 كاتدرائية الثالوث املقدس 
(11:00 - 10:00)

3 حديقة ريغا 
(12:30 - 11:00)

4 قلعة ناريكاال 
(02:00 - 12:30) 5 جرس السالم 

(04:00 - 02:00)

6 ميدان الحرية 
(04:30 - 04:00)

8 العودة إىل الفندق 
7نهاية اليوم  شارع روستافييل 

(06:00 - 04:30)

1 الخروج من الفندق
HOTEL

 تبلييسأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
تبلييس

السیر یلع االقدام مسافة (١,٥ کم) مدة ١٨ دقیقة وصوال الی 
حدیقة ریغا Rike Park   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(١٩٠ متر) مدة دقیقة وصوال 

الی مرکز التلفریك والصعود به  
املسار هنا

العودة يف التلفریك الی حدیقة ریغا
السیر یلع االقدام مسافة (١٥٠ متر) مدة 
 The دقیقتین وصوال الی جسر السالم

Bridge of Peace  املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم املطلة یلع الجسر
السیر یلع االقدام مسافة (٧٠٠ متر) مدة ١٠ دقائق 

وصوال الی میدان الحریة Liberty Square  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٧٥٠ متر) مدة ١٠ دقائق 
  Shota Rustaveli Ave وصوال الی شارع روستافیلي

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٦٠٠ متر) مدة ٧ دقیقة 
  Liberty Square وصوال الی محطة لیبرتیسکویر

املسار هنا

الرکوب يف مترو االنفاق (M1) وصوًال الی محطة افالباري 
Avlabari والنزول فیها ، الصعود والسیر یلع االقدام مسافة 
(١ کم) مدة ١٣ دقیقة وصوال الی کاتدرائیة الثالوث املقدس 

Tbilisi St. Trinity Cathedral  املسار هنا

https://banatbatuta.com/tbilisi-hotels/
https://banatbatuta.com/tbilisi-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/place/Avlabari/@41.6959342,44.8106213,16z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x40440cf966877377:0x5982a28de6451cda!2sAvlabari,+Tbilisi,+Georgia!2m2!1d44.8152023!2d41.6926419!1m5!1m1!1s0x0:0x9a438625d9da2c32!2m2!1d44.8165138!2d41.697437!3e2!3m4!1s0x40440cf966877377:0x5982a28de6451cda!8m2!3d41.6926421!4d44.8152025?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Avlabari/@41.6959342,44.8106213,16z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x40440cf966877377:0x5982a28de6451cda!2sAvlabari,+Tbilisi,+Georgia!2m2!1d44.8152023!2d41.6926419!1m5!1m1!1s0x0:0x9a438625d9da2c32!2m2!1d44.8165138!2d41.697
https://www.google.com.tr/maps/dir/Avlabari,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6959342,44.8106213,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cf966877377:0x5982a28de6451cda!2m2!1d44.8152023!2d41.6926419!1m5!1m1!1s0x0:0x9a438625d9da2c32!2m2!1d44.8165138!2d41.697437!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Tbilisi+St.+Trinity+Cathedral,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6966466,44.8088026,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cfd14a9a29b:0x9a438625d9da2c32!2m2!1d44.8165138!2d41.697437!1m5!1m1!1s0x0:0x7113a448ec104f5b!2m2!1d44.8101293!2d41.6930024!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Rike+Park,+Tbilisi,+Georgia/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80/@41.692417,44.8079702,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cfae6b42e2d:0x7113a448ec104f5b!2m2!1d44.8101293!2d41.6930024!1m5!1m1!1s0x0:0x9553d0ceace8fe05!2m2!1d44.8106554!2d41.6919375!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Rike+Park,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6930124,44.8070118,17z/am=t/data=!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0x40440cfae6b42e2d:0x7113a448ec104f5b!2m2!1d44.8101293!2d41.6930024!1m5!1m1!1s0x0:0xd34052e2ec5319f9!2m2!1d44.8082716!2d41.6930104!3e2!6m3!1i0!2i0!3i0?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/The+Bridge+Of+Peace,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6932968,44.8026894,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cfa8ef08685:0xd34052e2ec5319f9!2m2!1d44.8082716!2d41.6930104!1m5!1m1!1s0x0:0xf27796ca7216c57!2m2!1d44.8014844!2d41.6934362!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Shota+Rustaveli+Ave,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6965363,44.7953773,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440ce7dcd396bd:0x74b270c0fafc3e22!2m2!1d44.7970431!2d41.6996206!1m5!1m1!1s0x0:0xf27796ca7216c57!2m2!1d44.8014844!2d41.6934362!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Shota+Rustaveli+Ave,+Tbilisi,+Georgia/Liberty+Square/@41.6971473,44.7965959,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440ce7dcd396bd:0x74b270c0fafc3e22!2m2!1d44.7970431!2d41.6996206!1m5!1m1!1s0x40440cef141a6449:0x5cd82cfb02808d55!2m2!1d44.800157!2d41.694666!3e2?hl=en
http://www.banatbatuta.com/
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كاتدرائية الثالوث المقدس 

