مرحباً بكم يف بون

معلومات ونصائح لضيوفنا من املرىض الدوليني

من أجل متديد فرتة اإلقامة للمرىض ومرافقيهم ميكنكم االتصال بهيئة شؤون
األجانب التابعة ملدينة بون عىل رقم الهاتف.+49 228 - 77 63 39 :

معلومات عملية من أجل الوصول واإلقامة

القدوم والتنقل يف بون
عند قدومكم عرب مطارات كولونيا/بون ،دوسلدورف وفرانكفورت ،سوف تتمكنون
من الوصول إىل بون بكل راحة بواسطة القطار أو عرب طرقات األتوسرتاد الرسيعة
واملمتازة .توجد يف املدينة ويف املنطقة املحيطة بها شبكة مواصالت حرضية كثيفة.
للمزيد من املعلومات حول ذلك تجدونها عىلwww.vrsinfo.de :
وسائل الدفع النقدية ،املال النقدي
املسافرون الذين يحملون وسائل دفع نقدية (مثالً املال النقدي باليورو أو بأشكال
نقدية اخرى ،الشيكات ،األوراق املالية) بقيمة إجاملية تبلغ  10.000يورو أو
مايزيد عن ذلك ،يتوجب عليهم أن يُعلموا هيئة الجامرك األملانية املختصة
خطياً بذلك (من دون أن يُطلب منهم ذلك) وذلك لدى دخولهم أو خروجهم
إىل أملانيا .يف حالة الوصول عرب الطائرة ينبغي عليكم استعامل املخرج األحمر.
ميكنكم هناك أيضاً تقديم استامرة اإلبالغ عن املال النقدي .يُرجى اإلنتباه إىل
الالفتات واملالحظات ذات الصلة .للمزيد من املعلومات حول ذلك تجدونها عىل:
www.zoll.de

إدخال السلع والبضائع
ترسي تعليامت وأنظمة صارمة بالنسبة ملوضوع إدخال السلع واملواد الدوائية
والغذائية من دول خارج اإلتحاد األورويب إىل أملانيا .الرجاء االستعالم حول
التقييدات ،ورشوط منح الرتاخيص وحظر االسترياد لدى ُمنظم الرحالت الخاص
بك ،لدى رشكة الطريان ،لدى القنصليات األملانية أو لدى السفارات.
التخلص من النفايات/فصل النفايات
يتم التخلص من النفايات يف الفنادق ونزل البنسيون عموماً عرب خدمة الغرف.
يف حال استخدامكم ألماكن إقامة أخرى (مثالً املنازل الداخلية «بوردينغ هاوس»)،
ينبغي عليكم االستعالم لدى امل ُؤجر حول الكيفية التي يتم فيها فصل النفايات.
من حيث املبدأ يجب اإلنتباه إىل أن املواد القابلة للتدوير واملعالجة (عىل سبيل
املثال الورق ،الزجاج والبالستيك) يجب جمعها وفصلها عن النفايات املتبقية.
الطقس واملناخ
الطقس يف مدينة بون هو معتدل :يوجد بعض الثلج يف الشتاء ،يف شهر يناير
يبلغ متوسط درجات الحرارة حوايل  °2درجة سيلسيوس ويبلغ متوسط درجات
الحرارة يف شهر يوليو  °18.7درجة سيلسيوس.
جهد التيار الكهربايئ
 230فولت 50 ،هرتز ،قابس كهربايئ أورويب
أرقام هواتف خدمة الطوارئ
هيئة اإلطفاء ،خدمة اإلسعاف واإلنقاذ112 :؛ الرشطة.110 :
إن اساءة استعامل أرقام هواتف الطوارئ يعاقب عليه القانون.