أمور يجب معرفتها عن كاتدرائية الثالوث 
المقدس 

أشياء يمكن القيام بها في كاتدرائية 
الثالوث المقدس 

تعتبر الصرح الدیني األکبر يف جورجیا بشکل مطلق
تعد واحدة من أکبر الکنائس األرثوذکسیة يف العالم

یلع  وتقع  تسمنداسامیبا  کاتدرائیة  باسم  تعرف 
ضفة نهر کورا يف مدینة تبلیسي

والتي  الکاتدرائیة  مجمع  باحة  يف  التجول 
تفضي بك الی املبنی الرئیسي للکاتدرائیة

الزخارف  ومشاهدة  املبنی  الی  الدخول 
واللوحات الزیتیة التي تزین الجدران

11:00 - 10:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

کاتدرائیة الثالوث املقدس

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/tbilisi-st-trinity-cathedral/
http://www.banatbatuta.com/
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حديقة ريغا 

أمور يجب معرفتها عن حديقة ريغا

أشياء يمكن القيام بها في حديقة ريغا

مراکز  واجمل  اصغر  من  الحدیقة  تعتبر 
الترفیه يف املدینة

تقع یلع الضفة الیسرى لنهر کورا الشهیر
النوافیر  الترفیه مثل  تضم العدید من مراکز 
التسلق  وجدار  األطفال  ومتاهة  الراقصة 

االصطناعي
ینقلك  الذي  التلفریك  انطالق  مرکز  تحوي 

الی قلعة ناریکاال

التجول يف انحاء الحدیقة والجلوس فیها
والنوافیر  األلعاب  بمشاهدة  االستمتاع 

الترفیهیة التي تحویها
قلعة  الی  التلفریك  يف  برحلة  االنطالق 

ناریکاال

12:30 - 11:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور  عن

حدیقة ریغا

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/rike-park-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/
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قلعة ناريكاال 

أمور يجب معرفتها عن قلعة ناريكاال 

أشياء يمكن القيام بها في قلعة ناريكاال 

مدینة  یلع  یطل  قدیم  تاریخي  حصن  هي 
تبلیسي

جورجیا  يف  السیاحة  معالم  اشهر  من  تعتبر 
ذات الطابع التاریخي.

قسمین  من  تبلیسي  ناریکاال  قلعة  تتکون 
متجاورین یلع تلة شدیدة االنحدار

الوصول الی القلعة عبر رکوب التلفریك الذي 
یعتبر من اجمل معالم املکان

ابرز  والتعرف یلع  القلعة  ارجاء  التجول يف 
معاملها االثریة

یلع  مذهلة  اطاللة  القلعة  سور  لکم  یوفر 
مدینة تبلیسي والنهر

02:00 - 12:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور  عن

قلعة ناریکاال 

https://banatbatuta.com/narikala-fortress-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


07

جسر السالم 

أمور يجب معرفتها عن جسر السالم 

أشياء يمكن القيام بها في جسر السالم 

هو جسر للمشاة یلع شکل قوس مبني من 
الزجاج والفوالذ 

یقع فوق نهر کورا وسط العاصمة الجورجیة 
تبلیسي 

یبلغ طول الجسر ١٥٠ متر حیث یربط جزئي 
مدینة تبلیسي التاریخي مع املعاصر

املشي یلع جسر السالم الذي تنعکس اضواؤه 
امللونة یلع میاه نهر کورا

القریبة  املطاعم  احد  يف  الجلوس  یمکنکم 
واملطلة یلع الجسر والتمتع برؤیته لیال

04:00 - 02:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

جسر السالم 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/bridge-of-peace-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

میدان الحریة

08

ميدان الحرية 

أمور يجب معرفتها عن ميدان الحرية 

أشياء يمكن القيام بها في ميدان الحرية 

یقع يف الطرف الشرقي لشارع روستافیلي
یعود تاریخ هذا املیدان الی القرن التاسع 

عشر

بعض  والتقاط  املیدان  حول  بجولة  القیام 
الصور التذکاریة من امامه

یلع  املطلة  املقاهي  احدى  يف  الجلوس 
هذا املیدان الرائع

أشهر  روستافیلي  شارع  طول  یلع  التجول 
الشوارع املتصلة به يف تبلیسي

04:30 - 04:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/liberty-square-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/
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شارع روستافيلي 

أمور يجب معرفتها عن شارع روستافيلي  

أشياء يمكن القيام بها في شارع روستافيلي  

یعتبر من أشهر الشوارع يف مدینة تبلیسي 
واالکثر شعبیة 

یمتد الشارع بطول ١,٥ کم ابتداء من میدان 
الحریة حتی شارع کوستافا

یضم عدد من املباني الحکومیة والثقافیة 
والتجاریة والکثیر من املباني الجمیلة

التجول يف الشارع الذي ینبض بالحیاة 
الجلوس یلع احد املقاعد الخشبیة املوجودة 

او يف احد املقاهي التقلیدیة

06:00 - 04:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

شارع روستافیلي 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/rustaveli-avenue-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

فــعــالــيــات اليوم الثاني

10

HOTEL

 تبلييسأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
تبلييس 3 جامع تبلييس

(02:30 - 01:30)

2 الحاممات الكربيتية 
(01:30 - 10:00)

4 شالل تبلييس
(03:30 - 02:30)

5 حديقة النباتات
(05:30 - 03:30)

1 الخروج من الفندق

6 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (١,٣ کم) مدة ١٥ دقیقة 
وصوال الی الحمامات الکبریتیة Abanotubani املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من الحمامات
السیر یلع االقدام مسافة (٢٧٠ متر) مدة٤ دقائق وصوال الی 

جامع تبلیسي Tbilisi Mosque  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٧ متر) مدة دقیقة وصوال الی 
 Dzveli Tbilisi Sulphur Waterfall شالل تبلیسي

 املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١ کم) 
مدة ١٣ دقیقة وصوال الی حدیقة 
 National Botanical النباتات

Garden املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(١,٢ کم) مدة ١٥ دقیقة 

وصوال الی محطة افالباري 
Avlabari  املسار هنا

الرکوب يف مترو االنفاق (M1) وصوًال الی محطة 
ليبرتيسكويرLiberty Square والنزول فیها

https://banatbatuta.com/tbilisi-hotels/
https://banatbatuta.com/tbilisi-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/place/Liberty+Square/@41.6914788,44.801339,16z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x40440cef141a6449:0x5cd82cfb02808d55!2sLiberty+Square,+Tbilisi,+Georgia!2m2!1d44.800157!2d41.694666!1m5!1m1!1s0x0:0xb4782e24596d0646!2m2!1d44.8112758!2d41.6881325!3e2!3m4!1s0x40440cef141a6449:0x5cd82cfb02808d55!8m2!3d41.694666!4d44.800157?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Liberty+Square,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6914788,44.801339,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cef141a6449:0x5cd82cfb02808d55!2m2!1d44.800157!2d41.694666!1m5!1m1!1s0x0:0xb4782e24596d0646!2m2!1d44.8112758!2d41.6881325!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Old+Tiflis+Boutique+Hotel,+3%2F9+Grishashvili+Street,+0105+Tbilisi,+Georgia,+Abano+I+Dead+End,+T'bilisi,+Georgia/''/@41.6879505,44.8083431,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cf654b31363:0xb4782e24596d0646!2m2!1d44.8112758!2d41.6881325!1m5!1m1!1s0x0:0x535ad7114e195c41!2m2!1d44.8098872!2d41.6870265!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Tbilisi+Mosque,+Botanikuri+St,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.6869957,44.8084259,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cf666794a05:0x535ad7114e195c41!2m2!1d44.8098872!2d41.6870265!1m5!1m1!1s0x0:0x2c65bb4f9ffc114b!2m2!1d44.8091532!2d41.6868471!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Dzveli+Tbilisi+Sulphur+Waterfall,+1+Botanikuri+St,+Tbilisi,+Georgia/National+Botanical+Garden+of+Tbilisi+city/@41.6863501,44.8038924,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cf67bd55211:0x2c65bb4f9ffc114b!2m2!1d44.8091532!2d41.6868471!1m5!1m1!1s0x40440cf4d48dc0e1:0x13b0111196f6cb94!2m2!1d44.8029141!2d41.685574!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/41.6869846,44.8076305/41.6927479,44.81473/@41.6892205,44.8068029,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e2?hl=en
http://www.banatbatuta.com/
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الحمامات الكبريتية 

أمور يجب معرفتها عن الحمامات الكبريتية 

أشياء يمكن القيام بها في الحمامات الكبريتية 
ثم  ومن  القدیمة  املدینة  يف  بجولة  القیام 
حمام  واخذ  الحمامات  هذه  احد  الی  الدخول 

داخله
تقدمها  التي  العالجیة  بالخدمات  االستمتاع 

هذه الحمامات 
بعد  ومشبعة  لذیذة  طعام  بوجبة  االستمتاع 

االنتهاء من الحمام

هي عبارة عن مجمع للحمامات الکبریتیة، 
حیث تتنوع ألکثر من ٤ حمامات

تقع يف الجزء التاریخي القدیم من مدینة 
تبلیسي

اکثر من  منذ  الکبریتیة  العیون  منها  تنبع 
٧٠٠ عام

01:30 - 10:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٧:٣٠ صباحًا 

حتی ١:٠٠ بعد منتصف اللیل

أسعار الدخول:أيام وساعات العمل:
تتراوح من ٢٠ الی ١٠٠ الري

املزید من
 املعلومات والصور عن 

الحمامات  الکبریتیة

https://banatbatuta.com/tbilisi-sulphur-baths/
http://www.banatbatuta.com/


12

جامع تبليسي 

أمور يجب معرفتها عن جامع تبليسي  

أشياء يمكن القيام بها في جامع تبليسي 

هو الجامع الوحید الذي تم بناؤه يف املدینة 
تدمیره  وتم  ١٧٢٣-١٧٣٥م  عامي  بین  بني 