أوقات الدوام
تفتح املتاجر الواقعة يف وسط املدينة أبوابها عادة من اإلثنني لغاية السبت من
الساعة  9:30لغاية الساعة  ،18:30وتبقى مفتوحة يف شوارع التسوق الرئيسية
لغاية الساعة .20:00
التدخني
يحظر التدخني يف املطاعم ويف األماكن العامة.
سيارات األجرة «التاكيس»
ميكنـك الوصـول إىل رقـم هاتـف الحجـز املركـزي لسـيارات التاكسي تحـت:
.+49 228 - 55 55 55
البقشيش/اإلكرامية
جميع األسعار تتضمن رضيبة القيمة املضافة .يُنصح بشكل عام بدفع اإلكرامية/
البقشيش كمبلغ إضايف :إكرامية التاكيس هي من  10إىل  ،% 15إكرامية طاقم
الخدمة من  2إىل  3يورو يف اليوم.
املنطقة الزمنية

توقيت وسط أوروبا الصيفي ME(S)Z

الجهة النارشة :عمدة مدينة بون هيئة تشجيع اإلقتصاد/مكتب الصحافة
 ،www.bonn.deالصور :فوتوليا ،املدينة اإلتحادية بون مكتب الصحافة،
األخطاء املطبعية والتغيريات ُمتحفظ عليها ،متت الطباعة عىل ورق ُمعاد
تدويره بنسبة ُ % 100مصدق عليها من املالك األزرق ،شهر يناير 2017

Arabic version

مرحباً بكم يف بون

مدينة بون هي واحدة من املواقع الصحية األكرث أهمية يف أملانيا والتي تتمتع
بسمعة طيبة عىل املستوى الدويل .يحظى العالج الطبي للمرىض القادمني من
جميع أنحاء العامل بتقليد عريق لدينا ،كام تحوز مرافق الرعاية الصحية يف بون
عىل خربات وكفاءات خاصة يف هذا املجال .بوصفها املدينة األملانية امل ُحتضنة
لهيئات األمم املتحدة واملركز السيايس الثاين لجمهورية أملانيا االتحادية ،فإن
مدينة بون معروفة بحسن ضيافتها وترحيبها بالضيوف الدوليني .من خالل نرشة
املعلومات هذه ،تضع مدينة بون تحت ترصفكم معلومات ونصائح قيمة من
أجل مساعدتكم عىل إعداد رحلتكم وإقامتكم يف بون .أنتم مدعوون الكتشاف
العروض الثقافية والسياحية باإلضافة إىل خيارات التسوق املمتازة يف مدينتنا.

معلومات وخدمات تساعدكم يف تنظيم رحلتكم

من أجل تحضري وترتيب إقامتكم يف مدينة بون ،يُرجى منكم االتصال برشكة
السياحة واملؤمترات ش.ذ.م.م .التي ت ُقدم لكم مجموعة واسعة من الخدمات
املتاحة .وتشمل هذه الخدمات عىل وجه الخصوص ماييل:
•خدمة حجز فندق
•باقة شاملة لألفراد واملجموعات
•برامج السفر واملعلومات السياحية

لالتصال:

Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/
Ahrweiler
Heussallee 11, 53113 Bonn
هاتف ،+49 228 - 91 04 10 :فاكس+49 228 - 91 04 11 1 :

www.bonn-region.de

الربيد اإللكرتوينinfo@bonn-region.de :

أوقات االتصال :من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة  9:00لغاية الساعة 17:00

عىل موقعنا اإللكرتوين  www.bonn-region.deسوف تجدون املعلومات السياحية
ونصائح حول إقامتكم يف بون ،وحول نظام الحجز املريح عرب اإلنرتنت لعروض املبيت
يف الفنادق وقامئة من الخيارات األخرى يف مدينة بون واملنطقة املحيطة.

املعلومات والخدمات السياحية املوجودة هناك

مـن أجـل البحـث عـن مـكان إقامـة مريحـة ،ميكنكـم البحـث تحـت
 www.bonnhotels.deبوابـة الحجز اإللكرتونية لرشكة السـياحة واملؤمترات.
ميكنكـم االختيـار مـن بين مجموعـة متنوعـة مـن أماكـن اإلقامـة والسـكن
وميكنكـم الحجـز بطريقـة سـهلة جـدا ً وتلقائيـة .يُقـدم املوقـع ملحـ ًة عامـ ًة عن
العـروض املتوفـرة لـكل فئـة سـعرية .علاوة على ذلـك يُقـدم لكـم خرباؤنـا
املتخصصـون يف رشكـة السـياحة واملؤمترات ،وخدمات الوسـاطة مـن مكتب بون
للمعلومـات ،خدمات مشـورة شـخصية ومجانية من أجل مسـاعدتكم يف العثور
على سـكن  /مبيـت .ميكنكـم أيضاً الحصول على دليل الفنادق امل ُحـدّث وغريها
مـن عـروض اإلقامـة يف مدينـة بـون ويف املنطقـة املحيطة:

ُيكنكم أثناء إقامتكم يف بون االتصال مبكتب املعلومات يف بون من أجل اإلجابة
عن كل استفساراتكم السياحية .سيتم تقديم الخدمات التالية إليكم:
•التوسط لتأمني غرف لإليجار  /التوسط يف الفنادق والبنسيون
•تأمني تذاكر لرحالت/جوالت يف املدينة
•بيع بطاقة بون الرتحيبية اإلقليمية  Bonn Regio WelcomeCardمع
خصومات كثرية باألسعار
•الكتيبات والخرائط

هاتف+49 228 - 91 04 13 3 :

لالتصال:

الربيد اإللكرتوينbonnhotels@bonn-region.de :

Bonn-Information

Tourismus & Congress GmbH
فاكس+49 228 - 91 04 17 7 :

Windeckstraße 1/am Münsterplatz, 53111 Bonn

Bonn-Information

هاتف ،+49 228 - 77 50 00 :فاكس+49 228 - 77 50 77 :

هاتف+49 228 - 77 50 00 :

الربيد اإللكرتوينbonninformation@bonn.de :

أوقات الخدمة لتقديم املشورة الشخصية والهاتفية:
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة  10:00لغاية الساعة  ،18:00السبت من
الساعة  10:00لغاية الساعة  ،16:00األحد  /أيام العطل :من الساعة 10:00
لغاية الساعة 14:00

خيارات اإلقامة واملبيت

سواء يف الفنادق ،أو املنتجعات الرتفيهية أو دور البنسيون  -توجد يف بون مجموعة
واسعة من خيارات اإلقامة التي تناسب أغراض وأذواق جميع الزوار.

فاكس+49 228 - 77 50 77 :

الربيد اإللكرتوينbonninformation@bonn.de :

يُرجى االنتباه إىل أنه باإلضافة إىل خيارات اإلقامة العادية املتوفرة ،توجد يف بون
أيضاً عروض خاصة للتأجري ،والتي اليُسمح بعرضها يف قامئة العروض السكنية
العادية لألجانب بسبب اللوائح املحلية .لذلك فإنه من املستحسن استخدام
السجالت واملصادر الرسمية للبحث عن أماكن اإلقامة والحجز وإجراء مقارنات
مسبقة لألسعار ،نظرا ً لوجود عروض فردية مبالغ يف قيمتها.

القنصليات واملكاتب الفرعية للسفارات يف مدينة بون
املكتب الفرعي لسفارة دولة قطر
قسم املكتب الطبي
Godesberger Allee 77-81, 53175 Bonn
هاتف ,+49 228 - 36 78 50 :فاكس+49 228 - 36 30 06 :

املكتب الفرعي للسفارة الليبية
مكتب الصحة
Beethovenallee 12 a, 53173 Bonn
هاتف ،+49 228 - 18 40 00 :فاكس+49 228 - 18 40 04 :
القنصلية العامة لجمهورية تونس
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
هاتف ،+49 228 - 84 89 60 0 :فاكس+49 228 - 84 89 70 0 :
سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة
املكتب الفرعي يف بون
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
هاتف ،+49 228 - 26 70 70 :فاكس+49 228 - 26 70 71 4 :

إصدار تأشرية الدخول لتلقي العالج الطبي  /لتمديد اإلقامة

من أجل الدخول إىل أملانيا لغرض تلقي العالج الطبي ،يُنصح بشدة بالتقدم بطلب
الحصول عىل التأشرية الطبية املناسبة وعدم القدوم إىل أملانيا من خالل تأشرية
سياحية بسيطة .الرجاء طلب املساعدة بخصوص ذلك من السلطات املختصة
يف بلدكم ،أو لدى رشكة التأمني الصحي أو لدى القنصلية األملانية املختصة يف
بلدكم .للحصول عىل مزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:
www.auswaertiges-amt.de