مرتین وإعادة بنائه من جدید
یتمیز الجامع بمئذنته التي تظهر شامخة من 

مسافات بعیدة

القیام بجولة حول املسجد ورؤیة طریقة بنائه 
مع  الساحة  يف  والتجول  داخله  الی  الدخول 

اخذ صور تذکاریة داخله

02:30 - 01:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

جامع تبلیسي

https://banatbatuta.com/juma-mosque-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/
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شالل تبليسي 

أمور يجب معرفتها عن شالل تبليسي 

أشياء يمكن القيام بها في شالل تبليسي 

تبلیسي  بین جامع  القدیمة  املدینة  یقع يف 
ونهایة حدیقة النباتات

وهو عبارة عن شالل ضخم مرتفع یوفر جداول 
مائیة رائعة الجمال

النه یصب  الکبریتیة  املیاه  باسم شالل  یسمی 
يف آخر الحمامات الکبریتیة

التي  الجداول  احد  يف  والجلوس  الشالل  زیارة 
یوفرها

زیارة حدیقة النباتات التي یقع الشالل يف اخرها

03:30 - 02:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

شالل تبلیسي

https://banatbatuta.com/tbilisi-waterfall/
http://www.banatbatuta.com/
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حديقة النباتات 

أمور يجب معرفتها عن حديقة النباتات     

أشياء يمكن القيام بها في حديقة النباتات 

جورجیا  يف  النباتیة  الحدائق  أکبر  تعتبر 
والقوقاز وأکثرها تنوعا بالنباتات 

من  الجنوبي  الّسفح  یلع  بموقعها  تتمیز 
جبل سولوالکي

تقع بالقرب من مرکز مدینة تبلیسي

النباتات  حدیقة  يف  کامل  یوم  بقضاء  االستمتاع 
الوطنیة يف جورجیا 

ربوعها  الحدیقة من خالل املشي يف  استکشاف 
والتعرف یلع انواع النباتات الرائعة فیها.

زیارة النصب التذکاري ألم الجورجیین الذي یعتبر رمزًا 
ملدینة تبلیسي

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٩:٠٠ صباحًا حتی ٦:٠٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

05:30 - 03:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

حدیقة النباتات 

معلومات عن أماكن الجذب

أسعار الدخول:
١ الري

https://banatbatuta.com/national-botanical-garden-georgia/
http://www.banatbatuta.com/


فــعــالــيــات اليوم الثالث

HOTEL

 تبلييسأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
تبلييس

2 حديقة حيوانات تبلييس 
(02:30 - 10:00)

3 حديقة فايك 
(03:45 - 02:45)

4 بحرية السالحف 
(06:00 - 04:00)

1 الخروج من الفندق

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

الرکوب يف مترو االنفاق (M٢) وصوًال الی محطة 
تکنیکالیونیفرسیتي Technical University والنزول فیها

الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٣ دقیقة 
وصوال الی حدیقة الحیوانات Tbilisi Zoo  املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من الحدیقة
الصعود يف احدى الحافالت (9-21-34) مدة ١٥دقیقة 

وصوال الی حدیقة فایك Vake Park  املسار هنا

رکوب سیارة اجرة مسافة (٣کم) وصوال الی 
حدیقة السالحف Turtle Lake املسار هنا

رکوب سیارة اجرة مسافة (٥کم) مدة ١٠ دقائق 
وصوال الی محطة m/s Delisi  املسار هنا

الصعود يف املترو

www.banatbatuta.com15

https://banatbatuta.com/tbilisi-hotels/
https://banatbatuta.com/tbilisi-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/place/Technical+University/@41.7164837,44.7744452,16z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x404472d653afe8ef:0xda2cdd5792b299f4!2sTechnical+University,+Merab+Kostava+St,+Tbilisi,+Georgia!2m2!1d44.7781813!2d41.7200565!1m5!1m1!1s0x0:0xff4b936dbf9dcb49!2m2!1d44.7772068!2d41.7128951!3e2!3m4!1s0x404472d653afe8ef:0xda2cdd5792b299f4!8m2!3d41.7200565!4d44.7781813?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Technical+University,+Merab+Kostava+St,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.7164837,44.7744452,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x404472d653afe8ef:0xda2cdd5792b299f4!2m2!1d44.7781813!2d41.7200565!1m5!1m1!1s0x0:0xff4b936dbf9dcb49!2m2!1d44.7772068!2d41.7128951!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Vake+Park/41.7134658,44.7807613/@41.7165997,44.7574207,15z/am=t/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m5!1m1!1s0x40447339009c53af:0xa8c21dc3adbdd4ef!2m2!1d44.7516774!2d41.712383!1m0!3e3!5i1?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Vake+Park,+76+Ilia+Chavchavadze+Avenue,+Tbilisi,+Georgia/Turtle+Lake+Parking/@41.707496,44.7390726,15z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4044734633b78415:0x9cd8390bc7aca4a3!2m2!1d44.7514665!2d41.7102676!1m5!1m1!1s0x4044734c94c3e2ed:0xf96b3740fa52bf0f!2m2!1d44.7541435!2d41.7016254!3e0?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Turtle+Lake+Parking,+%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A1+%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90,+Tbilisi,+Georgia/41.7255046,44.7443878/@41.7139236,44.7303177,14z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4044734c94c3e2ed:0xf96b3740fa52bf0f!2m2!1d44.7541435!2d41.7016254!1m0!3e0?hl=en
http://www.banatbatuta.com/
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حديقة حيوانات تبليسي 

أمور يجب معرفتها عن حديقة حيوانات تبليسي 

أشياء يمكن القيام بها في حديقة 
حيوانات تبليسي  

التجول يف الحدیقة ومشاهدة انواع 
الحیوانات املوجودة فیها

هناك  املوجودة  األلعاب  مدینة  زیارة 
او  املطاعم  أحد  يف  والجلوس 

املقاهي املنتشرة يف الحدیقة

تعتبر أقدم وأکبر حدیقة حیوان يف جورجیا
تأسست يف عام ١٩٢٧، يف وادي نهر فیر يف 

وسط مدینة تبلیسي
مختلف  نوع   ٣٠٠ حوالي  تضم  الحدیقة  کانت 

من الحیوانات من منطقة القوقاز

02:30 - 10:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا 

حتی ٠٦:٠٠ عصرًا

أسعار الدخول:أيام وساعات العمل:
االطفال تحت ٣ سنوات مجانًا.

االطفال ٣ – ١٢ سنة الري جورجي واحد فقط.
اکبر من ١٢ سنة ٢ الري جورجي.

املزید من
 املعلومات والصور عن 

حدیقة حیوانات تبلیسي 

https://banatbatuta.com/tbilisi-zoo/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

حدیقة فایك

17

حديقة فايك 

أمور يجب معرفتها عن حديقة فايك   

أشياء يمكن القيام بها في حديقة فايك 

بحیرة  من  بالقرب  الجبل  قمة  یلع  تقع 
السالحف

االطفال  والعاب  النوافیر  من  العدید  تحوي 
واملقاهي الجمیلة التي تتمیز باإلطاللة الرائعة

االطاللة  ذات  الحدیقة  انحاء  يف  التجول 
الجمیلة

الجلوس يف احد املقاهي والتمتع بالطبیعة 
الخالبة واألشجار التي توفرها

03:45 - 02:45

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/vake-park-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

بحیرة السالحف

18

بحيرة السالحف 

أمور يجب معرفتها عن بحيرة السالحف 

أشياء يمكن القيام بها في بحيرة السالحف 

خالل  بالسیاح  وتعّج  فاکي  منطقة  يف  تقع 
شهري اب وتموز

من  قریبة  تاللیة  قمم  بحیرة جمیلة وسط  هي 
تبلیسي

التي تعیش  السالحف  لکثرة  سمیت بهذا االسم 
يف هذا املکان

یلع  مثیرة  بجولة  واالستمتاع  القوارب  رکوب 
طول البحیرة

التي  املطاعم  او  املقاهي  احد  يف  الجلوس 
توفرها واالستمتاع باإلطاللة یلع البحیرة

زیارة متحف الهواء الطلق لإلثنوغرافیا

06:00 - 04:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/turtle-lake-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم الرابع

HOTEL

 تبلييسأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
تبلييس

3 KoteA�hazi شارع
(04:30 - 03:00)

2 متاتسميندا بارك
(03:00 - 12:00)

4 شارع شارديني
(06:00 - 04:30)

1 الخروج من الفندق

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

www.banatbatuta.com19

الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٣ دقیقة 
 Lower Station of the Tbilisi وصوال الی محطة قطار

Funicular املسار هنا
الصعود يف املحطة وصوال الی متاتسمیندا بارك 

Mtatsminda Park  املسار هنا

الرکوب يف مترو االنفاق (M1) وصوًال الی 
محطة Liberty Square والنزول فیها

فترة الغداء يف احد مطاعم املنتزه
 Lower العودة والصعود يف القطار وصوال الی محطة قطار

Station of the Tbilisi Funicular املسار هنا
والسیر یلع االقدام مسافة (١ کم) مدة ١٣ دقیقة وصوال الی 

شارع کوت افخازي KoteAfkhazi St  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٥٥٠ متر) مدة ٧ دقائق وصوال 
الی شارع شاردیني Shardeni St  املسار هنا  

السیر یلع االقدام مسافة (٧٥٠ متر) مدة ٩ دقائق 
وصوال الی محطة Avlabari  املسار هنا

https://www.google.com.tr/maps/place/Liberty+Square/@41.6959696,44.7936383,17z/am=t/data=!4m5!3m4!1s0x40440cef141a6449:0x5cd82cfb02808d55!8m2!3d41.694666!4d44.8001573?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Liberty+Square,+Tbilisi,+Georgia/Lower+Station+of+the+Tbilisi+Funicular/@41.6950428,44.793982,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cef141a6449:0x5cd82cfb02808d55!2m2!1d44.800157!2d41.694666!1m5!1m1!1s0x40440ce986856ecf:0xb46a49993b4aa8c6!2m2!1d44.7918152!2d41.6953191!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/41.6949526,44.7862532/Bremen/@41.6952082,44.7857938,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x40440cc03d79a1ab:0x7e87b4281a00497a!2m2!1d44.7845247!2d41.694674!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Lower+Station+of+the+Tbilisi+Funicular/@41.6943549,44.7884063,16.75z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x40440cea14ed9e53:0xdd5ffe417e42ef78!2sTbilisi+Funicular,+Tbilisi,+Georgia!2m2!1d44.7892493!2d41.6951096!1m6!1m2!1s0x0:0xb46a49993b4aa8c6!2sLower+Station+of+the+Tbilisi+Funicular!2m2!1d44.7918152!2d41.6953191!3e3!3m4!1s0x0:0xb46a49993b4aa8c6!8m2!3d41.6953189!4d44.791815?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Lower+Station+of+the+Tbilisi+Funicular,+22+Daniel+Chonqadze+St,+Tbilisi,+Georgia/41.6930907,44.802875/@41.6932458,44.792998,16z/am=t/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x40440ce986856ecf:0xb46a49993b4aa8c6!2m2!1d44.7918152!2d41.6953191!1m0!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/41.6930488,44.8051744/41.6905167,44.808379/@41.6901098,44.8067273,17z/am=t/data=!4m6!4m5!3e2!6m3!1i0!2i0!3i1?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/15+Jan+Shardeni+St,+Tbilisi,+Georgia/Avlabari/@41.6914116,44.8095797,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40440cf0c44f2ac5:0x750754fcb8e5f77b!2m2!1d44.8083345!2d41.6904893!1m5!1m1!1s0x40440cf966877377:0x5982a28de6451cda!2m2!1d44.8152023!2d41.6926419!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/tbilisi-restaurants/
https://banatbatuta.com/tbilisi-hotels/
http://www.banatbatuta.com/
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متاتسميندا بارك 

أمور يجب معرفتها عن متاتسميندا بارك 

أشياء يمكن القيام بها في متاتسميندا بارك 
مدینة  به  تشتهر  الذي  الجبلي  التلفریك  صعود 

تبلیسي للوصول الی متاتسمیندا بارك 
کبیرة  توفر مساحات  التي  الحدیقة  التجول يف 

للجلوس واالستمتاع باملناظر التي توفرها
التي  املطاعم  او  املقاهي  احد  يف  الجلوس 

توفرها املدینة

تقع مدینة املالهي یلع قمة جبل متاتسمیندا 
الذي یرتفع ٧٧٠ متر 

تبلیسي  الترفیهیة يف  الحدائق  اقدم  من  تعتبر 
وجورجیا بشکل عام

یضم املنتزه العاب متنوعة بعضها تناسب العائلة 
واخرى لألطفال

03:00 - 12:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
ظهرًا   ١٢ الساعة  من 

حتی ١٢منتصف اللیل

أسعار الدخول:أيام وساعات العمل:
الدخول مجاني للمنتزه

٢ الري جورجي سعر التذکرة ألي لعبة

املزید من
 املعلومات والصور عن 

متاتسمیندا بارك 

https://banatbatuta.com/mtatsminda-park-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

 KoteA�hazi شارع

21

 KoteA�hazi شارع

 KoteA�hazi أمور يجب معرفتها عن شارع

 KoteA�hazi أشياء يمكن القيام بها في شارع

یعتبر من الشوارع املشهورة يف مدینة تبلیسي
تتصل نهایته بشارع شاردیني

یحوي الشارع یلع العدید من املطاعم والبازارات 
واألماکن االثریة 

الشارع والتعرف یلع األماکن  ارجاع  التجول يف 
االثریة املوجودة فیه

الجلوس يف احد املقاهي او املطاعم والتسوق 
من املحالت التجاریة املوجودة هناك

04:30 - 03:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/kote-abkhazi-street-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/
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شارع شارديني

أمور يجب معرفتها عن شارع شارديني

أشياء يمكن القيام بها في شارع شارديني

املشهورة  تبلیسي  شوارع  من  یعتبر 
بالسهرات اللیلیة

یحوي العدید من البارات والکافیات باإلضافة 
الماکن اللهو اللیلیة

یلع  والتعرف  الشارع  ارجاء  يف  بجولة  القیام 
املحالت التي یحتوي علیها

املقاهي  او  املطاعم  أحد  يف  الجلوس 
املنتشرة یلع الطراز االوربي

قضاء سهرة ممتعة يف أحد األماکن املخصصة 
لذلك

06:00 - 04:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

شارع شاردیني

https://banatbatuta.com/tbilisi-shardeni-street/
http://www.banatbatuta.com/


فــعــالــيــات اليوم الخامس

HOTEL

 تبلييسأفضل فنادق

Restaurant

أفضل مطاعم
تبلييس

3 مجمع تبلييس 
(07:00 - 03:00)

2 مدينة متسخيتا
(03:00 - 11:00)

1 الخروج من الفندق

4 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

 Mtskheta  الرکوب يف القطار وصوًال الی محطةمتسخیتا
والنزول فیها

الصعود والسیر یلع االقدام مسافة (١,٥ کم) مدة ١٨ دقیقة 
وصوال الی مدینة متسخیتا Mtskheta  املسار هنا

فترة الغداء يف احد مطاعم املدینة التاریخیة
العودة والصعود يف القطار وصوال الی محطة قطار 

Zahesi Railway
والسیر یلع االقدام مسافة (١,٥ کم) مدة ١٨ دقیقة 
وصوال الی مول تبلیسي Tbilisi Mall  املسار هنا

الصعود يف الحافلة (١٢١) مدة ٣٤ دقیقة وصوال 
الی محطة مترو m/s Didub املسار هنا  

الصعود يف مترو االنفاق

www.banatbatuta.com23

https://www.google.com.tr/maps/place/Mtskheta/@41.8402054,44.7063168,16z/data=!4m5!3m4!1s0x40446f83a5501ed9:0x23f1660a6fe73b87!8m2!3d41.8384505!4d44.7004616?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Mtskheta,+Zahesi-Mtskhata-Kavtiskhevi-Gori,+Mtskheta,+Georgia/Svetitskhoveli+Cathedral/@41.8402054,44.7063168,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40446f83a5501ed9:0x23f1660a6fe73b87!2m2!1d44.7004623!2d41.8384505!1m5!1m1!1s0x40446f702cd34f6f:0xec4cd609df7d28da!2m2!1d44.720926!2d41.8423068!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Zahesi+Railway+Station,+Tbilisi,+Georgia/''/@41.8223898,44.7615736,15z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40446ee7fd287265:0x1f088e41d96c3926!2m2!1d44.771681!2d41.8276657!1m5!1m1!1s0x0:0x70b3c81f3346eab!2m2!1d44.7725377!2d41.8168007!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Opposite+to+Trade+Center+Tbilisi+Moll,+Georgia/m%2Fs+%22Didube%22/@41.8160278,44.7727459,16.96z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40446ef2ba394b43:0xb735f963a6374994!2m2!1d44.7708056!2d41.8170506!1m5!1m1!1s0x40447285f353bfe5:0x726e0a04f1a3e4f7!2m2!1d44.7799308!2d41.7494762!3e3?hl=en
https://banatbatuta.com/tbilisi-hotels/
https://banatbatuta.com/tbilisi-restaurants/
http://www.banatbatuta.com/
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مدينة متسخيتا 

أمور يجب معرفتها عن مدينة متسخيتا 

أشياء يمكن القيام بها في مدينة متسخيتا 

کانت عاصمة لجورجیا يف القرون الوسطی
تقع بین ملتقی النهرین کورا و أراجبي

تحوي العدید من األماکن االثریة والتاریخیة 
الخاص  التراث  مواقع  الی  کنائسها  ضم  تم 

بمنظمة الیونسکو عام ١٩٩٤م

03:00 - 11:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مدینة متسخیتا 

معلومات عن أماكن الجذب

القیام بجولة داخل احیاء املدینة ذات األجواء 
الطبیعیة

سامتافرو،  کنیسة  خیرتفیزي،  قلعة  مشاهدة 
متحف متسخیتا األثري

http://www.banatbatuta.com/
https://banatbatuta.com/mtskheta-tbilisi/
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مجمع تبليسي 

أمور يجب معرفتها عن مجمع تبليسي 

أشياء يمكن القيام بها في مجمع تبليسي 

افضل مراکز التسوق يف تبلیسي
يف  کم   ١٥ حوالي  املدینة  مرکز  عن  یبعد 

الجهة الشمالیة
هو مرکز مجهز بأیلع التقنیات الحدیثة مثل 

تقنیة شاشة أي ماکس

التجول يف انحاء املجمع والتعرف یلع اقسامه
املجمع  يف  املنتشرة  املتاجر  من  التسوق 

باإلضافة الی التمتع بقسم الترفیه
التمتع بالقهوة يف الطابق األرضي وکذلك رؤیة 

متجر کارفور الضخم

07:00 - 03:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع ، من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتی ١٠:٠٠ مساًء
أيام وساعات العمل:

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مجمع  تبلیسي

http://www.banatbatuta.com/
https://banatbatuta.com/tbilisi-mall/


مترو ا�نفاق الرابط
هنا

الحافالت الرابط
هنا

الرابطقطار السكة الحديدية
هنا

السيارة الخاصة الرابط
هنا

الحافالت الصغيرة 
(مارشروتكاس)

الرابط
هنا

الرابطالتلفريك
هنا

سيارات ا�جرة الرابط
هنا

مواصالت تبليسي

تعتبر املواصالت يف مدینة تبلیسي جیدة من حیث التنوع والراحة، 
التي  حیث تتعدد ما بین مترو االنفاق والحافالت والحافالت الصغیرة 

تعرف بمارشروتکاس باإلضافة لسیارات األجرة والقطارات

26 www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
https://banatbatuta.com/tbilisi-transport/
http://www.banatbatuta.com/
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توفير المال في تبليسي

إلیکم اهم الطرق التي ستقوم بتوفیر الکثیر 
من األموال خالل زیارتکم إلی تبلیسي

الرابط
هنا

www.banatbatuta.com

انتقي وقت سفرك بعنایة

فاصل یلع سعر
سیارة األجرة

اختر مکان اقامتك 
قبل فترة من الزمن

اشتري خط هاتف

استخدم املواصالت العامة

احجز شقتك الخاصة

ال تقم بتحویل املال
 يف املطار

املدن  باقي  مثل  مکلفة  الغیر  املدن  من  تعتبر  تبلیسي  مدینة  ان 
السیاحیة مع تمیزها باالماکن الرائعة الجمال واغلبها مجانیة الدخول او 
بأسعار رمزیة جدا، حیث یبلغ الالري الواحد (عملة جورجیا) حوالي ٠,٤ 
دوالر، ولکن ال بد من الحرص یلع بعض األمور التي تعتبر أساسیة قبل 

واثناء السفر الی املدینة والتي سوف توفر لك مبلغ جید من املال

https://banatbatuta.com/save-money-in-tbilisi/
http://www.banatbatuta.com/


الطوارئ 112

اإلسعاف 112

اإلطفاء 112

هواتف مهمة

1-2 كانون الثاين –راس السنة امليالدية
7 كانون الثاين – عيد الفصح

19 كانون الثاين – عيد الغطاس
3 اذار – عيد األمهات

8 اذار – عيد املراة العاملي
6 نيسان – الجمعة العظيمة

7-8 نيسان – يوم األرثوذكيس املقدس
9 نيسان - يوم استعادة االستقالل

9 أيار – يوم النرص
26 ايار - يوم االستقالل

28 اب – عيد رفع العذراء
23 ترشين الثاين – عيد القديس جورج

31 كانون األول – عيد راس السنة

معلومات عامة

ساعات العمل وايام العمل الرسمية
من یوم االثنین الی یوم الجمعة من الساعة ٩ صباحا حتی ٥ مساًء

یومي االحد والسبت عطلة 

28

العطالت الرسمية لعام 2018

http://www.banatbatuta.com/


املطارات
تحوي مدینة تبلیسي یلع مطار دولي واحد یدعی بمطار تبلیسي

(TAV) مطار تبلييس الدويل
یقع یلع بعد ١٨ کم جنوب شرق مدینة تبلیسي، وتبلغ مساحته حوالي ٢٥ ألف متر 
ملیونان  الی  سنویا  یتسع  حیث  والعملي  املعاصر  بتصمیمه  یتمیز  والذي  مربع، 

ونصف من املسافرین، وتم االنتهاء من تأسیسه عام ١٩٥٢
بالنسبة ملواصالت املطار فتتنوع یلع الشکل التالي:

والتي  (الحافلة رقم ٣٧)  بالحافالت  النقل  امام مبنی املطار خدمة  الحافالت:   •
تأخذ حوالي ٣٠-٤٠ دقیقة للوصول الی محطة القطار يف مرکز املدینة

الري  نصف  حوالي  تکلفتها  وتبلغ  مساًء   ٨ حتی  صباحًا   ٨ الساعة  من  تعمل 
للشخص الواحد 

• سیارة األجرة: بإمکانك االتصال وطلب التاکسي من األرقام املنتشرة يف املطار 
او بإمکانك اخذها من امام املطار مباشرة، حیث تبلغ أجرتها للوصول الی مرکز 

املدینة حوالي ٢٠ الري وتستغرق حوالي ٣٠ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة
القطار:  تقع املحطة یلع بعد ٧٠ متر عن املطار، وتأخذ حوالي ٢٠ دقیقة   •
صباحًا   ٠٨:٣٠ الساعة  من  الرحالت  تتوفر  حیث  املدینة،  مرکز  الی  للوصول 
الدفع بداخل  والساعة ٠٥:٤٠ مساًء والت یتبلغ تذکرته حوالي ٠,٥٠ الري ویتم 

القطار
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 أماكن الجذب السياحية

30 www.banatbatuta.com

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

متحف جورجيا الوطني
Georgian National Museum

Dry Bridge Bazaar بازار الربج الجاف

Tbilisi State Opera  دار اوبرا تبلييس

Dzveli Tbilisi تبلييس القدمية

Baratashvili Bridge   جرس باراتاشفييل

متثال أم الجورجيني
Kartlis Deda View point

https://banatbatuta.com/tbilisi-attractions/
https://banatbatuta.com/tbilisi-attractions/
https://banatbatuta.com/tbilisi-attractions/
https://banatbatuta.com/tbilisi-attractions/
https://banatbatuta.com/tbilisi-attractions/
https://banatbatuta.com/tbilisi-attractions/
http://www.banatbatuta.com/
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